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VINNI SOVHOOSTEHNIKUMI KOLLEKTIIV.
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Soovin Teile tugevat tervist, meetekindl.r"t
uA,
Emti omariikluse taastamisel.
Lugupidamisega (allkiri)
Edgar SAVISAAR

MAt 1990. A.
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EMADEPAEVA
KEHALA KLUBIS oti laupdevai, 12" 0b. emadepiieva
pidu, kuhu olid palutud emad-isarJ, vanaemad-vanaisad
ja muidugi lapsed ning lapse-lapsed- Emad-vanaemad
said lastelt metsalilli, vaadati-kuulati laste tantse ja
laule. Esines ka kohalik ki.ilakapell. uritus toimus koh*
vilaudade taga, peo peakorraldaja ja <d.irigent> oli klubijuhataja

Anne T6nis.
KUTI KLURI juhataja Liia Laaspere saatis koigile
emadele eelnevalt
..kutse,- tulta prihapAeval fi. maif Xfu_
bisse emadepiieva i.iritusele.
xa iiin said kdik kokkutut*
nud emad rastelt metsaliili, kontserdis esinesia'lapsed,
Ktiti naisansambel ja ansamber <Tungat" iitv&est (ka
rseda ansamblit juhendab Liia Laaspeie). IVrorss,
ktipsised, pdevale vastavalt koostatud programm, emadepdeva
emotsioonid. Klubist lahkusid emJO ia i'apsed ilusate

Nende telegrammide vahetamisest on mcj<jdunud ligi.

kaks kuud. Vahepeal on stindmused edasi arenenud.. va_

bariigi valitsus ttiosse rakendatud ja esimesed samrnud
iseseisvuse taastamisel astutud. Et valitud tee kerge ei
saa olema, seda t6deme iga paev. Ka vastasleer ei maga, vaid piii.iab rneeleheiilikult klammerduda vdiksemagi
v6imaluse knilge sdilitada vana, Moskva poolt 6nnistatud
vdimustruktuuri. Ei kohkuta tagasi otsestest riinnakutest Eesti vabariigi vastu, kuid esirnene katse taaslavas-

tada 1940. a. juunipociret kukkus haledalt labi. siinjuures avaldame tdit tunnustust meie valitsusjuhi hr. Edgar
savisaare meele kindlusele ja otsustavusele intrite lb. mal
riigipcicirdekatse nurj aaj amisel.
Eesti rahvas! . pi.iiid,kem ka edaspidi sdilitad"a kainet

m6istust ja tiksmeeiil Niikaua kui rahvas toetab oma
valitsust, elab Eestimaa edasi!

mulljetega.

.KAS

KA KAART,I KLUBIS? Ilmselt k.(ili" Aga toi*

ytr{}f

metusel pole andmeid.
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REORGAilI$EERIfu|I$E$T
11. mail toimus jiirjekordne vinni sr juhtivtri<itajate
qpetsialistide ndupidamine. utevaate rir"li".ir r€organiseerimise kdigust tegi finantsmajandusdirektor Tiig

ja

Egn,rnaa.

1. aprilri seisuga lahkub

vinni sr koosseisust Kaarri
ja tihineb Rakvere poiiumajandustehnika
tuga. Teistes vinni sr alliiksustes on fi;il;tud uhismoodustamisel ise.s.eisvad (isemajandavaOl,titrisiuOv6i
jt"
ettevdtted, kes tihinevad VrlvNi nrto-voidiu
LIr_
DUK* (vEL). Ettev'tete moodustamise
vad laekuma Tiit Eemnaa kdtte fS. miitrlmaterjalid peaKuni Vinni _on_riiklik majand, kuuiuvaA isemajan_
davad etteov6tted vEL
koosseisu" REirDiEiinvoiirrunA"
vinnile rahvaettevdtte staatuse omistamisE, ."*rrti vi"*
ni sr riiklike varade i.ileandmise taoilus vinni-sr ttiti_
tajatele jdi vabariigi- valitsuse ja poluma:anausministee_
riumi endise koosseisu poolt oisustamat": ;eeed;;st esi_osakond

tatakse taotlus uuesti vabariigi juhtorganite-"-"efe koos_
seisule.
ArUtAti ViNNi EL POHIKIRJA TEKSTI (tCiStKOrdNE

