ftidpunalEpu ordeniga

AITIII| K0IOILE

'I|ILDELASTELEI

Oleme j6udmas jiirjekordse p6llumajanrlusaasta fion kordumatud nagu tiinavunegi: lootusrikas kevad, jahe suvi ning erakordselt vihmane siigis.
Ku'd p6llurnees, kes on harjunud raskustega, kes ei otsi
vabandusi ega p6hjendusi, tiiiitas sellelgi raskel aastal
nii, et juubeliaasta plaanid tiiis saavad. Toitlusprogrammi tii,itjacl oleme ise ia see kohustair. Kogutoodang rahalises vil,ljenduses kujunelr meil mii$dunud aastast ligi
1,5 rniljoni rubla vdrra suurernaks. Rohkem olerne miiiinud riigile liha ja piima, tiiientlavat kasumit saame ka-

niSisse. Aastad

rusloomakasvatusest kiiiisneritiiiikoja kaasabil' Teravilja-

kartulile ei olnud ilrnastik aga
ilii plaanitust viiiksemaks. Siiras tdnu
kcrnbaineritele ia kdisite mehhanisaatoritele, kelle tii-

saak iilefas mulluse,
soodus ning saak

'-

navune tiiiiperiood p6llul venis oktoabrikuusse.

T'alve';arud loomakasvatusele lubavael loota jdtkuvat
etlu liha ja lciima tootmisel.
Pingeline tegievus ehitustel aga jiitkub. Valmib karusloomahasvanduse juurdeehitus, l6peb tiirklisetsehhi rekonstrueerirnine. Tiiiid kiiivad uues kontorihooraes ning
kahe naaberrnajandi iihlstiiiina v6tab L:6rgust juurde
uus koo,llrnaja. Aasta t6puks loodame siin uksed-aknad
ette saada, et anda tiidjiirc viimistlejatele'
Pii{.i.ame ectrasi arendada ka abitoo{,rnist. 1988. aastaks
on tellitud Vdhu tsehhi kokteililiin, rnllle toodang sarnanetr l6unanaabrite tootega Xampusepudelites. Soornlastelt loodarne osta parketiliini. F,iiti agrofirma <.A'daZi>
kaasalril on teostumas esimene ostu-miitigioperatsioon
Jugoslaaviaga" Loodame sealt vastukaubana saada nn.
kaubaaluste tootrnise liini. Kaubaaluste valmisidigatud
ctetailid olehsid eCaspidi ekspordiartiktriks.
Ef tcotmist laicndada, cn vaja juurde ehitada elamispinrld. T{iiic} cn aianud tr{adila elumaia juures. Faiustiss* kerkib jiirgrni'sel aastal tornmaja ning fnjusse ehitame viis viiikemaia,
Tairaksin loota, et niiiid, hui vitri salves, kartul nopitud ja suurem osa kiindigi tehtud, leiaRr iga kolhoosnik
sagetf,arnini tee meie klubi ettev6trniste juurde ning
Blig;averre, kus v6ib hetkeks unustada igaplievased askeldused ning otrla hea muusika v6i kunstilise s6na seltsis.

Ees seisab talv oma v6imalustega spordi kaudu ener'
giavarudle, tervise ia hea tuju taastamiseks. Seepiirast:
kogu kolhoosipere suuskadele, aktiivsemalt kaasa liiiima

Vinni-Vilde talispartakiaadile ning teistele spordikollektiivi ettevdtrnistele!
Mi.ski ei tuie iseenesest. Iga saavutuse taga, eriti tiinavu, on tohutu ttiii. Ja selle eest veel kord k6igile siiArvi TOOME,
raim tiinu.
eslmees

1t Viljaveotr

pa,istis silma autojuht Osvald Veeber.

KUEMA$ L}[K$

III

Loomakasvatussaaduste

KI|ARTALI$

riigile mr-iiisli kohustuste tliit-

mine ederreb meil j6udsasti. Uheksa kuuga miii.lsime riigile piima 3?31 t (+100), seega plaani tditmine on
ioz.s%. Liha realiseerisime 14?0 t a+uB), tiiites piaani
1130,!,-iiselt. Aastarilesande
ma veel 230 t liha.

tliitmiseks peame realiseeri-

F6llusaadusi oleme kogunud seliistes kogustes, mis tagavad aastar.ilesa-.rnete tditmise.
Piima- ja lihatootmise tempo on momendil kiill m6nev6rra v$iksem mullusest, kuid praeguseks on siiski
piima saadud rohkem 86 ja liha 67 tonni, kusjuures piitrna vliljaliips lehma kohta baasilises arvestuses on
4094 kg (+166), noorveiste dcipdevaseks kaaluiibeks saime 629 g (+13) ja rile kahe kuu vanused sead kasvasid ri<ipiievas 550 g (+81). Elanikelt varusime baasiiist
piima 206 t (+21) ja 125 t (*a4) Uha.

