3{}. N,{ARTSII
PAJUSTIS
{TAna on meie rahvtl
eriline" tore pliev. Oleme

volinikega selles majas
esimest korda, et tiinada
ehitajaid, teha juttu tootmistegevusestning seada
sihte edaspidiseks,r iitles

Arvi

Toome

piirast

$eda,.

kui uus kontorimaja oli pidulikult avatud.
Uue hoone projekt oli
juba 1985. a, ' ehitusmeeste
laual ja ka maja karp (sei-

uksed-akbad)
-pad,katus,
i valmis kiirestl - kuue
-oga, kuid edaspidine tlti'
venis: vahele tuli keskkoolihoone, mis vdttis ?ira
kogu ehitusvdimsuse, ning
ka viinnistlustiiiid lilksirl
loodetust aeglasemalt,

Maja eelarveliseks makoli 300 000 rubla,

sumuseks

tegelikult Idks maja maksma ca 0,5 miljonit.
Uus hoone valmis p6hili-

selt oma ehitusmeoste jdu*

dudega. Preemia ja tii,nusdnad v6tsid vastu k6ige

tublimatl: arhitekt Tiit
Hansen, kes oli maja juures esimestest kividest kuni viimaste detailiile paikapanemiseni; ehitustiitide organiseeriJa Vello Pikat, miitibli valmimise eeet
hea seisnud Mart Silvere
ning mitnerl teiced tubliil
meistrid - OIev Seppik,
Eerman Mets, Baul Kal^vee, Aivar Lepp, Ralvi
.:endi, Peep Sookand,
Enno Allikalt, Enilel Bannamdgi ja Sergei Artju5enkov.

Uubi iilelil, millest siinniksitl tulusad teod, soovi-

rld

uue

maJa

asukatele,

nende kaudu naJanill kogu

kollektiivile, Liiene-Virunula maakonnavalitsuse
esindaja Mati J6e Ja volikogu esime6 Juhan Ratnik ning Vinni kiilandukogu esimees Jiiri Allikalt.
Maameheliku huumorlga
oli viirtsitatud naabrimeeste
sovhoos&
- Vinni
esindajate
ehk Andrese

poegade piiiirdumine Pearu
poole,

poegade eesseisu

llkituses iieldaksc:
<Meie, Vinni riigimdis&

Nende

popsid onnitleme Teid Jlrjekordsesuurrajatise pi*
kaajaliste siinnitusvalude

eduka ldppemise puhnnl
ning soovinoe kestale vaatavat .ja viidrikat sisu, julgeid ettev6tmisi ning Feart
piiranduse tugevdamlsekr
rohkelt jiireltulevat pdlve, kroone, naelu, ilollareid Ja marku tingimusel;
et neiil ei suunatako agrcrsiooniks naabrite vastu.*

Liikituse, mille all seislr:
rVennaliku kdva kiiepigis*usesa Andrese pojarl Vinnistr, luges kohaloliJailc
ette endine vildelane flmar

cNtlitd v6ine ilelda, et kaue tehtud noja
eilsll vrlnle saanudrr !6lar eriEecs.

on l6prts

Bork.

Nagu ikka taolistel puhkudel, oli selgi korral klngitusi" lilli ja
muusikat,

<Riigavere
mida tegi
brasse. Pillimeoste esirtda*
jana iiinas Toomas Kahur
vlltlelasi selle eest, et nad
ikka meie muusikaelu aktiivselt toetanud, Ja soovis
maJantli kollektiivile iet-

kuvat edasiriihkimtst
luaqehe raikel teel.

ir

DOI-

Enilel frtOLOTOK

Tiinur6narl esinehelt Ja lllle6ir ametlthlngult sluro
v.cva aegijsle Vello Pikatile.

rTlinane Eartt ei olc

lestt vlle lcsia

enln

scc,

eegti Ja homqe EegSl

Dl! oU

Ndulo;rtrlc

piirir llnf,lqsfl cl ots

cneE sBe, nis on tiinane Ees-3L ltte olqne plka tsc al*n!
lr olenc sGUeI teel telnud eller orna cduereil sa^EmuilJb

vaino VALJAS
}'eel m6ned sdnad ia slis ldigatakse

lint l6bl

x"'
i
Tdnavr.lne llreerniate iileandmine

oli

:

_
juubelih6nguline:
4. mertsil oli Eduard Vilde 1Zb" siinniaastap5ev ja miicidus ju 25 aastat kolhoosi kirjanduepree_
mia asutamisest. Piriulikule dhtule Rdgavere iossis - olid
kahekordselt

PREEMIAD JAGATUN

kutsutud k6ik senised laureaadid., aset-ati lilled Eduard
Vilde ning kirjanduspreernia esimese laureaadi Rudoli
Sirg-e miilestuskivile, kaunis lossisaalis kuulati isetegevuslaste esinemist, ettekandeid Eduard Vildest ja temanimelisest kirjanduspreemiast, kuulati kirjas6ni, laure_
aatide s6nav6tte jm" Oli pidulik ja hubane-.
Aastapeevapreemia oli Ztirii otsustanud i.iksnreelselt
anda Nikolai Baturinile romaani <Karu stida> eest. TAna*
vune valik t6estas veel kord, et E. Vilde nimeline kirjanduspreemia on iiks neid kirjandusauhindu, mida antikse
tdepoolest aasta parimaks tunnistatud. raamatule (tingimuseks on vaid teose seotus maateemaga;, arvestamita
autori varasemaid rihiskondlikke teeneid" auhindamisi

w6i auhindamata jAtmisi, mida riiklike preemiate puhutr
ikka arvestama kiputakse. (Seda tdestab ka fakt, et- viiel
i[orral on kolhoosi kirjanduspreemia j66nud. viilj!
and,mata
viid.rilise teose puudumise t6ttu). Et N" - Baturini
qKaf,u siida) on seni ka kirjanduskriitikas peaaegu tehelepanuta jAAnud (kui A" L6hmuse p6hjalG artikkel
r(Reedesu velja arvata), on kolhoosipreemia andmine
tsaturinile eriti hinnatav"
Laureaaditoole oli Rdgaveres tegelikult kolm" Kotmandat aastat annab Vilde-kolhoos viilja missioonipreenoiat, mis m6eldud meie iihiskonnaelu aktiivsele edendajale.. " Tdnavune preemia kuulub akadeemik Arno Kiiiirnale
osalemise eest iihi.rskondliku elu ja Eesti
- aktiivse
majanduse
arendamises. Kolnnas autasu oli 6pilaste kirjandite vdistluse v6itjale, seda preemiat antakse vAlja
juba i.ile kiimne aasta" Ja nii istus kolmandal laureaaditoolil seekord Tamsalu keskkooli g-a klassi 6pilane Kaidi
Kadarpit, kelle kirjand <Kodu vdrvid> oli 48 6pilastdd
hulgas paritnaks tunnistatud"
Ene VEIPDR

Nikolai Eaturin, Kaitli Kadarpik ia Arno Kiiiirna.

Esineb Kadila rahvamaja trio.

0pilaste kirjandusvdistlusest

8. klacs! dpilane *Iagnu6

tehti kokkuv6te ja autasustati tublirnaid 29. rnertsi-l
Fajusti klubis. Nooremas grupis sai peapreemia Rakvere
1" keskkooli 6. klassi poiss T6nis Kruusmaa, kelle fantastiline lugu <Oine seiklus> v6eti kuulajate poolt vastu
Lugeva aplausiga. Vanenoas grupis oli tublim Rakvere S.
keskkooli 8" klassi neiu Ulle Kiihar, kes kirjutas oma
v6istlustci<i teen:al <Kui Arno isaga koolirnajja jiudis, oli
lME juba alanud>. Tunnustavaid s6nu ja preemiaid jagus veel paljudele tdodele, mida pidas 6nnestunuiks ka
ikohal olnud iastekirjanik Ira Lember.
Opetajapreemiabrnanikeks said kdesoleval aahoiul.
Mil.vi K5rdi (Rakvere 1^ kk.) ja Milvi Relli {Rakver(rin'

Luikov kirjutas torcde bu-

moristliku ttiii, pannes qKevade* tegelased fiinasesse- !.ooli, ja sai kultuuriosakonnalt hurrmoripreemia.
i*

Sfiprussidemed tugevnevad
olitl rajooni ja ka meie majandi k&lalisteks esinilajael Saksamaa Liitvabariisi Pliini kreisist, et alla kirjutatla vastastikuse koostiid ja sdpruse le,ping (see kirjutati a,Ila Riigavere m6isas|.
Eelnnisel aastal

kk.).

