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lS" oktoobril'toiounud ttienalaratel velimistel vsltti
Gixti 'NSV Utemndukogusse ' Vinnl : 'valim,:sringkonnast

rMainori* teadusdirektor EDGAR SAVISAAE, ,,
eSaadikuna tahan Fqa seista hea selle eest, et mittc
heegi ei saaks ahistada virulaste digust nende p-6lisel
maa!; , et allikad ej kuivaks ja kaeyuvesi jlriruma"al jii,iikt
guhtakS; et taaselustuks rnaarahva kultuurl VIRUMAAL
FEAB SAAMA KORRAf,DADA ELU f,III, NAGU.VtN$.
LASED SEIIA OIGEK$ PEAVADIr

<i

ZO", dktoobrl$ oid vildelastel kolas EKP Keskkomitee est*
rnene sekret8r VAlf{O VALJAS. Jr,rtuajamistel kolhoosirah.
\raga katreidli igap:ievasesl t66st, inimeste murcdest-r66Fiudest' ninq tuleyikukavadest
Vaimo VSUas kAis Vinni-FaJustl koolis ning Kakum$el"
il<us kglastas *<ollroosi elektriku Enn S55se kodu .la \restls

terna

emaqa.
Kohtur,nisel onra nalijateqa Otles Vaino VAUas,

Kakum5e[. Vasakult: Valno V5llas, tema taga
Koon, Toomas Kork la Anri Toone"

ott

tt

iltisuk€,

et vinnlt

haies lliks s{lda soojaks i?reeste pArast, kelle hakkannise"
eestvedanaise ra ffi6istn'iisega Yinni-PaJustt flapsed koaln

sald,

It

J[.tuBEL ON fvtooDAs,
jiitkub argipeev

erma askeldustega selle nirnel, et
meie elu muutuks paremaks: et oleks rohkem vilja- ja looma6nne, ei kiilad kasvaksid ning et rneie
'.ise narernad oleksirne.

Autasu

tuteb

vastu y6tma vct*.

ranlde

sekretir.

n[ukogu

noorusllk
RISA PII(AT.

GLIIE-

yeteranid August Veidenbaum, Olv[ Olt" Allldc deks ta ltee

ta Yeidenbaum luubclip{er,al
17.
0tsusega

I\$IKU

Palustis.

oktoobril {oimunud juhatuse koosoleku
anti TEENEI-ISE KOLHOOSaunirnetus

ANTS VESKIMAELE
ARVO SURSULE
HANS ONGALE
|rNOONIKA

Novembriluus asus majandis tii6,le peadkonomistina
GUSTAI/ SAAR, kes tiidtas seni sama! anetikohal Triigi
kolhoosis" Vet.-arstina karuslbomafarmis hakkas tiitile
ANNE SAA&

Fldullt(u! vasturotul. Yalakutt: Lcida Ehr, filtdr
la Atcksandor €avrr.

haanos .l(ivllo.

llalilr k

LOOTUST ON!
Oleme elanud kolhoosikorra tingimustes nelikiimmend aastat Tiinasel piieval on meie suurirnad lootused seotud Eesti suveriiSnsusega. Kui meie asju otsu'statakse Eestimaa pinnal, siis jArgmised nel-kiimmend
ei saa kindlasti olema nii vaevalised kui seni'sed aastad.
Kindlasti jdtkub meie p6ilumehel nii mdistust kui ttitikust selleks, et oma elu m6istusepdraselt korraldada ja
om.a rahvas dra toita.
Ei saa n6ustuda nendega, kes rdiigivad, et tuleb paremini tcidle hakata, siis on k6ike krillaga. I(as siis mei€
maainimene on endast veel vlihe andnud? Kas ta halvasti tdbtanud. et ikka veel ei suuda me kindlustada oma
tddinimesi isegi k6ige elementaarsemaga, s. o. toidu- ja
riidekaubaga.

riigi majanduses, sealhulgas ka pdllurnaedu ioota on, oleneb suuresti sellest" kui kauge*