EMA, KALLIS EMA.
OLED NONDA HEA!
PANEN SINU SULLE
OMA VAIKSE PEA.. "
veel hiljuti raulsid niimoodi Ave ja Aigo, aga nflild
gn- :erqa siiles pisitiitar Asti, kes ka peatselt 'nii laulma
hakkab.
17. mail

oli Astil esimene siinnipflev, sai iihe huu
Onnifleme UR_VE ja AIVAB PAnNSALU noorperc

vanuseks.

nuurenemise puhul!

lugemine), esi.rnesel rugernisel ja
kalt tdiendusi ja parandusi. - t<a seeiora'i"iiti arr/u_
Pdhi'kiri esitatakse maakonnavalitsusele kinnitarni-

seks kdesoleva kuu l6pul.
Arutati ka vinni EL LEPINGU TEKsrr, mis s6tmi*
'takse ettevdtete Liidu ja isemajandavaie
;tt;"6Gt val,..,l"
Kuna p6hikiri ja lepingu p6hipunktid moodustavaA tifrtse terviku, siis peab leping pdhikirja kinnitamiseks csitamisel valmis olema.
Jdrgmises Vinni <Infos> loodame avaldada Vinni EL_
pohikirja teksti, vEL koosseisu kuuluvate ettev6tete
ni*
mekirja jm' uut teavet"

a. N'ND'JA

ooo ooooooooototooococtottttooooooo oa

-TVetiku osakonna eesti mustakirju piimakari.
A. REINSALU

i

,il0DH KU p0ILUtilAJA}I DU$"

fotcr

V6rreldes mullusega on piimatoodang t6usnud. Lehrrti on 800, pdevane toodang lehma kohta 14,b kg (16. 05.),
pf,evas saame 12 tonni piima. Kevadkrilviga tulirne toime Sigeaegselt.
Yetiku osakonna inimesed on rniirganud maaharimi-

kultuuri ja ttiiisse suhtumise paranemist, kas on see nii?
Ilmselt kiill. Otreme ka Vetiku osakonnas rakendanud
Vinni osakonna taimekasvatuse tehnoloogiat. Inimestel
on tekkinud suurem huvi tricitulemuste vastu, suurenese

nud on peremehetunne.
Atrvan, et viiga tdrhtis on n6udlikkus, teisiti ei saa ldbi. Suhturne .leppimatult tciciluusuritesse" Vastavalt juhatuse otsusele on juba trahvitud joomapdwade eest
Roditelevi, Malozjomovat ja Penderit, iga joomapfiev
maksab 30 rubla. Ptiriame inirnestele d€laselt tctri jiirgi
,palka maksta ja taotleme vOimalikult paremaid l6pptuleqnusi.

VIM

SALMU, vanem-agronoom:

tihistui on haritavat maad kokku 1610 ha, kevadkrilvi tuli teha 623 ha. Tdnu tublidele meestele-naistele tulime
kevadktilviga hdsti toime" Eriti tahaksin dra mdrkida
uut, alles a,prillikuul meile trirjle tulnud traktoristi Ago
Roostali, kes tegi maaharimisel eeskujulikku tctdd" See,
mees oskab hdsti teha k6iki t6id. Kui ta ka. l6puks rneil
korteri saaks" siis oleme ilmseit saanud juurde rihe tub*

Natuke ajalugu
1241. aastast on teateid Mddriku (Modrigas) ia Vinni.

li

i(Vitni) krilast"
Vetiku krilast (Wetyck) on teateid L457, M6driku
(Mcidders) m6isast 1470, Vinni (Finn, Vinne) m6isast 1581"
\

mehhanisaatori

aastast"