<Kdesoleva aasta

{.

alguses

viibis Vlnni *". Pajusti Kesk-

opetajate delegatsioon
Saksamaa Liitvabariigis Pki$ ni kreisis ja k5is s6pruslesdlnnirnas Ploni linnar Srlngut
giimnaasiumi ja Vinni-Pal'':sti Keskkooii vahel.
Reis sai teoks tiinu rnaa*
I *r;nna
volikogu liikme ja
.kootri

1,

i,

i<ooli voli'kogu endise esimehe

!'aldur Liivi initsiaiiiviie"

Saksamaal 'moodus
;'r:iiresti: tutvusime kooliga,
.(iLiastasime Sppetunde, vestiesime Spetajatega ja ciribisil,Iddai

ine kiilalislahketes kodudes.

Gilrnnaasiumis 5,pib 800 6pi-

last 6.-13. klassini. Oppetun-

rid atrgavad enne kaheksat ja
:restavad tavaliseit kelia kaheni" Ka laupiiev

on

p.iiev. Koolis fipilasi

Ktilalisert Sa&gamaalt Riigaveres

koo-li-

ei toitlus-

tata" lgast kcdust saadetakse
kooli hooldatud laps, kes on

VASTUKfiTASKA[GU
KIRJUTAB VAIKE

KXI

hommikul,korratrikuit sd'cinudja kellel vdiieivad, p?'euvi3i
vii veidi mahla kaasas. (Mell
ktijuneb kool tihti toitlustus*
asutuseks)- Tunniplaanis on
palju paaristunde , {niiit. kaks
nnatemaatikat vdi v6Srkeelt
Jerjest) Vaheajaci on pdeva
atgul 5, pdeva lSnupoole aga
10 minutit,"

Tundides on dpilased rahulikud, viisakad" vabad: nad
naeravad palju ja teevad innukalt trirjd. Or'lkud on kiillaitki kallid ja neid ei jdtku
piisavait" Kuna koolis on paljundusapara.at, siis on 6peta*
jal vSimalus .ras natust iippe*

tiikid paljundaete ja
jaotada.

klassile

Mitte ainult Ieivast
Kui spo,rdimetoodikult kiisisin, kes meie maaperedest k6ige aktiivsemalt spondiradadel kaasa lit6b, ei
mdelnud Eevi Pihlak kuigi kaua ja vastas kindlalt: <Ago
Laud omA perega on alati vdljas, kui vaja kaitsta ma-

HILMA PEREDNJA

DJ

See iiksmeelne pere

tuli

Vildesse kiimmekond aastat
tagasi lda-Virumaalt ja liitus kiiresti vildelaste eluri.it-'
rniga. Pereisa on pidanud siin soojusenergeetikuametit ja
olnud tiirklisetserur*i ja kiilmhoone juhataja ning tcicitab
praegu elektriinsenerina. \fanemate tcidkus ja aktiivne
eluhoiak on iile kandunud ka pere kolmele nooremale
liikmele: II klassis 6ppiv Kadri ja VII klassi poiss Margo
on koolis viiemehed, 3-aastane Tanel ootab igatsusega,
rnillal temagi koolimiitsi pdhe saqb" K6ik kolm on j6udurnrjcida ema-isa abilisteks

sportlikel ettev6tmistel"

ja lahutamatuteks

SAIMA KASEARU
AN"S RCS?AS
BERNIIARD MARAIVNIK
LEMBIT JAKOBSOIV
ANATOLI VOROBJOV
MAIE VAHER

60

VENERA NOMM

I,LLE LEEDE
PALtrT] PAIKESI' PAEVADESS.8,
RAHKET ROOMU SUDAMESSEI

kaaslasteks

Viimastel aastatel on Laudade pere k6ik Viru mdngude perev6istlused kaasa teinud: kolmel korral toodi
ko'ju I koht (ka sellel aastal) ja iihel korral II hoht. Kord
Xtiks aga asi metsa, nagu Ago naljatades iitles (saadi IX
koht). Aega jdiib pereisaMnni-Vilde melumengus kaasaliicimiseks ning muudekski i.ihisettevdtmisteks"
Oleks tore, 'kui teadmine, et peale tti<i on inimeseie
ka muud vaja, iga maapere elum6tteks ' kujuneks ning

-

72. nlai

-

28. moi.
7. mai

-

EESTI NSV ULEMNOUKOGU
- kust selle kehtimise momendist alates ja

moi
4. rnsi
9. rnai

73.