Et pdilukultuuricle saagid osutusid mullusest vdiksemaks, on prisivkuiude suurenemisest toodangurihiku kohta ja rasketes iinaastikutingimustes saagikoristamiseks

eralatud +,iiiendavate vahendite t6ttu teravilja ja kartuli
ornahind kaiiirn. Rohusdcidad saime kiitte mdnevdrra
odavamalt. Kuigi scjotade maksumus on loomakasvatussaaduste tootmiskuludes peamine kuluartikkel, loodame
tdnu suurenenud intensiivsusniiitajatele omahindade m6-

lringat alanernist.

Vdrreides rnullusega suurendavad kasumi mahtu tun-.
duvalt karuslooma- ja kalakasvatus. Enam saame kasumit ka heinaseemne ja veini mriiigist. Kompvekke loodame realiseerida aasta l5puks 70 t (rahaline kdive
240 000 rubia), karusnahatooteid mririme 160 000 rbl. eest.
Needki tootmisriksused t6dtavad rentaablilt. Rahaliseks
kliibeks kujuneb vdhemalt 11,5 miljonit (*1,5) ja kasumit noodame saada 3 miijonit (*400000) rb].
1. oktoobril oli majandil riigipanga arvel raha 1,1 miljonit (rnricidunud aastal niisama palju). Triritasudeks ja.
preerniateks oleme viilja maksnud 2,2 miljonit. rubla.
(f46 000 rbl.).
Fraegune tootmistase on v6imaldanud t<i<itajate toidulauda mitmekesistada mriiigipunkti kaudu realiseeritava,'
toodanguga. Oleme rnritinud 16,5 t liha, 10,6 t vorsti ja,
suitsuliha, n,5 t mett, 2 t kala ning vdiksemates kogustes soolatud kalamarja ja kala ning Pajusti aiandis kas.
vatatud kcirigivil ja.

!

Kombainerid (vasakult) Vello Jiirveots" Aavo Marton,
Rein Roots ja Ants Marton.

Vello TAFENAU,

peacikonomist-

PIi1|E]IDATI|D $lJIIRELT OKTOO$RIIE
Juba aa.sta.id on Vilde kolhocsi autctnatkajad osalenud
ma'kadese5r:al <(ISADE VOITLLTSRADADEL)'. Sellel
aastal ptihendasiC r:ad cme riinnuteed Suure Sotsialistliku Cktoobrirr:voiutsiocni ?0. aastapierzale. Ka mirgiti
seJir:ga meie armeekoirrandiri Allgu.st llofgi 100' stinnia,astaplieva.
IVtratka I etapp

liibis kdik NSV Liidu venras-"atariikide pealin::aC Eur"oopa osas, aga ka mitmed paigad, mis
seo't,ud Augllst Korgi elu ja tegevusega revolutsioonipdei'il. Enne starti osaleti Tartus August liorgi juubeliiirrtustel.
I{ehakufiurri}aste pieval sta,rditi Tallinnas 16 ekipaa-

Ziga ja lebiti jdrg::eva kumre

pAevaga huvita',zaid

rnarsruute ning LB. augustil koguaeti I etapi lOpetemiseks Dagestani ANSV miigirajooni Gu-nibi. Sinna j6udsid ka vilCelased Jaak Vilu ja Vambola Lemmase juhtimlsel. Nerst viimane kdis p6hiliselt A. Korgi jiilgedes.
Suur.rnaks iirituseks kujunes seeju,ures irohtumine Hel'-

soni oblasti LKI{U liikmete ning kodu-uurijatega,

kes

tegelevaC kuulsa vS,ejuhiga seotud matenjaliCe kogrmise ja sl-istematiseerimisega, et avada m:mcriaalmuuse.tm. Mu;.u poolt jdicl seaise'd- kogusid i:iienCama ajalehes <VPERJOD> ilmunud artiklid August Korgist, vimplid ja fctcmaterjal. Viidelaste grupi tegevusest ja tiihes6idust kirjutati ka kohalil<us ajalehes.
T.:i.es6:t1:-: II etapp kulges Iiesk-Aasia k6rbealadel,

sesi August Ko'rk oli iu 1922. aa,stal Turkes'ani S6javderirgl.ronra tilem. Piclulik fini3 oii 11. septembril l{oskvas