Kas meie

iarduses
'l.e
perestroikal

Just nimelt lastakse,
nav ja juhtiv j6ud Kommunistlik Partei. Seniajani ei
ole noeie elu iu juhtinud majandusseadused. mis teatavasti ei allu part€i tahtele, soovidele. ideedele ia unis*
tustele. Neil on vdime isegi kiitte maksta, kui nendest
mdiida hiititakse ja kui neid teatud aia iooksul ei arvestata. lkka on meie toid-tegemisi juhtinud ideed ia sea*
dused, mis ssgeli ei preterdeeri 6igusele ja tdele, kiill
lastakse minna.

sest praeguse konstitutsiooni i5rgi on NSV Liidus suu-

aga on ustavad Kommunistliku Partei ideaalidele.
NOtd reegitakse palju talude tagasitegemisest. RiiAgitakse ja kirjutatakse, sest nelikiirrmend kaheksa aastat tagasi hakati meie rahva tahet kujundana. suunama
ja vddnama v66ra tahte jdrgi. peale sururna v6ltsi ja
v66rast usku. Vdga paljud meie hulgast pidasid s€da
kd,ike algusest peale valeks, ndmedaks .ia trobedaks. Sel*

line asjade a'iamine ning maia-duse ko'r:aldamine
saanud ega v6inudki viia mujale

kui

ei

ummikusse.

Teised maad ja rahvad on oma v6imalusi paremlni
kasutanud, on osanud oma elu paremini korraldada. Nad
ei tunne puudust toiduainetest, ravirnitest, lastekaupadest; nad v6ivad vabalt reisida ja suhelda teiste rahvasl,ega"

Niitid siis otsirne mei€gi viiljapddsu kriisist, mis haa*
rab k6iki meie eluva-dkondi. Kerget teed kriisist iagusaam:seks aga ei ole, Liialt kaugele on teised eest fira
ldinud"

Kas talud on Eesti p6llumaianduse peestjad? Mina
arvan, et on lausa vale eraldada talude metsataguseid
iilremard, mis ammu kdest lastud, kus on vaialik maa*

parandus, kus puuduvad ehitused, teed. See oleks ju jdLlegi ekstensiivne arengutee, sest samal ajal teame, et

Baljude meie majandite suured p611ud er saa korralikku
harimist ning nends saagiandmise potentsiaal iddb suuresti kasutamata" Talu ja kolhoosi ei tohi teineteise ktil*
ge siduda" Arvan, et esialgu peaks riik talude tegemist
soodustama ia toetama, s. t" eraldama maa, andma la.enu, kui tarvis, aitama ehitusv6imsuste suunamisega sellei<s
otstarbeks, miiiima tehnikat ine.
Iippkokkuv6ttes peab aga nditama aeg, missugune
majandamisvorm osutub eluj6ulisemaks. On vaja luua
majandusmehhanism, mis soosib targemat, tdrikarnat,
efektiivsemat'ressursside kasutajat, kvaliteetsema kauba

tootiat"

alran AAI\I

ARUANDE.
VA t III'IIS K O OS Ot E KUTE S T
Majandi parteialgorganisatsioonis on arvel Bg NLKF
liiget, kes jaotuvad kuude tsehhiorganisatsiooni. Veel on
meil kaks parteigruppi: Kakumiie suurfarmis
ja Inju Lastekodus
- 4 konn*
rnunisti
samuti 4 kommunisti,:
Aruandeperioodi alustasime- parteigruppides. Kaku_
mdel valiti taas grupiorganisaatoriks tubli vet. arst

I(rista AFANASJEVA. Inju Lastekodus Margus POLTS.
Nende gruppide olemasolu on end 6igustanud.: molemas
on kompaktsed, piisiva kaadrdga iiksused oma spetsiifiliste probleemidega. Kommunistide osa nende ees seisvate iilesannete lahendamr.sel on olnud miiiirav.