19. sajandi l6pul kuulusid Vinni m6isa juurde Vinni.
Madiseaugu ktila, M6driku m6isa juurde M6driku ja,
lVletsakrila. Vetiku kttla kuulus Rdgavere mdisa juurde"

ja

1940. aastal, enne N, Liidu okupatsiooni Eestis, oli
Vinni m6isas 19 peret {9 elanikuga, Madiseaugu krilas
"1"1 peret 45 elanikuga, Saueaugu krilas 1.2 (72 el.\, Mdd.riku metsaserva ki.ilas 30 (156 el.), M6driku sooserva
99 peret
krilas 16, (66 el.), Vetikus 11 (46 el.)
- kokku Mddriku
454 elanikuga. Enamik peredest
Saueaugu,
ja Vetiku krilad ja osa peresid Vinni
m6isa piirkonnas
olid suuremate v6i vdiksemate talude pered1948.-1949. a. toimus ka siin, nagu kdikjat mujal
Eestimaal sundkollektiviseerimine. Esimene kolhoos

rnoodustati 23. oktoobril
<<Rahu>.
<<Aru>>,

1948"

a" Vetiku ktilas, nirneks sai

Mddrikut asutati 5. mdrtsil

M6driku krilas kol,hoos

<<Lahe>

1949"

a.

kolhoos

6. aprilil 1949. Saue

,augu krilas rnoodustati kotrhoos <Tungal>>" 1951" aasta]
iihinesid k6ik Riigavere m6isa piirkonna vAikesed koihoosid JArwe kolhoosirks, Saueaugu <Tungal> sai ViruJaagupis oleVa <Tee kommunis,mile> kolhoosi osaks.
I95?" aastal L4. jaanuaril tihendati Jiirve kolhoos Vin*
ni sovhoosiga, tekkis Vetiku osakond ja M6driku brigaad"

sai Saueaugu kiilast Viru-Jaagupi sovhoosi
a. Vinni sovhoosi Vinni osakonna M6driku bri-

195?" aastal

'osa" 19?5"

gaadi

osa"

1989" aastal sai Vinni ST kui suurmajandi arengul
ring tdis, hakkasid tekkima vdiksemad tootmistiksused
,* vdikeettev6tted; talud, r.lhistud. Nii moodustati 1989.
a. l6pul Vinni ja Vetiku osakonna baasil M6driku Uhistu.
keskusega Vetiku krilas"

VIIS KUUD UIilSTUT.
VLADIMIR KOSTAP, juhatuse esimees:
Uhistuks liitusid endises koosseisus ja tdielikult Vin^
ni ja Vetiku osakond --: ma&fond, tehnika, loomad, toor,rnishooned jm., k6ik v6eti rile RENDILEPINGU ALUSEL;
vdike- ja kd"ibevahendid anti sovhoosi poolt rihistule tasuta. V6eti iile ka sovhoosi plaanitilesanded, toodang
kuulub rihistule" Uhistui on oma pitsat ja pangas oma
?N

.arveldusarve"

Uhistus on 120 tciotajat. Juhtiv kaader: tikonomistraamatupidaja Tiiu Alavere, raamatupidajad Ly Tedrekin ja Aire Peterson, vanern-ag:ronoom Viivi Salmu,
seakasvatuse zootehnik-sele,hsioniitir Esta Anton, 3 ve-

terinaararsti

Juhan Luik, Nikolai Trutnev

ja

Margus

Maim0 Pdllu, varusSvirgsten, kaadriinspektor-sekretiir
fraja Heinar Tuisk, osakonnajuhatajad Jaan Margus ja
Terje N6ges, mehaanikud Juhan Keinaste ja Toomas
Teichmann, toiikojajuhataja Kalle Krilaots, looma- ia
taimekawatusbrigadirid Reet Ktinnap, Ruth Sepik, Inga
Romanenkova, Maire

Jiinr ia Sirie

Kalamees-

Kevadkiitvi perioodil olid Mddriku PtI turblimari, mehtranisaatorid tdstukimees ALEKSAI\I]DEE, 1IIROLjIII{EN
ja K-150-t tiiiitav AGO ROOSTAL.
E. KAFSASTE fotod,
Mdned mehed teevad muret joomapdevade,.tdttu,, kui

neid pdevi poleks, siis saaks nende kohta ti€Ida ainult
head. R6hutan k6igi masinameeste abivalmidust laadiei
abist, d.ra kui sedar varja
mistri<idel jm"
- keegi ritelnud
ott'
t"nr.r*., alusel jagame soovijatele harimiseks vdlja
13 ha s<i<idapeeti, praegu kAib vaheltharimine.. Porgandi rohimisega on peale hakanud 6pilased F:akvere [I l(esk-'
koolist"

Muret teeb sademete vdhesus. ktiilvid- o-vr ebatihtlaselt
tdrganud, muutuvad kollaseks.' Ootame fa loodame vihma, siis on loota kasu ka taimekaswatarlate tublist t6'6st.
kevadktilvil"

ON ROOMUD ELUKANGA LAHEDAL
KUI VALGUSLOIMED VARJUKOES,
JA OrNE prLKUq avaB TAHnnnaeD,
KUs MIL.ToN TUUNALT HETKI T,onT.