M. Fiunze nim. 56:;avdeakadeemias. Krilasias'ml akadeem'a muuseumi, m lle iiks osa on piiheldatud August
I(org.1e. ke; oli aastail 1935-193? nimetatud akadeem'a
iilcrn, Jlts'me muuseum:.le v'mpli <A. Ko-:k - 100> nir'g
ajakir;a-ndr-ises ilmunud a:i'klid. Uhes kateedris toimus
k; kohtumine akadeemia juhtkonna ja kuulajatega'
Tiit es6itjaid tervitas siin ka akadeem'.a iilclma e''dine

isetHitja, N6ukogucle Liidu ka.:geia.re kir:dralleitt'ant
Plot.rikc.;.
Ivleie tiihesSit oli ligi 13 CCO hilom3etrit pikk. Soits:me
plalee'.citud s:aaiikuid aivestaCes. Kohtumi.sed ja tildse
kogu rnele programm olid k6rgel poliiiilisel tasemel.
Tiihes6idu teisel pcolel v6tsime osa LlSlf Liidu meistriv6istlustest sportlikus autcmatkamises, miliest aga
ldhemalt it-rfo'ehe idrgmises

nu.iri''ai-is.

Grup'rjuh.i; Vam':oLa LAI'T}f,AS
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Kadi1as, endlse Leo-Jaagu talu k6igi tuulte eest varjatud aias pSlispuude all on majaadi mesiniku LeminiL ldeltsa hoole all sada (aga vahel isegi rohkem)

haruidaselt torikat <kollektiivi>.
,I{eoit ia r.'aeva n6uavad need usinad saagiko?ujad
kiiliaga.> titleb mesinik, mees. l:e*q on samal t6opostil
1960. aastast aiates. Kiindunud jSdgitult oma tcitisse,
teades k6lki seile ala pluss- ja m:inuspooli, on ta veendulr.ud" et eksivad need, kelle arva,tes tegelemine mesilastega on tiks tr:Ius ettevdtmire. Rjskifaktor seile too
juures on suur: haigused, ilmastik. korjemaa jne. Nii
hukkus rn6ni aasta tagasi rreerand peredest' eelmise erakordselt kiilma talve elasid aqa Lemmik Me1tsa hoolealused ute nii hiisti., et ta v6is kevadel naabermajan-

I

Meie tiihes6itjacl rniigiteedel.

MI$ $ILil|A ]|AKKAS
(Tiit Hansen, llelve Aruja Hubert Airrsar) tegid augustisreidi eesmirg.i j;ilgida ja paremustada kodu-

Kolhoosi heakorrakomisjon

kaev. Lembit Laks
septembris

ja tootmiskohtade timbruse hooldust.
Ringsdidul ilmnes, et eriti on kdest heakord farmide
juu:es. Irlende timber on suured hooldamata maattikid,
mlda ei kasutaia. Um':rohi on niidetud vaid farmide
eest ja sedagi on tehtud suve jooksul tlhel korral.
Niitmata on paljr-rde erimajade rimlrrus ja tee55red,
mis kiiignevad 6ue-aiamaaga.
Paremini ol kot'ras puidutsehhi, Kakum;ie suuriarmi,
Pajusii vala lauda ja kaarhallide territoorium.
Oma kodu kaunimaks muutmise nimel on k6ige loh-

kem vaeva niiinud perekonnad Korn ja Rihm ning
Hulda Kiii:arsepp Kadila osakonrast. Koeravere krila
piirliks on aastaid olnud Kasearude maakodu. Ka on
meeldivalt ehitatud ja h:isti hooldatud vendade Vilude
elamine. Vinni ktilas on iius kodu Ti'rtsul, Kivilool ja
Orup511u1. Hoolsad lillekasvata,jad ja agarad aiandushuviliseC or 6ed Rosensteinid ning perekond Mustassaar lljust. Pajustis paistavad silma korras Kakumiie
ja tammikualusecl kodud. Alevikku ilmestavad perekondade Triebstoki, Kereme, Matikaineni, Vilu, Lippasaare ja Valve Vdli clamine.
Reidi tulemusi kokku vdttes koostas komisjon maastikuhooiduse, heakorra ja keskkonnakaitse programmi,
mida loodame ellu viiduna peatselt ndha. Selles esitatakse jdrgmised seisukohad:

1. midraia kinClaks iga p511u, meisa, maastikuobjekti,
tootmishoone kindel piir (suurus) ja vastutaja heakorra eest;
2. likvideerid.a jddtmaad tootmishoonete (farmid, tddkojad) umbert, leida neile optimaalne lahendus;
3. miiiirata vastutajad s6nnikuhoidlate 6igeaegse tiihjendamise eest, kontrollida s6nniku, eriti virtsa dravedu;

deidki abistada.