7. moi
2. mai
24. mai
30. rtuoi

tunnistab Eesti NSY Liidu riigivdimu ebaseaduslikkuulutab

viilja Eesti Vabariigi taastamise (restitutio atl iategrum);

vii,lja iileminekuperioodl, mis l6peb Eesttr
- kuulutab
'Vabariigi p6hiseaduslike riigiv6imuorga.nite mopdusta.misega,

kaasakidmine tiicivelistes ettev6tmistes endastm6istetavaks
vajaduseks saaks'

Enn KASE

8. moi

E,ERI PAJUSI
SALME KAASIK

jandi spordiau.>

i

Eesti NSV Ulemn6ukogu otsusest
30. mertsist 1990
rlseseisvus tiihenclab ennek6ike ise otsustamist ja ka

ido vastutarnist.>

ARNOLD RUUTEL

Mef,strimeeste iuunes

L5inud aastale tagasi mdeldes vdis puidutiiijstuse
luhataja Mart Silvere rahuldustundega kinnitada, et
h6ik 1989. aasta plaanid tdideti ja iiletati" Kui kogu tdristusliku tootmise realiseerimine oli majandis 3,6 miljonit
rubla, siis puit andis sellest ca 650 000 rubla"
Suuremad telliiad oli Tallinna Kooride maja tca
50 000), Taliinna Pedagoogiline Instituut (Arbavere 6p*
pebaasi sisustus); palju tehti mri<iblit V6hma kolhoosi
Kdo m6isale, Rakvere KEK-i Vdsu puhkebaasile ja Eesti
Pdllumaj andusmuuseumile Ulenurrnel.

Aga ka uue kontori sisustamine (kontorimciijbel) oli
tulid tsehhist uue hoone
uksed-aknad ning iilernise saali ilusad istmed, rniile tegid valmis Mdrt Kongi, Mati. Majamees, Kuldar Moor ja
Raivo Juuse.
Kiisimusele, rnida toob tuievik, vastas Mart Silvere,
et kollektiiv oo'tab pikisilmi uue katlarnaja valmimist
ning uue saeveski ehitamise alustamist" Kui k6ik plaanipdraselt laabub, peaks viimase nulltsi.ikkel kdesoleval
aastal valmis saarna. tr/eel ootavad meistrimehed uut vii,puidumeeste kohustuseks. Veel

Ago Laud abik4asa Ingridi,
iimma ja lastege.

mistlus- ja pehme rnijdbli tsehhi.
Pulilus kiiis Enilel MOLOTOK

UST SAKSAMAATE
INGSEPP JARGMIST:
Oppeaasta sealsetes kooli-

cles jaguneb

kaheks

semest-

riks, vaheajad on liihemad
kui
mei! ja suvine vaheaeg
'kestab
vaid kuus nfr.dalat.
Kdige rohkem v6iiris imetrlrst saksa kodu, Laste ja va-

nemate suhted on s.iidamlikud.
iaps on vbrdvddrne vestlus-

partner ja

toetatakse

pere liige, teda
ja julgustalakse.

Vabal ,ajal mdngitakse kroos
lauamAnge, musitseeritakse.
Fuhkepzievadel on kogu pere
koos" Ohtuti noored tdnaval
ei hulgu. Meil on aga valu*
saks probleetniks laste kodu*
bus {kdikjal muja} on parem
o'jla ku! kodusl)" Vaadakem
6ht-rrti bussijaanu, kinode ja

klubide timbrusi! Seal on hulgaliselt noori niisama lonki*
rnas ja mdddaminejaid heirimas.

Meie s6pruskoolil on oma
internaat, endine hertsogiloss,
kus elab iile 100 6pi1ase" Giimnaasiumis

dpivad ka

riilc.ide diplomaatide

teiste

lapsed"

Kuna Liiiine-Virumaal

on

sdprussuhted Plcini kreisiga,
siis on meie kooli kiilastanud
ka naistedelegatsioon sealt ja

vdrkpallurid Lr-itjenburgist"
te delegatsiooni vastukiilaskdiguie Virumaale" Uuest 6p*
peaastast algab ka- juba 6piiaste vahetus. Et meie koosttio ja sdprus Saksa noortega
hdsti laabuks, on vaja osata
Maikuu l6pus ootame Spetaja-

keeii.