LEIDA fOOM, Iastepiievakodu"
uo: MEINHARD PLOKS, ehitus,
ENDEL NOMM, tehnikum,
ERIKA ALAMETS, Kaarli.
50- TOOMAS NOLVE, Vinni
EVA JOEARII, Viru-Jaagupi"
oD-

RUDOLF RAMMUL, Iir.iti,

rns T,ATNUD LABI TIHKE TIHNIKU
JA SELLEKS ANDNUD KOGU JOU,
EI KAINUD oMA RADA sTHTTuT,t,
rArs Orsr rnuA KoDUOu.
OTTO ROOTS

4. 06"
3" 06"

t. 06.
25" 06"
4. 06"

20. 06"
22. 06

rOOruunELID vINNI ST-s

40- SONJA JUNOLAINEN, Vinni,
KALJU LEITEN. Vinni.
25- AAVO TONNE, Ktiti.
20- ANNA TORP, Viru-Jaagupi,
MAIE HARJUS, Viru-Jaagupi,

9491
84-82-

uo.lc

ARTI BRANDT, Vinni,
EHA BRANDT, Vinni,
VILJA HEINSAAR, Kriti,

JOHANNA JOANURM,,pansionaat.
MARIA LAUR, Vinni,
ALIIDE KIVISAAR, Kaarli,
HILDA PARGI, Viru-Jaagupi,

ARMILDE NIINELOO, Kaarti"
JULIUS LILLEPUU, Kriti,
HELENE FREIRIK. K,titi"
ANNA SAIGA, Roodevdlja"
EDUARD LAUDMANN. Kriti.

ARVID PAJU, Roodevdlja.
- PAUL UUSTALU. Kaarli.
?0- GERDA ULESoo, s6prus,

65- ENDLA KIVIMA, Vetiku,
60- VALVE PULKEN. K{iti.

r.

25.

06"
06"
06"

1.

06.

?.

1. 06.
9" 06"
9. 06"'
18.06.
6" 06"
23" 06"

29" 06"
10" 06-

22. 06.
23" 06.
B" 06.
17. 06"

r4"
4"
12.

06.
06"
06"

4" 06.
22" 06"

{

ft.,,,":tn

Vinni ST teadusdirektor LEO SALUSTE (vasakul) on
sellel arnetikohal tiiiitanud lg6?. aastast alates. vinnis orr,
teoks saanud tema elutiiii rohukuiviste ning teiste granu-

leeritud da briketeeritud siiiitade ja j6usiiiida tootmise
tehnoloogia rakendamisel. Fotol on L. Saluste koos peazootehniku Uno Inno

ja

peaagronoomi Ergo Soosaluga

kontrollimas, kas see materjal sobib rohukuiviste tegemiseks vdi nrit te.
29. mail saab Leo Saluste 60-aastaseks.
Onniflerne juubeli puhul!

1?.06.

E. KAPSASTE foto

Molumonguhoooeg
1989 {

tegs

<Looja on loonud inimsoo vAga mitmekesise. Polvest
p6lve srinnib ka selliseid, kes peale musklite kasutamise"
sciomis'e, ioomise ia magamise tahavad veel midagi muud
ja meelmlutseda, iseennast ja oma timbrust
- m6tiskleda
ja t6lgitseda, kirjutab Ene Puusemp 1. mai
tdiendada
<Edasis>,

selliste iseviirki <hullude> hulka, kes

Vetiku ,osakonnas valmis uus palju-korteriga elamu.
ki korteri-

Umbruse heakorrastamisel osalesid. agaralt
rraldajad ise.

vahetevai:ell

oma ajusse tailetatud teadmisi teistele nd.idata sciandavad, kuuluvad inimesed, keda mdlumiingiiateks on ha_,
,katud nimetama. Mdlumiingu hooaeg aiAau oktoobris
ja kestab aprilli l6puni, seega kattub ta ajaiiselt p6liu*
mehe suhteliselt rahulikuma hingamisperioodiga.
Vinni ST nadlum5ngureid on juba aastaid kuulunurn
Eesti paremikku, erandit ei juhtunud ka l6ppenud hoo_
ajai, mil osaleti kolmes prestiiZikas mAngusarias.
1- Eesti NSV meistrivdistlused Tallinna mhlumangu*

klubi <Meridiaan> korraldusel. Vinni v6istkond ln.