4. rajada niiiidisaegsed s6nnikuhoidlad sigalate juurde,
leida vSimalus Nurmetu sigala likvideerimiseks v6i

parimal aastal- aga 42 kilo).

5. viia iga kolhoosnik arusaamisele, et on vaja hooldada kodu, aiamaa, p511u, heinamaa iimbrust;
6. parkide ia parkmetsade hooldamiseks v6tta ametisse

Kui on pd-ikest, soo just, ktillaldaselt v6i1i11e ja teisi
bltsl.aid ta:mi, siis tuleb ka mett. Tdnavune suvi ei
pakkunr-rd ei esimest, teist ega kolmandat ning saakki oli
16 kilc -.'urrimeti pereit (1986. a. 30,
tagasihoidiik
Vitrde kotrhoosi mesilaste korjemaa or seni ikka olnud
mesina vahetus lSheduses. Siin oli iooduslikke heinamaatiikke, kus l<evaditi rohkesti v6i1i1le, on mesikap6lde,

rnis tdnu agronoomide mSistvale

suhtumisele mesilastesse on jddnrrd kemikaalidega mrirgitamata; on galee-

gat, kus rnesiiased abimeesteks seemnekasvatajatele. Nii
et toorlang on tulnud p6hiliselt kohapealt. Kdesoleval
aastai aga juhtus nii, et 30 hektari suurune mesikap6ld ei andnud mesilaste tarbeks midagi (6itsemine hilines paani nddala v6rra). Olukorda, leevendasid uus rnesik. lir,rs o1i sees rohkesti sinepit, ja 10 hektarit galeegat.
THiiaseF;s on mesilas etteval.mistused talveks 16petatud, mesinikulgi oma arved kokku lci6duC ning tujeb
vaic'l. ioota, et talv ja mesikeipad mesilat sidstaksid.
<Ei sea elada lootusteta,> ritleb Lemmik Allelisa,
<usun kindlalt, et jdrgmisel korjeperioodil on piiikest
ja sooja. on rohkesti 6isi on tood mesilastel.>
Endel MOLOTOK

rekonstrueerimiseks, arvestades keskkonnakaitse n6udeid;

pargivaht;

?. heakorrakomisjonii teha rilevaatusi kord kuus, kahel korral (mais ja oktoobris) teha juhatusele ettekanne heakorrast majandis, miiiirata kindlaks kaunimad kodud ja paremini heakorrastatud tootmishooneo.

Komisjoni liige Helve ARUKAEV

ldEIE KIILALI$I
Majandiga kiiis tutvumas suur grupp inglasi, keda huvitas eelkbige see, milles avaldub uutrnine pdllumajanduses. Kiilaiisi saatis N6ukogucle !-iidu kangelane drnold

Meri.
Kolhoosnikute elu- ja tiititingimusfest huvitusid Sahsamaa Sotsialistliku Uhtsuspartei Keskkoniitee p6llumajandusosakonna juhataja Georg Miicke ning kiilalised
Ungari Rahvavabariigist.

,\
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$Bolrtffit ol{mrl

Algamas on uus .6ppeaasta poliit- ja majandushariduse valdkonnas. Oma majandis mocciustarn: 13 6ppegruppi., kus kuulajaid ligi neli ja pool sada. Tdcile hakkavad
jdrgmised 6ppegrupid:
juhendaja-propagandist Jaak Kimrnel
1. Ehitus
Aarne l.iurmsalu
2. Veisekasvaius

'

- {-r-rmas Maa-ndi
\.-aike Sui:st-t
:3. Seakasvatus
- Hcr,ge l{aasik
Kaljo Paabo
4. Kal;umie suurfa:'m
- Aivo
Kruusim$gi
5. Ka;:usiocmafa::m
- Mart Silvere
6. Puidutciokoda
- Lembit Laks
7. ll'ietsamehed
- ulo savrmagt
8. Traktoristid
- Nikoial Kors
9. Tarmekasvatus
- Alrl,s l{6}ve
10. Au.tojuhi'J
- Kalj'"r Vaga
Aasa
fl. Remorditookocla
- Kaarel
Ulev irattasePP
12. VOlu kcmpleks
- Arvi Toome
13. Spetsialistid
Oppustest ei pea osa v6tma- (v6ivad aga v6tta)

Omra 80. siinnipii,eva tfhistavad kur:agine noorkaljatalitaja, teeneline kolhoosniX< MAGDA VEIDENBAUM
(15. nor'.) ja MARET VEEII{ {22. nov"), kes oli <Koidu>
koltroosi juhatuse liige ning tdiitas hiljern ltiFsjana.

