NB.2 (45)
VEEBBUAT

l99t

Ela,rne ueel !

Juhatus otsustas:

Vabadust ja majanduslikku heaolu pole keegi kunagi
eesti rahvale kandikul kdtte toonud. Nende saavutamiseks

on olnud vaja usku homsesse, arukat, iiksmeelset tegutsemist ning ennastsalgavat tiiiid. K6ike seda on eestlastel
'tkka jiitkunud ja tahaks loota, et ka praegustel rasketel
aegadel me oma meelekindlust ei kaota.'Niiiid, kui seisame taas valiku ees, kui kirume valitsarst ja avaldame rahulolemattrst hinnat6usu pArast,

^

tasuks-

meenutada, et

niisamasuguses olukorras olime ?0 aastat tagasi. JArgne-

{'ad arvud ei old toodud miUegi 6igustamiseks, vaid nii.eks sellestt..pt ajaloos kordub k6ik. Vaadake, missugune
hinnatdus -eli . Eestis 20-ndate aastate algul. Toiduainete
hinnad RaJrvqr-e. turul (rnarkade., .li$io

t92t t9Z2
mArts mArts mdrts mdrts
Sealiha (nael:416 g;
8,00 1?,00 36,75 30,00
Loomaliha .,
2,30 9,00 20,55 f5,00
L2,76 25,50 62,40 ?5,00
v6i
,,
Munad (kiimme)
8,35 24,OO ?5,00 65,00
Kantul (puud: 16,4 kgl
5,00
45,16 40,00
Lootkem, et olukord hakkab ka meie ajal viihehaaval stabiUseeruma; olgem optimistid ning osakem n6ha
(talves kevade siindi>, nii nagu seda n6eb luuletaja Virve
Osila:

cttepanekud

Kuuled. sa hiilmunud hashede mohlade tuiget?
Miirhail, et piiihesest uolusahs hellub su meel?

et hord jiille tuleuad togasi luiged?
Kui see on ndnda, siis. sdbrahe; elame ueel,

-Usud,,

Laodad, et huivonud hdrte alt hord siinnib haliust,
-'tnise liniku hiiristab heuail.etee?
ahod sa olla ia ushuda? Mdtelda paljust?
Kui see on ndnda, siis, sdbrohe" elame ueel,

Veel arutas juhatus LAAne-Virumaa maavalitsuse

m6drust selle kohta, et tagastada kodanik Tootsile tema
kunagine elamu ja k6rvalhoone Aravusel. Juhatus jai
seisukohale, et kalatiikide k6rval on vAlistatud
damine, ja ei n6ustunud maavalitsuse otsusega.

tuffi

on ndnfu, siis tdesti me elamc veel!
IEL,AME VEELI
hogust *MALESTUSTE TUUL*
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Notuke orvusid
l. 1990. aastal oli rnajandi R.dHALINE LAEKUMINE
kokku 24.242.731 rubla. Kiisurn (puhas) oli 8.049.0@ rbl.
ja

rentaabluseks kujunes' 52,folh

9. PIIMA kogutoodang oli ,46962 ts (baas. 521?9 ts)"
Natur. piima lehma kohta tuli
4970 ks

Piima miiiidi

50225 tiu
2629,8 ts

Eratootjad miiiisid piima (baas. 3085 ts)
Piima realiseerimisest laekgs
i,esr.rc-s iui.
_
3. LIHA koguto,rdang oli
152?8 ts
Liha miitidi
15464 tFl
.

Eratool.jad muiisicl liha

Liha realiseerimisest laekus:
eluslooma.d

liha

nihelise kirjaniluspreemia mitl-

talu pi-

otsused.

et sinagi cfisilo vdisid.?
Jaksail so olla aloti homsasse teel?
Oshail s niiha detsembrihvus dunopuudisi?
see

aprilliks.

ra,nise Juhenil.

Jutgeil so 6etda,

Kui

l.

)T kinnitaita E. Vllde

.viia tilritajate arv vastavuqse tootdnispinna suurusega.
Juhatus rahuldas aiandi juhataja ettepaneku.
Samal koosolekul vdttis juhatus iihe vastuheelega
vastu otsuse vallandada ja arvata liikmeskonnast vdlja
28..jaanuarist 1991 trRIIT SEPP, AMR REITEL ja
ULVAR ORGUS kui usalduse kaotanud ttjcitajad.
'1. veebruaril olid koos volinikud. Juhatuse.otsuste
kinnitamisel t€kitasid k6ige tdsisema mdtetevahetuse ja
arvamusteavalduse kaks viirnast otsust. Pdrast pikka ja
pOhjalikku arutelu kinnirtas volinike koosolek juhatuse

Kui see on ndnd,a, siis. sdbrake, elome ueel.