N6rnm, E" Post, J. N6mmik, A. Haas, V'. Albert, E. Sei*

man) alustas B-liigast. Siin saavutatud B. koht avas uk*
sed A-liigasse vabar:iigi 12 tugevama v6istkonna hulka"
Jdrgnenud otsustavad m5.ngud A-liigas (kokku tZO krisimust) nditasid, et peale Mdigu KEK-i v6ib Vinni ju]-gelt m66tu v6tta ilkskOik milliselt Eesti mfituv6istkonnalt"
Medalihdngulises heitluses saavutati l6puks 4. koht (X-

Suund tihepereelamute ehitamisele realiseerub ka
Vetikus. Nend'es hakkavad elama tublide meldranisaatorite ALEKSANDER VIROLAINENI ja ALBERT B,AIKERUSE pered.

r*

Tddd tuleb teha selliselt, et seilest oleks endal r66mu,
mitte aga vastupidi. Soovin, et seda. r66mu oma tcicist
oleks kdigil lVlSdriku rihistu spetsialistidei ia tcjcitajatel.
Kirja pani 16. 05. 90. .4.. KONDOJA

Mdigu KEK, 2. kirjastus <Valgus>, 3. Harju KEK), kusjuures prunksmredalid jiiid vaid 1 punkti kaugusele"
Edestati Tallinna Tehnikarilikooli, PArnu, KEK-i, <Salvot>
jt. Tubli oli ka Kadrina EPT 9. kohaga.
2. Eesti pdllumeeste kilvasari <Ktilakilb>, milles osales tile l00.v6istkonna k6igist Eesti maakondadest. Lebinud suhteliselt lihtsalt eelringid ja veerandfinaali, pidi.
Vinni v6istkond (E. N6,mm, J. N6mmik, A. Haas. V. Albert) Adrmiselt pingeliselt ja ndrviliselt kulgenud finaalm5ngudes tunnistama Mahtra kolhoosi (praegu Raplamaja) ja Ardu sovhoosi (Harjumaa) paremust ning 16-,
petama 3. kohaga. Setrjataha jiiid Otep55 sovhoos, Gagal
rini ST, Pihtla kolhoos (Saaremaa). Jdneda ST jt. Viru-.
maa majandeist teisi peale Vinni 16 tugevama v6istkonna

hulka ei j6udnud.
B. Valdo pandi nimeline miilum6ng Viljandis (osa_
lejaid g0 kogu Eestist), mis toimuvad mAlurndnguklubide
vahel ja mis senitoimunuist on Vinnile k6ige dnneliku(L6pp 4. lk.f

Kaadriosakonnalt

tmadepfreya a$emel ...

Tiiiile v6tmine

1) Alates 24.

apr'list t<icitab
_Vaektila osakonnas ehi*
tustcjcide juhatajani aanmil?iSr<Ur.a.
Kari.stused
2) Viru-Jaagupi farmitcicjline
TROTSKI ja
karjak peerer r,ohrni-;ifi-;;:'04. Vladipi,
td6l purjus ja skan_
daalitsesid, avaldali vali ;;;;;;r".