60-aastaseks saavad puidutsetrhi tii,dline MEERI
KUUSK (5. nov.) ja kiiirnfrocne rnasinist AIMO FE OOM
(1.2.

nov,).

50 aastat tiiiiub 6. ncvernbril ehitustiiiilisel KALJU

LEIS'.dKLr[".

KIJT$TALADE PARIIdAD

GST,DA SEPP

- liipsja suurfarrnis
- noorveisetalitaja
karjak
- seatalitaja
- emisetalitaja
- remonditiiiiline
- autojuht
- mehhanisaator
- metsafiiiiline
- kti$sner
tiiiiline
- l;ai'usloomafarmi
- ehitustiitiline
autojuht
- noor
noor
mehhanisaator
-

.4.!t{o NoL\/AK

EEENST PTI{LAK

E{,I-,A, EER,XK
naised,

keliei on kodus alia B aasta vanuseid lapsi, pensioniirid,
kaug6ppes Sppijad, ATI{ siisteemis teadmisi tdiendavad
t6dt;j;d. Taf aksime se1 aastal korualdada dppusi p6hi:mdttel: pigem vdhem, aga paremini. On avaldatud arvamusi, et v6ikslme enam kasutada lektoreid vdljast.
Siit lia kiisimus teile k6isile. Keda kutsuda esinema ja
$illisesse tooiSiku lektor saata? Millistel teemadel soovitakse rddkida-vaielda krllalislektoritega? Kes oieksid
osavdtiad vaidlusklubis (V. Liivi ettepanek), kus kgrd
kuus esineks tuntud inimene ja hiljem toimuks vaidlernine-viiitlernine (teema v6iks olia iga kord uus)'
M6te liigub ka selles suunas, et talvel (mdrts-apri11)

I/EBVE l/AU
R,AHULEID LAANEMAA

T"EMBIT KIT,I|{

AA\IO MAR,TON

LEMBI? SILLANDI

'!/t[vl

sFf-vERE
ANNE. M;TGIPOLD
KA,[,MER, METS
REEN T{LT{,T,TK

ANTT

KI|ARTATIS

liipsja tavalise tiiiikorral- dusega
laudas

.'ONUTIS

I{TL.F.q.

III

OT-T

rnaha pidada taas oma teaduskonveri:nts-seminar, kus

majandi perspektiividest ning v6imalustest
"eegitakse
tootmistaseme edasiviimiseks. Tahaksime,
olemasoleva
et lugejad kaasa m6tleksid ja kirjutaksid meile, rniiiistel teemadel ja milliste tcicivaldkondade e1u cleks vaja
'sel konverentsil arutada. Keda tahaksite seal esinejana
kuulata?

Parteikomitee sekretdr Leo SARIIET

Toirnetuselt:

Teie kiriu ja teateid

infolehele

'vdtavad vastu sekretilr Riita Bork (telef. 471-06), dispetFer Elle N6mm (412-96\, troonik Endel lldolotok (433-12),
Bartei- ja ametiiihingukomitee (4?3-05).

TUOEI{G| PiLOUGA
Kured lendasid tdna 6htu1 rile. Kas need linnud
just kured olidki. aga siigiselSpu mzirk oli sellega
jusikui antuC. Ja nSibki
'tulnud aeg meie veel 16ppemata kolhoosiajale vahejoont t6mmata.
Oma m6tetele toetuseks
'kirjutan
mdned tundekat-

kendid parajnsti mu ees
lahti olevast Valmar Adam-

si <Ohtusest valgusest>.
<<S6na on rniiiiridest p&sivam: /kincllust saab 6hki-

da,/ s6natdrvikut 6hkida ei
Saa.t)/

Igatiks meist on sis.lmas
krisinud, miks peda-kooii
tudengid oma sr-igist just

siin peavaC vee.Lma.
<(AolKS> /
Korduvalt on
riidgitud, et p6llumehed
'tuieksid justkui oma j6ududega toime. Teist nii-