lWajand"i tsehhiorganisatsioonides toimusid aruar_rdevalimjiskoosolekud septembris. Uuenes ll3 sekre*iridest.
Tsehhe juhivad niiiid: Valdur Liiv
keskus
Ago Laud - taimekasvatus
(varem oli Nikolai Kors)
Aivo Kruusimdgi
loomakas-

vatus (varem oli -Hillar Tdnne)
Aivar Ilontkar
tiiokoda
L€mbit Laks - ehitus
Aarne Piibemaa Kadila

pa,rteiaigorganisatsiooni aruande-valirnis*
. Maiandi
oli 2?. okt. Pajustri klubis. Koosolek hindas se_
ni tehtu rahuldavaks. Valiti 9-liikrneline parteikomiGe
!1'qrem_oli-12 liiget). Komiteesse kuuluvad Otev Seppik,
Helmi Rehkolai:nen, Arvi Toome, Leo Sarnet, Miirt Soo*
pe, Ago Laud Valdur Liiv. Lembit Laks ja Aarne piibemaa- Neli .esimest kuulusid eelmisse koosseisu.
Parteikomitee esimesel istungil valiti sekretHriks
koosolek

Leo SARNET .ia tema asetiiitjateks Lembit LAKS ja Olev
SEPPIK.

KORI$TU$Tffi(iDT$T

Kiiesoleval siigisel koristati teravilja 1?61 hektaritt,
19 5 tslha (Kadilas 19.4,
Kokku saadi teravilja 34 360,1. ts.

saagikuseks kujunes
19,6 ts/ha).

Kombaineritena

olid

koristusperioodiJ ametis:

vili ha sffe
1. Eldur Undrest
2. Kalle Iaur
3. Vello Jd,rveots

4" Rein Roots
5. Avo Ma.rton

Pa^iustis

DON 331,1
DON 305,0
DON 227,9
DON 213.4
DON 259,0

25,9
16,0
13,?
14,7

t?

Kokku
arvestust. ha

764,4
684,5
616,1
574.7
483.6

35?,0
321,0

24t.6
228,L
260,3

Sveters

DoN t77,g 19,b 4?0,3 19?,4
DON ZZO,Z Z:,2 eSf,e ,td,4
CK-E 69,3 l8,t 177.7 A7,4
CK-b Sb,0 15,0 t446 ?0,0
10. Uuno Rannamiigi CK-b
41.4 11b.0 4L.4
Kartulit oli kolhoosil maas 200 ha, kusiuures hektarilt saadi 140,7 ts. Kombainidega vdeti kartulit riles 5?
ha. Kombainidel tdritasid:
Andrei Klimson ja
Heinrich Pukk lB,4 ha S9b.4 tonni (must) 26?,78 (puhas)
Eduard Mihelson .ia
Juhan Mihkelson 1?,b ha g?4,f
262,87
6" Maaris

fu|CIffiDA

Parteikomitee sekretd,r Leo SARNET

?. Ants Marton
8. Margus Kaasik
9. Raul Kraav

German Mihkeison ja

Petrov
2l.l ha 451.4
316,0
'Suuresti aitasid kartulit iiles vdtta majandi noorred
abilised: tudengid Tallinnast, 6pilased Rakverest ja ViRadion

ru-Jaagupist.

t

6\r9q/ria
dEi saa ega tohi olla ohtki vabandavat p6hjustr mis
n6rgendaks pid€v,at sihikindlat ja ennastUletavet

HERMIIDE TIIVAS
ELMAR OUNAPUU
MIR.ALDA KUKKUR

74. detsember'
*- 74. d,etsernber
detsernber
- 27"
6. detsember
5t,
ALEKSANDER IVANOV
* 27. d,etsember
ALERSANDRA REINSALU
23. detsember
LUULE.RITA RENEL
-* 72.
detsember
,TIANS KIVIMAE
79. detsember
MAIIIE OTS
* 22. d.etsqmber
TAAN VILU
,TERVIS?!
'IUGEV.AT
JA
OJVATE
r(3tc)Eo tr Otr O os oqcf !o3Q!og(:)!G)EO!
TJ

t66d.