Viilissuhted laienevad ja ju-

ba aprillis on meie koolil kiilas Turenki grimnaasiumi 6pilased

ja

opetajad Soomest.,'

S&arl $ilvere (psr€mott ileine! msecte8E ceoJanour pi,"
clamac"

Nii elati talus

Koeravere kiila Libeda talu viirnane perenaine AN'
We r<npnx (1s85 - 1980) ja tema ttitar MARTA (praegu
T;rrrm, iu.ra.'fgts) olid olnud elu ja inimeste tdhelepaneiir.iil-j alei: id, olid osa vstnud kiilarahva tihistijiidest-te-

talletada ning
i"-i.ttti ning oskasid nEihtut-kuuldut
i;;i;;i;i"-;Jlsi anoa. Allijdrsnev elupilt pdrineb Marfa
Kreek-TammeIt.
<Minu ema nooruspAevil oli piim talus ainult oma
pur" loilur.t. Et seda ikka ,oleks, peeti tavaliselt kahte
toiauts oti p6tritisett p6hk, heinanatuke
iJ;;;;;aEe
hoiti hobustele ja lammastele.
"-'"V""""*.-ttibsis
piima puupange, kurnas selle" labi
ja aiale kuivatoneva-taaakaoirsa, mis siii Ara loputati
ulbisa .i 5:9I.":t t9l1^:"^'.d
iiii' it"ai.' Fi i,ma ko'ori ii p u u k juba
" talu perenarLibeda
o-u'p"t" tarvis. Kui ema oli saanud
hakata piiima- 5-ur3-4 lehma, oli ta
palju., see kallati
juba
siis
"'l"-iur"t
Fii*a.oli
;il; ;;;;Ga"e..
vasikatele'
iJr"i""1""['.-i.t"] sooaeti sigadele ja joodeti.
sellest ei saaGl-"^ltititi"*in'e oli aegan6udev,tu
lglu.
Iiopli talus, see on kohe
a"&.'rrioii.-i. ievadet oli"Kehatas piimanduskursus''Kopli
-1"1"
k6wa1, paaiinddalane
oli i-gati .korras' Tatr
""ffi-":t
peremees oli haritum j.'i"*"
t'ilg

:a koorelahutajaga pal(;ti ;iilil;*-iiit"i"Jt"aome
tesema'
'koorima, vdid juustu
;6i#;;il^ s;.i siis op-iti piima
teseka kohupiima..ja

Opiil
kil;l;'i;tust"ma'
abil, iea ka loomade siiti-tmisest oli kur-iriJ"tlx"*ao
(6petati'teiema aganasulpi)' vega soovitati
""JtLr'i"tt"
kasvatada.
naerist
"-'pa.itix"i.uste
isa Tallinna ja -tdi
-tot"elahutajal6ppemist s6itis f(ui
ii "Oirnasina'seda siis koorelahu*r,aut
tulktl"tahvas
.imet-vaatama
ilj;i;dl;;;kiui,,iu
j anutatuJ toorest, pakit-i n-aelasteks tiikkiiij[. voi-tui,tipeirl
v6itiilrid
ori iius ristikuieht' Naelased
;";;, ;;rrni
ja
hoiti
pakiti
kdekorvi.
sisse,
i
- i8iiia"ttit
;il; iin;;
ise kiiis turul' kus
#til" ;;;il:x.rti-t"t"l" 'liimiseni'.Isak6ik olid tahtnud. ilusas'se val-