palju se11esi, et tegelikult
tulime instituuti siiski 6ppima. Lihtne arvutus nditab, et igafiks, kes lSpetab
kesk- ja k6rgkooli, on sel-

leks a jaks

umbes aasta

oma elust kulutanud sr.igisestele maatcicidele. See
k;iib muidugi maalaste (ka

viiiksemate linnade

e1a-

nike) kohta.
Oma kooliajast miiletan

viletsaid

kolme-neljatun-

niseid tcicip9evi, miliega
meid <6petati tcicitama,.
Homm'rkul p61luJ.e, bussid p6llu veeres ootamas.
l6unaks koju.
Kui maainimene lAheb

m6nel piieval p6llule riliOpilaste tdijd vaatama, ndeb
ta kohe, kes o;r kes. Mulle endale on selgeks saanud, kui viihe me oma
Iinnainimessaruga legelikuit p6llust ja maast teame.

Soojas istudes

ei

mdtle

harilikult kiitmale.
Kartulite puudumises on
k6ige lihtsam stitidistada
kaubandust.

Iseendast hrippame iile.

Meie siinolek on justkui

andekspalumine

p6llumeestelt seile m6istmatuse
eest. millega me nendesse
suhtume. Igatihel on oma
td6. Aga igariks tahab ka
sr.ir.ia. Saagi piitistmisel on
imelik viriseda. .. eriti kui

oied Vilde kolhoosis.
Srigis paneb sagedamini
kr.ri tavaliselt ka muudele

probieemidele

mdtlema.
riheksandas

<Vikerkaare>
numbris kiriuta-ir Edgar
Savisaar: <<Langemrd on

eestlaste osakaal

Eesti

NSV rahvastikus... Neiteks ajaloolisel Virumaal
vilhenes eestlaste osakaal

rahvastikus ?0. aastatel
lisi 0,5 protsenti aastas
(19?0. aastal oli see 58,3

!

Tudengitele on aSrpi tuinud traktorist Jaan Laagus.

protsenti ja 19?9. aastal
53,7 protsenti) ning kiiesolevaks

ajaks ON EEST-

LASED VIRUMAAL TOE.
NAOLISELT MUUTUNUD
VAHEMUSRAIIVUSEKS

...

See (eestlaste osakaalu viilt. EI. L.) on
henemine

mdjustanud

nii

arusaama-

sid Eesti rahvuse tulevikust kui ka rahvusvaheXist
suhtlemist, Tegu on rah-

vusteadvuses vastukaiava-

te obiektiivsetc Protsessi-

takse omadeks;

teks, kes on midagi

,-

inimes-

vHdrt.

OIen riiiikinud oma tuttavatega sellestsamast, ja
nagu kuulda on, peab m6nes majandis isegi l6unascicigi

juurde piima saami-

seks erin6udmisi esitama.
Ja muud taolist.

Ma ei taha siin hakata
rileliia kiidusdnu maha
h6ikama, aga me oleme
rahul.

Tuleval aastal liiheme j11-

dega, millel NdTSIONA-

iegi p6llule.

UHEST."

mArjana, viskad tciciriided
seljast, ronicl saunalavale,
viskad lelii, siis m6tled, et
OLED I\{IDAGI TEINUD.
Vii"map5evi on selleaasta-

F,ESMIGA POLE MIDAGI

Adams

iitleb: <!ga rlda

on realism, /kui tas tuksub saatust kujundav m6te./ K6ige pisemsi: /nai-

teks eestlaskond,/ kelle arv

on saatuslik, lasa kvaliteet/ arvessev6etav.>/
Me riidgime ka sellest,
mis on valus. Me r5igime
iseendast
valusaimast
probleemist. -

P6llumees

ja 6pctaja

nemad on maa ja rahva

saatuse kandjad. Vilde kol-

hoosis elades tunned, et
ka <peda> tudengeid pee-

Kui luted

6htu1 saju-

sel Virunraal rohkem olnud
kui pdikeselisi. Nii otseses
kui ka kau-dses m6ttes.
<<trkka veel lamp .ia lauP/
ja laucl nduatr ikka veel:
eelasi!/ Siiiimele langenud
siknalauil: /kuhu Sa kodurnaad vedasid?>/

Tutlengist kirjamees,
<<Noorte Hiiiile> korrespondent Toomas H. LIIV.