Vlisimatuid, rahutuid uusi otsinguid ,a katsetusi
krooniqu tulemused" mic
rahuldaksid andlaid ja saajaid, r66mustaksid kodu:
maad ja kodurahvastl)
Gustav

sr

qMa vannun teid,

,

,*lElE AUKOLHOOSNI( ,
.E.R N E S A
K'S
G U::S.T A.V

ja Srqe

Lripsja tavailse tdd-

MUrista-

jad on need, olgu tead€s v6i

korraldusega laudas
Liipgja suurtarmis
Noorveiste talitaja

'tedmata. Elup6letaiad on
,need, surilad ja ise m0rqitatud, kellest m aa on
*Ssinud: keigu nad oma
teedlr

Noor- ja nuunaseatalitaja

Emisetaiitaja

Remonditii6line

rEi \6bedat, kulda...p

Autoiuht

Mehhanisaator
A:anditd<iline

\cer

Tsehhitiiiiline

abitootmises

Karusloornafarmi tiiriline
Noor mehhanisaator

Ehitustcitiline
#tE lE,,'r'KI

R JA.$.I

D'U

S

PREEMI

8$

IM KVARTAL

uskuqe

noid, kes teile rSSgivad tlle'

Enaisist lootusist!

,.

KUTSEATADE PARIMAD

mu

Yennad, la5ge ustavaks

.q'|aale

ERft|ESAKS

A,

i :,

LAINE RANNAMAGI

GILDA SEPP
HULDA KUBARSEPP
ENDLA KAUK\rER
JEKATERINA LEIPALU
HEINO HAMALAINEN
HEINO PART
VAI,DO VILLERS
ENE MAASIKMAE
AIVO TRI'MAN

MAIE POBBUL
AIVAR IruDE

SILVIA FOIKLIK

L.iIIEIIIAL AJAI,

LA'UREAAT

RAGAVERES
22. nov. kell 19.30

KEELEVANNE

24. nov.
28. nov"
L. dets"

16.-22. OKTOOBRINI OLI EESTI KEELE

6. dets.

NADAL.

ja

Uheaegselt

anti TaLILnnas, Rakueres,

Pd'rnus

Torontos keeleoonne,
Kui mina 'diritan iTksi

.

ihes aidsku tlheksa
kuL mina kaoatsen koksi
kaaso odidelgu koheksa
tdusku kdik sugu ntu suuri
kui see oditnas Paore seina
hdimukunda mu heleda
kui see pitka' pilueran&o
minu seltsi seisemate

I.

dets.

13. dets
i.tt. dets.
16. dets.

25. dets.

Arvo FARDI autori6htu

19.30 puhkpiilikvintett Nomast'
19.30 OI"GA ERDELI (hart) Moskva$t
50
19.00 HANDO RUNNEL

18"00

21.00 (ARUANNE> (Pirgu etendus)
13.30 V.ALERI KLIMOV (viiul) Moskvast
19.30 nR6gavere brass>
19.00 GTISTAV ERNESAKS J 8O
1S.30

Leti sollstid M. SKUJA ja
A" KRALICMANIS
joulukontsert
RA M

{alquss ,aeg teatatakse hiljem)

u'&stu uastasta uiiged'a
kohe kohtad,a kdoada
o:rjol,tnest me oirgutne, maarahua lapsed

ko:ttsma moad ia koda
kasoagu, kastsagu eesti h6fun

p6rmu niiiicl paiskome pii'no-on'stod baimum\1gaks niiiid, roiume randsed aftelad
tde tae0asse tdusenl,e tamtneks

TOOT AME

srircosiniseks iStta iiitoesilmad.
mustaks Leitsaldhnalise mullo
xalgeks oaleoa EestifiLoa' laotuse

TOOT AME

u;lemaks sead,a eesti lneele
aujiiriele seada eesti keele
piiraniluseks tuleuasteLe pdloedele

TOOT AM E
hellalt hoido, isade rnaad
T60T AM E

KirJandus6htud on alati frulgaliselt kolhoosnikke kokku toonud. Alates t981. aastast toimuvad neEd eranditult REgave.
re m6isas. Siin on t5histatud ka kirJanduspreemia laureaa"
tlde ruubeleid, Pildil: liats Traat abikaasa ia ttltrega.