Yiil":fr"f1"ilh-rex tesi

,oo,.Iu'J,t,

t8.-24.

l#f,l*, trakto"il-Al#;a
Viru-Jaagupi
omavoliliselt t66lt, arafOati--noimitus"
.VITAS puud.us 18. 04"

0+,

viru-Jaagupi tarmro<rti""'""v-riiiili"
-avaldat-i
rnoTsKr tegi
ka 1?. gl _
Oi.,
vali noomitus.
vaektila osakonna 1.
ta"mrtoorine Anatoli KozLJaKov
tegi tcirituuse 20.,
vr. r)
3!. j; ;;.';;."Karistuseks
suunati teda
kaheks kuuks poilutbore.vlnnl
autojuht sergei KUTILIN lahkus
_
13. 04. joob_
nud olekus tcicilt, avaldati .roorrrit.rr.
Lukksepp_seadistaja i:"i"r, TbTs.T
oli 10., 11. ja
o+ toimutati ta- rrainesiusmaj j12.
a.
111il1,lTt";Tf;ffi
.._...

rooluuse

_

;,1,

Kainestusmajas viibisid
3) 23. 04. Viru_Jaagupi karjak peeter KORTEL
tZ. a4. Vinni

tut<[seep_s;Oi"t":" Erich REEST

MALUMANGUHOOAEG...
maks osutunud.,_^+,:l:tlffi-:
#rlast on esikohakarikas
tile aasta, s. o. igal paarisaisiaf
ditsiooni ei rikuiud ka ;;;k";._ tipi rennanud. Tra_
seekord koosseisus:,
l{_eie v6istkond esines
3 ff"""r,'.1. N6mmik, T. Sakk, O.
Tarto ja H' s6"p" tkahie
oleme hariunud tavaliselt ndsema Kadrina EpT"iirirt
i;;;-pq
,:{9?qu.""ator>>, El;;p_p_T, istgmaiy. Jarsnesid
Silft::
vnav on mdrkid.,.gt ti-titugev M6idu J6geva KEK. Hu_
l.-iiJ":"*KEK_ide
ffhe1$v6lstkond pioi raliule-;; 6.
kohasa.
Nritid kodustest asiaoest.-veel ei ole v'rja surnud
$rigaval stasnaa.j at srinainuo - t"4.:
-1r""g""';;;;; omava*
kerrr'preminu
fieline

* vit*i

toimub oktoobrist aprillini kord
-*v'au TMtiil;i;or>r, mis
kordamci,cida E. Vild; ,ri*. t ofiioo,x""r,--lro"i"io",i*t"r."
ja Vinni ST ja mis
rndeldud eel,kbige rahva vaua -a:" sisustamiseks
nn. <<16_

Neljaprieval,

.
.enne emadepdeva olid Vinni sporditrompleksis kohvikus
oLotosu-too, endised ja praegused
naistdxi aktivistid vinnisi-:a'.Raxverest.
gee kokkutulek
kohvitassi juures ei

asenoinuJ emaoepaeva il-tristamist,
'qmadepdeva osas loodeti
Klubi aga leidis, et
6' 0b. organiseeritud l.rt" tr-ulile"
ii;;;;var- oligi emadepdeva
tdhistamis.eks, kyiei
teisiti.
"iir"f.tli"'^r"rr.,
milleks
tofrvilrus
kokku tuldi, oii endise
,-^".I^11t]ine,
Kauaaegse naisten6ukogu esinaise
EsrA A-I\itoNr usAreisi muljete kuulaminel ta onis seat
o*u pl"u iiixmeteea
sugulaster krilas. Estal ori abiks.
poeg rnaiel, iies iilust_
reer:is vesilust videofilmi
ja slaidrqega.
Tii'nusdnu Estare ri'eJ ja andis r-idea endine
ne Rakver,e rajooni naistbci aktiviit-,- p;;E;;' kauaaegnaiskici
veteranide seltsi <Vesta> esindaja
". f,iifii K;";;i.
Teine ves'eja,
5"d." huviga t""i"ll,--oti-'p"u"grr"
Vinni naiste sertsi algatuserupl
tiG;L;;;i s"""",'t"s hil*
juti kiiis Tartus
soome niiste Liidu temanJariito) t"e"lastega kohtumas. Kaher pdeval i<uurati--sooil";1"
loenguid kodukultuurist jm. soome naiste 1iidu esinaine
(... <Tapselt selli,ne akiiivne 1a toimekas -rr"i.r",
nagu
meie Esta,> iitles
I.eeni saar) saatis soomesf-ieini saa*
rele naiste liidu ajakirju,
neiaK uuriti suurs rtrrrrig".
Kotr,vitassi tag_a riiiigiti ka turevikut avaaesi. elg"tusgrupi liikrned Merike Rootsmaa, Aili Jurelevits -ja
Leeni s.q{ paluvad k6iki seltsi t<i<ist truvitaiua naisi
registreerida end seltsi liikmeks, sest praktiliselt
uut naist'e seltsi vinnis pole. T6si, m6noiei teh-itru veel
.,r.*
nast harjumusest, <Esta-aegade inertsi md:uf, _ Maie
Arula korraldab tiritusi pensionaridele, Aiti
"lrrrelevit5
organiseerib teatrietenduste krilastamisi rallinna
(6. 05.
ja 25_. 05.), aigatusgrupp organiseerib 2b. 0b. maakonna
"
naisaktiivile kbkkutuleku ine. si.igisel kavatsetakse avoda kangakudurnise, k:isitcirj, kodukaunistuse it. kodun_
du,sringe, arvatakse, et ruumide
asi st6ppama ei
jiie. Nii, et kicigem aktiivselt taha
kaasa!
. sellisel,t, igati optimisilikult toimus see vinni naiste
-kohvikutiritus,
emadepdeva asemel. .
.