Jiit rxiit",ia ,tuii stu",-t"st pt"i voi.oma. rdtikugsqt kodt19
Ii'rJ,r'*atti,tuo ioio. ostil
ja kasutati uuesti'
;;?fi";i';id;ixia-pttti't'"d'ust'it' 15bi
g v iidi toidupoo dniku k iit *
8"i.u
ioi-piltti
ini :!"i ri":"ol

te, kes siis v6i turustas.
Enne esimest maa-iimasdda ehitas ettev6tlik erirnee$
mida
Teppani talu maale *ii"i'"i suure koorelahutajaga'
kiiisid' v6i'
iitiliiri:"rJ-tii.-xo"o.mti-oda-iinei.ajamas
-t"ot
viisid
t".rit"L"iti pet6ruuris' jaarna
. ohtui
[;ii;;;-i"
ja
Rakvere
kauba
'hom:
ilir'iiltilj.likordamirijdiPeterburi turul'
ili[iri; iid'i tu" olema
ja parem v6ima:
Seda, kui rnei'le uus koorelahutaja
i";!i vdivormi' mille
sin muretseti, mar.t".i"miii;i. v;J
ja
ffi

itj;i;ii-#asika'puht-nas 6ite

marj adega'

Siis aga organiseeris Rossi-ni'rneline p..eremees Kaditiiiuslikum; nirig
f"-f6"Lif.ii=rfa rieierei,-mis oli tunduvalt asus
iisnagi kausee
Et
sinna'
minema
rilr.xis
i""i" oii--

ja saadi kokku
;J'-.i" ;-Jk;id r.tir"ni"t"o "6u pidama
eestvedamisel
otsa
Jaan
asid
n"tt
ffi?kr..; ;;;;;;Jt,'r.o
meierei ehitamist'' Sellest sai meie
organiseerirna oma

talupoiad'
;i'iil;i.;fi'"riii;c" liil'ia i'imbruskonna
kus assistendid 6petasid
l.iii"tl rlt-'r.u-":Jlo"i""lriing,
-ioornade
siititmist ja-ravimist' Et tulid ju-

i.J.:l"iiali*itt
rohkem tu*
-"-ii"tif. ia sdddajuurikad, siis hakkas piirnaostma
linahak-ati
Juba
rl"L. :T'-iJt"t"r"r.tJkatt'ima. jdusiiodale"
j"'iad""iir-r"orikooxe

lisaks oma
Kaheki.imnendate aastate algul olid Lohvardil sigade
.valrddd;;6;iltua, f"" ka minu isa jajaema 6ppisid Suvel
;ir;fi; .iipi ne"""t't,-linaseemnest
-aganatest'
See " oli
juurviljalehed ja 6^uerohi'

iil;;;;;id
;.ll;d;

J;isiiiieile
-Lt""itikke peekonei"dr pm1 perele kasitaau
.rlT"t"it"a sead olid siiski peklsead (pidas kauem vastu)'
Taluperemehe uhkuseks olid ikka hobused olnud'
fvfinu vii'aisa kdis hobusega vooris, et raha teenida. VeeRiiga ja sealt toodi soola. Vahel tuli viia metii piiritust
vajalikku kaupa
i" -etrrtugur.t't tittinna ning sealt tuua
Vanaisa oli peakohtunik ja voo'rivanem, kuigi
n.i".*e, ja
vahel olnqd
{a lugeda kirjutada ei osanud. Vooris oli pulk'
rttillg
kuni ?o hobust. Vanaisal oli olnud taskus
peate tegi ta l6ikeid, et k6ik oleks korras ja tiipne. Ibrd
irti ta tittlnnase Oleviste kiriku tarvis palke vedanud.>
foiosraafid: LEPPIKSON, KAPSTAS, LUV

6e

MIIDA ARVATN?

Volinike viimasel koosolekul tehti volinikele ja nende kaudu Ohismaiandi k6igile liikmetele i.ilesandeks labi
m6elda ja orna konkreetsed seisu,kohad esitada juhatuse
pakutud v6imaluse kohta, et kommunaalmajad muuta
eraomandiks.
Juhatus leidis, et korteri ostmine on raha paigutakui k6ik poott- ja vastuaxgumendid arvesse v6tta, siis ei tule korteri ostmine kuigi paliu
rkallim praegusest ko,rteriiiiirist.
tooAi Xa mdned konkreetsed ndited t6estamaks ees'pool oeldut. Maja jdd.kmaksumusest tahab majand saada
50 'o/o (kijmne aasta jooksul) Jtidkmaksumuse alusel armise 6ige viis. Oeldi, et

vesiitakse viilja iga korleri korr*kreetne rniitigihind. Nii
tuleks vanernates, ahikiittega majades 3-toalise korteri
eest maksta kuu's ca 18 rubla (aastas ca 220 rbl.). Uue,mates, keskkiiitega majades on korter ]oomulikult kal*
Um. fidige rkallimad on korterid eksperimentaalmajas,
kus 3-toalise korter! hind oleks ca ?0 rubla kuus (aastas
ca 850 rbl.).