Kapitaaletdtuse kdesoleva aasta plaan on rneil 94?
tuhat rubia. Ilolme kvartaliga on sellest tdidetud 084
tuhat ehk ?2010. Selle nAitajaga oleme raiooni 15 kolhoosi huleFs kolmardal kohal. Kapitaalremondi plaan on
900 tuhat rubla, millest td-detud B6E tuhat Nende niiitajatega vdiks isegi rahul olla, kuid ehituse sisulised tulemused lbppresultaadi ehk teiste sdnadega lOpetatud
ja kdiku antud ehituste niiol ei rahulda majandi tootrnis- ega olmevajadusi. Alustatud .ia pooleliolevaid ehitusr on palju, ner,de valmissaamine ja kasutusele v6trrine
aga venib.
--'Viimane
ptkem ehitust kdsittev kirjutis ilmui infolehe 5. numbr.s. Mjs on sellest ajast muutunud. mis on
saanud seal antud lubadustest

ja kavandatud

plaanidest?

Kadila farmi I jdrk on vastu vOetud ja loomadki
amrnu sees" N6uetekohaselt seda ekspluateerida aga ei
saa, sest sdnnikuhoidla on KEK-i1 siiani ldpetamata.
Koost<id I(EI(-iga kulges iildiselt r,ahuldavalt ja projekti
rnitmed puudused k6rvaldasime ehituse kdigus liigse
biirokraatiata, kuid palju probleerne jdi lahendamata

ElI.ITfiMI$f$T

ffi

{f

Pajusti laululava.

$ELM:

ffi0B[fiEMt [$T

'"'SEO-T,U$

ekspluatatsiooniakti allakirjutarnisel. Proiekteeriiate
poolt ei ole otstarbekalt lahendatud ruumide paigutus
piimablokis: krilmutusagregaat-de ruutrll on piimaruuy'n:dest kaugel, piima- ia noudepesu ruurni po,randates
olevad reostusohtlikud kan.alid tuli liiva tiiis vedada ja
kinni betoneer:da, vdravate sosja6hukardinate konst*
ruktsioon ei k6lba ja KEK-i mehed lubasid need iimber teha. Tootjatehaste osas on paiiu,praaki elektroodkatlamaia seadmete ja materjalide hulgas (pumbad. regulaatorid, siibrid, ventiilid jne.). Sdimekonstruktsioonid
tuli majandi meestei kohe ringi teha, sest looma idule
rraci vastu .ei pidanud. Lekkimine peale s€lle.
Jii,rEmisel aastal alustab I(EK fa*rni teist ehitusjiirjekorda ja see antakse 1990. aasial kdiku <vdtmevalmis>
,objektir:a See tiiher:dab, et kdik seadrned eraldatakse
otse KEK-ile ja KEK paigaldab need vastavalt projektile. IVlajandi mured vdhenevad, kuid projektlahenduse
rnuutmine on keerulisem. Seilepdrast palun kdigil asja^
osalistel projektiga varakult tutvr.rcla, Seda saab teha
ehitusosakonnas"

Kadila kahes kuue korterjga elamus on krohvittiiid
ja tehakse keskkiitet. Tciridega oleksirne olnud

l5petatud

ff

kaugemal. kui laepaneelide saamisega poleks
suuri raskusi. Elamute valrnimise tiihtaeg on

turduvalt
olnud nii
k. a. oktoober, laepa-eelide eraldus aga 1989. a. I kvartalis. (teistest majarditest laenatud paneelide tagastamiseks). Kuna lahkus ka maiu ehitanud Taga-Karpaatia.
brigaad, ei ole majade kiiikuandmine kiiesoleval aastal
reaalne.
Objekte on ehitamisel palju ja kdigest kirjutada poIegi ehk m6tet" Kindlasti huvitab aga palius:d. millal v6ib
hakata sisse kolima uude kontorihoonesse" Ikhjuks ieiin
vastuse vdlgu, sest probleeme on seal veel naliu. Peale
viimaste uste, trepipiirete ja ripplagede paigaldamist tu-

leb ldpetada viimistlustdrid, paigaldada parkett. pol{l-

noeer- .ia vaipkatted, valeiustid, sisustu,s. Tdrid j6tkub.
nende alade spetsialiste aga mitte.