VINNI HEAKORRA

TEEMAI,:

bumAnguna>.

Kumbagi majandit on tavaliselt esindanud
5 v6i.stkonda. Ei tea,
."i rilip6;;;r;olTii'ine eru,
F?, porrj,riui.,
stivenev peataolek
ja minnarisr,mirie--;"ffi;'

majanduselus (rileminek_.islemajanOamisetefl v6i.
'muud, aga suur-vinni suutis <vdiksemar" hoopis midagi
kord vastu seada ainurt g--'o6irtkonda. """i-rJre)) seejdu.ti kqklulepnele, et m":andite vahel Liibiriiiikimistel
seetdttu arvet ei
peeta, kril aga
.s-e.lsltati tiummagi ma:a"ai-vb-iitt<onoaoe
paremusrida eraldi.
vinni poole ,peal "kuiunes- see jdrg_
mniseks:
1. <Mcirt> (Tiina

ja Arvo

et m6tleme,veei ja kohtumiseni siigisel.
. Nii,
llrvo
IIAAS, Vinni ST millumiinguvdisttronni--tapten

nii suuet sel pd.eval
ei pidada rohigi kasvama.
Jdulupriha
- vorstiptiha,
lihavdttepriha
munade
piiha,. neiipiihi v6i piiha"
Kaks korda aastas on
Neliptihid peeti

==

Haas, Leo pai_, Mart

Nestor)
2. KM e. viru-Jaagupi kool,meistrid- 1ti1." ttirrrp.r,r,
-'
Meida Inno, Eino Vaber, Miirt Sutt, Kalle'f.,inal
3. <<Iva>> (Tiit Mark, Villu Albert, Jaan Falu, peeter
Kaarmann, Riho Korsten)
Pidulikul ldputseremoonial naabrite uues ja uhkes
kontorihoones otsustati i.iksrneelselt, et suiiser i.--rri lritj"o
salves ja tibud loetud, kohtume jiille.

neks ptihaks,

**h

rt|,

l*"

d

t\.

<<Miks sa suitsukoni maha viskad?>

<Meil on puhtust armastav rahvas, ktill nad tiles kor*
(M. ARULA joonistus)

javad>.

EESTI VANASONU NELIPUHIKS
kdht tiihi: - jaanipaw ja aga suvep{ihaded. Ietrti tuneliptihi (kdiakse .kirikus, levad, siis tiihendab see
sealt ei saa ruttu tagasi)"
h Ad aega.
vihmased nelipiihid, Nelipttr'i ja lihav6tte esirasvased j6ulud. Kui sumesel ptihai ja ristipdeval
veprihaded raagu tulevad, sajab soolast -vihma, mis
tihendab halba aega; kui
,p6Uute kahjulik on.

Lehekuu vihm valmistab
pdldu pdimamisele"
Pese pesu kiitinlakuus ja

6una 6itsemise ajal,

siis

saad valged riided.

Mai ktilm ja luunr marg

tdidavad aidad

ja

keldrid.

Tdnot*h: Au:llrt IONIXIJA
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Tr{ikt}ode cfieennrrro Koh'a-Jiirve, V. Kingissepa Tlraail lgoCI,
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