Juhatus on arvamusel, et miirgitud summad ei tohiks olla iile j6u kiiivad, sest ainuiiksi aastapreemiad
iiletavad paljudel summa, rnis liiheks }rrorteri ostrniseks"
l' Juhat-us balub 15. maiks arvamusi ja ettepanekui4

et ktisimus l6plikult

otsustada.

,Presiidiu,mi juures asuvale ekspertkomisjonile esitadatulevase valla arengukava ldhiaastateks ja valla p6hi
rnd5rus. Rahvasaadikutele toimuvad 6ppused praktilirsg
teostarniseks Tallinna teadlaste kaasabil.
omavalitsuse
'Viirnastel
6ppepdevadel 2?. veebruarii ja 23.'rndr'bsil kdsitleti..tulevase ?alla arengukava koostamise ktisirnusi.

jiii oma piirkonna tuleviku vdlaru;tletakse koos teadlastega Vinni ktila-

Koduseks rn6ileirniseks

iavaa.d,e jdrgnevateks aastateks. Ees on veel kaks 6ppust,

rnille kaigus
nOukogu territooriurmil teostatud elanikkonna ki.isitluste
tulernusi ja tulevase valla pdhimdiiruse pro'jekti.
Kiiesoleval ajal on kiilan6ukogul kaader olernas"
Meid vastuv6tuaeg on k6igil tii'ripiievadel kella 8.00-16.00ni. 16una on 12.00*13.00. Kodanike sisse- ja vdljakirjutamist on vdirnalik teha teisipiieviti ja neljapdeviti"

ja selgitusi iagame telefonidel:
41-267
JURI ALLIKALT
TESiMCES
- LEO
47-160
SARNET
,aseesirnees
47-562
KORS
sekretiir
- VAM
ULLE STLLANDI 47-662
sekretari abi
4?-561
LIM KLAAS
notariaaltoimingud
,pearaamatqpidaja - KRISTA LAASPERE 4?-557
- MIRJAM SELLI
sisse- ja vdl'ja- VALEI{IINA JARV 4?-559
kinjutimine
4?-558
ENN KUUSK
piiikonnainspektor
- otsusele
ei vdeta sellest aasVastavalt kiilan6ukogu
tast riikliku kohustusliku kindlustuse maksu enam v-ast\
i0lan6ukogus. Kindlustusrtlaks tasutakse ainult hoiuka
sade kaudu ja selle arvestusega tegeleb Riiklik Kindlus
ttu,se IDspektuur.
Alatis 1. mSrtsist k. a. ei tegele Vinni kiil'an6ukogu
ka enam so-javdearvestusega vastavalt Lddng-Virumaa
Maakonna voli,kogu I koosseisu IV istungj?irgu otsusele
14. veebruarist 1990" Sama otsus peab lubamatuks sissekirjutamisel ja tciiile vdtmisel okupatsiooniarmee dokumentide n6udmist ning tunnistas kehtetuks Rakvere
Rajooni RSN Tiiitevkomitee otsused, miliega sellised kohuitused on pandud asutustele, ettev6tetele ja organlsatsiooniirdele
r .rN6uandeid

vinnt Ktila BSN Tiiitevkonitee

KEVADISES UNGANIS
Kaheksateistkiimnel vildelasel oli v6imalus viibida
kuus pdeva kevadises Ungaris, kus tutvuti Budapesti ja
,tema pulbirtseva eluga. Meeldivaks kujunesid viiikeses
vanalinnas Pecsis veedetud pdevad ja s6it kuumaveeallikatel,e.

Ungaris veedetud piievad olid kenaks vahelduseks argipiievaaskeldustesse, olid puhkgpeks, kuigi puhkuseks
vlilismaal ilma

rahata.

\xF

Toimetala Enalel ilOLOTOK.

Eduard. Vilde nim. kolhoosi infolehfi 902130 Laiine-Virumaa" lajusli" Telefon: 43-312. Maht 0't
i"tiliii"i".t. i"tiii"* Bo0. ?astrta, tsrtikikoda <Kaevur>, Kohtla-Jiirve, V. I$ngissepa_-t. 19"
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