TULI EI ]|ALA$TA

UU$ ]IOOAEG Oil AI.AIIUD

_On alanud kiitteperiood_ja seega suurenenud tuleoht,
sest sageii on unustatud k6ige algelisemad nduded tule_
ohutuse tagamiseks. Tule6nnetuste iirahoidmiseks on va_

ja

majaoma,nikel

nevast.

ja korterivaldajatel juhinduda alljtirg-

$ Ei ole lukratud kasutada pragunenud seinte. mittekorras uste ja muude defektidega ahjusid ja
pliite. Avas_
-

tatud puudused tuleb kohe k6rvaldada.
(S Korstnad ja krittekollete l66rid peavad olema kiitteperioodi alguseks puhastatud. Kritteperioocli kestel
tuleb neid puhastada kord kahe kuu jooksul, keskkiittekatelde 166re ja korstnaid kord kuus.

! Ahjude ja pllitlde kiltteava ees peab olema

kaitse-

plekk (50X70 cm).
Q Kritmine tuleb ldpetada viihemait 2 tundi enne
gamaminemist.

rna.-

Q Pociningul tuleb korstnad ja suitsul66ridega seinaosad vaigendada.

@ Ki-itteseadmete kasutamisel on keelatud:
a) siiiidata tuld kergesti srittivate p6lewedeiike (hensiln, petrooleLrm jne.) abil:

b) kasutada kritmiseks kr.ittekoldest pikemaid puld.
Kritmise ajal peavad koldeuksed kirrni olema;
c) hoida korteris kritust koguses, mis t-iletah piievase
vajaduse;

d) kritta kivisdega krittekoldeid, mis pole kohandatud
selle kriiteliigi jaoks;

G

e) hoida tuhka srittivast materjalist n6us vdi sritiivasi
materjalist alusele aseiatud met;il1n6us.
Vedelkiitusel tcjritarrates kritteseadmetes vdib irasutada
ainuit seadme passis v6i instruktsioonis rnlirgitud ktitust. l\{itte kasutaCa kr-itusetorustikr,rs kurnmilGdvikuid ja voolikuid.
Vastava. autornaatikata t6cjtavald ktiitekoldeid lnitte

"

Tiinaseks on osa taidlusringe oma tegevust alustanudMitmed peod ja kontserdidki juba iira olnud, ent tahaks:
loota, et pdnevam osa ootab meid alles ees. p6hiline tb-

gevuskava on koos, kuid meie sooviks on, et uued huvi-

alaringidest osav6tjad toovad endaga kaasa uusi ideid'
mis ka teoks tehakse. Teretulnud on iga ettepanek ning:

viiiirtmdte!
...RAgavere m6isas jzitkub VII hooaeg jdrgmise plaanir
iH roi.
10. nov.
laulab NadeZda, Kurem' <Estoniast>,
12. nov. - 6htu vendade Urbidega,
17.

ja 18.- nov.

jazzi6htud (esinevad Lembit Saarsalur

ja Leonid Vintskevit5).

19. nov.

on Aleksei Ljubimov ja tema <Kammer:
- krilas Moskvast,
Akadeemia>
23. nov.
vanamuusika6htu,
24. nov. - Karl Ristikivi dhtu,
29. nov. - musitseerib viiuldaja Valeri Oistrahh Moskvash.
1., 8., 15.- ja 22. dets.
vanamuusika6htu.
10. dets.
esinevad -Jaan Oun ja Mikk Mikiver.
25. dets.
RAM-i aastaldpukontsert,
27. dets. - ansambel nHoitus Musicus>.
- on v6imalik vaiida ja pdiismed iira tellida,
Igarihel

(telef. 4i1-00).
j ritkavad ka",meie huviklubid <peegel>, <Viipeko>".
-_'Icic;d<Hdrmaline>,
<Mriluheksel>. Juurde on kavas luuJ kaks,
<Rockiklubi> ja <Nippon-k1ubi>. Viimase esi-uut

- kokkutuiek on 22. novembril ia sinna ootamemene
Jaapani-s6pru. Liikmeteks v6ivad olla kdik 6pilastest.
pensiondrideni, keCa huvitab kauge pHikeset6usumaa.
Juhi rolli lubas enda peale v6tta meie vabariigi tunturnaid jaapaniste Agu Sisask. Huvitatuil Dalume end:
aga Pajusti klubis kohe kirja panna (telef. 4?3-46 v6i
474-0L).