Ileidame pilgu jiirgmise aasta plaanides-se. KadiIa
osakonda hakkarne p6rast farmi II jdrjekorra valmimist
oma j6ududega ehitama kartulihoidlat, uut kaalumaja,
t6cikoja iuurde viilhalli-tehnohooldepunkti. Rekonstrueeritakse telefonikeskiaam

ja

sideliinid.

Pajusti saab masinakeskuse, olmehoone ja autopesula. viilhall-vdimla koos" saunaga. Ehitame iuurde s6idu-

autode garaaZe. Plaanis on aiandi ajutise kileheionete
kohale ehitada uued kasvuhooned. K6igi soojust vajavate hoonete kdikuandmist piir,ab olemasoleva katiama*
ja v6imsus, Katlamaja juurdeehitusf projekteeritakse,
ehitamist alustatakse 1990" aastal.
Jiitkub elamuehitus" tr-Spetame elamud .. Kadilas ja
Pajustis ning alustame riihepereelamute ehitamist Injus,
Edasi tulevad ir:dividuaalprojekti jdrgi rjdaelamud pajustis
madaltihe hoonestus ehk vaipelamud.
- nn"
Muret
teeb ehitusmaterjalide iiha suur€nev puudus.

ATK

prognoosi-

jdrgi jdiib meie majandi

uusehitustesli

rnaterjalidega katmata 1989. a. 195 tuhat, 1990. a. 521 tuhat ia 1991" a. ?50 tuhat rubla plaanitud ehitusmontaaZitiiid. Materjalidega kaetud maht samadel aastatel on

ja 370 tuhat rubla. Kapitaalremondi.
jaoks eraldatakse materj,ale tunduvalt viihem. 1990" je
1991. a. on materjalidega kaetud osa siiski m6nevdrra
suurem, sest 10010 materjalide fonde jdetakse reservi, mida jaotab ATT< n6ukogu.
K6igile ehitajatele j6udu ja tellijatete kannatlikku
vastavalt 692, 470

tneelt!

Jaak KIMMEL,

peainsener ehituse alal

TEADI}|ISEKS KOIGILE ELEKTRIENERGIA

TARBIJAILE
Tarvitatud elektrienerEia €est tuleb tasud.a neli kor-,
da aastas: mdrtsis, junnis, septembris ja detser4bris"
frIaks tuleb tasuda nimetatud. kuude palgapAeval.
T66 iseloomu t6ttu v6ib komandant teistel peevadeX
rnitte oma t<idlaua taga istuda ja tema leidmisega tekila

siis

raskusi.

Raamatukogu soovitab lugeda

uut maateemalist kir}

$andust, teoseid" mis vbibid tulla k6ne alla kirjandus-.

preemia miiiiramisel. Need on: Mats Traadi romaatn
*MINGE ULES MAGEDELE*. Ograld Toominga kahest
gOMAANist KooSnEv teos cSELJASIRUTUS. ARGIPAE.
VADI ia lleino Kiige romaan (MARIA SIBERIMAAL$

PARANDAME VEAI

koolimala.&urt paraslaqu
oma
valmiv ko$torihootta" !

ee

Infolehe oktoobrikuu ntgnbri ?. lehekiiljel on: I"9Sg. a,
2?. veebruaril vali5 kolhoosi iildkoosolek esimehek$." ".
Peab olema: t956" a, 2?, veebruaril valis. . "
Vabandamei

.

rhrllakse" Taga

tr.atsdf

ToimetaJa YILDUR LtrlV
Eduard Vilde nim" kolhossi infoleht" 202130 Ralrvere rflioop, Pajgsfi. Telefon: 4?-401tvlaht 0,5 tr{ikipoognat. Tr0kiarv 800. Tasuta" Tlikikoda <Kaevurr, KohtJa-Jiirve.
Tell. nr. ?808
V" Kingisscpa t. 19.