Piihade ajai saab Pajustis teoks Oktoohri tantsutur-"

VeeI tulei: m:eles pidada, et ktllmu:rud tor-u:le lahtlsulatamiseks v6ib kasutada ainult auru. kuulxla vet& vdi
kuuma liiva, mitte mingil juhul leeklarnpi.

niir (A-kiass). Kavas on veel Tallinna lrlloemaja de-.
monstratsioonid, noorsooieatri etendr-rs <Kuning Herlrrail esimene>> (1ugu kolhooside algusaastatest). Koos
vai:a::iikliku ATK propagandavalitsusega tuleb ajurr-in*.
nak kiubiicjd kiisimustes (1?. ja 18. dets.) ja palju muud--

petSerile (01).
I(ui l:iheduses puud-ub telefon, v6ib abi saaCa i<a meie

Kirjardussdpradele peaks huvi pakkuma Virumaa kir-,
ja 10. deisembrril. Vildelastele on luhanud krilla tr.r1la tuntud kirjanik-tihiskonnategelane, aja-.
kirja <llov6i Mir) peatoimetaja Sergei Za!6gin, kes v6it*
lel: Baikali ja prihade j5gede saatuse eest. Olgem siis:
kohtumiseks temaga v55i:iliselt valmis!

te dispet5erile edasi anda.
Tuleb arvestada, et tulekahju korral ei tchi avada i-lksi ja aknaid, sest 6hu juurdevool p6levasse hoonesse

naitusmriiik.
Kolhoosiperele peaks valmistama r66mu seegi,

I

:l++.ldL!d

i*-^1^.,^l!-^4^
.Jdrclsvalvvuo.

Tulekahjust t€atage kiiresti ja teipselt: toij ajal majandi dispei5erile (tei. 482-96), v;iljaspool tci aega n<omondo iilemale Re.in Tomingale (474-32), iulet6rje auto
juhile Jaa:.r Eam-,ergile \4'14-47), Rakveie Tutretdrje dis-

ki.

raadiojaamaga varustatud autodelt, mi1le .iuht saab

Nii Pajustis kui ka Katiilas tahaksime organiseerida
kunsiinditusi. Esimene on Tartu gr:aafiku Liili M6tuste'

.Lea-

soodustab p6lemist. Seda v6ib teha vaid jninlgste nddst-

miseks.

Paijude aastate kogemused hoiatavad.
;lekahju dra hoida, kui seda kustutaCa.

e,',

kelgem

on

Reirr T'OMING

jandusp5evad 9.

et

15-.

puks ometi on Kadila klubil j:ille juhataja
Malie.
Koppel J6udu ja edu nii temale kui ka kogu Kadilar
iimbruskonna rahvale! Nlajandi juhtkond on lubanudr
uut tddtajat igati abistada.
IJsnn, et rihismajandi liikmete aktiivse kaasalcicjmi*
se tulemusena saab meie seltsielu pakkuda igaiihele mi*
dagi.huvitavat ja kasulikku. Oleme ju k6ik sellest eluliselt huvitatud. Aktiivset kaasalcjcjmist vaimu siira jer
hinge ilu nimel!
Valdur LIIV
TEATEID

Falun kdiki Vilde kolhoosi territooriumil sisse kirjutatud tii,iskasvanud kodanil<ke vaadata oma passi, je.
kui sissekirjutustemplil on veel kiilan6ukogu nimeks:
<Viru-.Iaagupi>, tuua pass kiilandukogu nime nnuutmiseks kolhocsi komandandi kiitte, Eramajades elavateli
inimestel tuleb aga rninna isiklikult kiilandukogusse,

***

Teadmiseks k6igile korteri- ja majavaldajatele. 198?".
aasta l6puks tuleb esitada komandandile andmed oma
elektriarvesti kohta
arvesti number (mitte niiit)'

ja v6ljalaskeaasta.

**rt

I

Kuivatis oli hoolsalt ametis Tiit Miigilaid.

Juhatuse otsuse kohaselt tuleb k6ik elamispinna parandamise avaldused (suurema korteri, individuaalmaja
jne. saamiseks) esitada komandandile, kes hakkab nende,
iile arvestust pidama.

r.iTltij1JalD*u,3111v

Maht

DDUARD VILDE NIM. KOLHOOSI INF'OLEHT
202130 Rakvere rajoon, Pajusti. Tel. 47-401.

MB-ilO160. Tellimise nr. 4036

0,5 triikipoognat.

Triikiarv

800. Tasuta.

Triikikoita <Uhistiiii> Rakveres Lai tn.
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