-

)$ l6pctada Juurdemakr Vinnt r,mbulatoorluml pcd.ddedelc Ja PaJusti raamatukogu tuhetajalc, kuna nclil
lasustatakse nlliid valla eclarvcst.
tcgcvurcr
{ bnda ecskujuliLu titit ccst fulckait c&lalcs
komandolllemale Bein Tomingalc ja rutotuht Jaan
Ba,mbergile 5 pieva lisapuhkust.
{ moodustaA,a p6llumajandusni[bte€riunist tuhud
riagkirja (omandireforml ettcv&lnistalolne Ja lflbivitrnine) tiiitmiseks U-liil@elinc komisjon, kclle iilesandeks Jiiiib ette valmistaala vastavaat ilokumenilid
ning kes poab iuhenil,ist lilhtudes tsgema omapoolstt

Juhatuse koosolekul oli arutlusel Mart Pdrnaste et.
tepanek koondada aiandis (Vdhu ja Pajusti moodustavad niiiid iihe trcbtrnistiksuse) kolm tii,iikohta selleks, et

Usud sa siigauas tolves heoade siind.i?

Tajud, et jiiiitunud haante all elooad. veed?
Tunneil so hangedest liibi hiilvi ja hiindi?

-

Jl t66trFto
)f tdsta alatcp 1. Jaa'D- 19tl tdiit.sn biadcialnalrrta
kuupalke Lcstoiselt 500/6 v6rrr. Kenrm
vll*
je igakuuliselt (1007"r.

1722 ts
4.532.643 rbl.
499.85$ rbl.
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oIlVAL- ja tOiistusliku tootmise rajamine Vildes
ianges aega" millal noor kolhoos maadles paljude
maiandusike ja organisatsiooniliste raskustega;
langes aega, m.illal paljud paremates aastates metred-naised lahedarnaid elamis- ja titdtingirnusi otsides
{!!ujale siirdpsid, millal tijij eest kolhoosis vaid kopikaid
maksti.

Atigust Lepasaare energia, tema iulged tulevikuplaa*
nicl nin? nakatav optimism kiskusid rahvast kaasa" Ini*
mesed j6udsid arusaamisele, et midagi tdsist ette vdtxnata pol.e toota kiiret edasiminekut. Aga rnurrangut oli
va.3a, i<as

vdi lihtsalt seep5rast, et rahvas taastuks

usk

endasse.

5. aprillil 1956. aastal toimus lnolhoosi iildkoosolek'

irus iihe kiisimusena oli peevakorras ka karusloomakasl'anduse rajamine. August Lepasaar, kellel oli varemgi
olnud tegemist karusloomade kasvatamisega, suutis kolhoosnikud oma rnOtetega kaasa tdmmata ning p5rast pikki poolt-vastu vaidlemisi tegi koosolek otsuse farmi rajamiseks. Farrni keskuseks v6eti kunagise Kiirneri . talu
allesolevad hooned: elumajast sai kontor, laut otsustati
tirnber ehitada siiijdakdiigiks ja muudeks vajalikeks ruumideks.

Rajatava farrni. eelarve kinnitati sama aasta mai*
kuus ning seejiirel algasid ehitusttitid. P6ilumajanduspanda- Rakvere osakonnast otsustas juhatus .paluda pikaajaI,ist iaenu ?63 000 rubla. Seda etritusteks ja suguloomade
ostmiseks. Oktoobris j6uti ttjcidega nii kaugele, et farmi
toodi T6rmast 434 hdbe- ja sinirebast.
Farmi rajamisel ja selle esimestel tegutsemisaastatel
juhtis t<iid Erieh Randrn5e {t956-1959), brigadiriametit
sinirebaste osas pidas viimase abikaasa Ester. H6berebaste kasvatajaid suunas-juhtis brigadirina Olga Riinkla.
Piii.ian infolehe kiiesolevas ja ka jd.rgmises numbris
koos kauaaegsete tddtajatega tagasi vaadata kiiidud tee-

le ning rdiikida farmirahva tiinastest

rebased uues kohas kohanevad ja kasvavad, sdltub suuresti minust, ning piiridsin seet6ttu koiges tApseit tdita
vet.-arsti (Jaan Kolk) ja juhataja ndpuntiiteid. Maletan
Erich Randmiied n6ud1iku, jdrjekindla, aga orneti alati
abivalm.is inirnesena, Eriti tiiheiepanelik oli ta loomadele
antava toidu hulga ja kvatriteedi suhtes. Ei olnud harvad
need juhud; kui ta kiiis aias, et jllgida loomade toitmist,
Esirnesel aastal clid h6be- ja sinirebased tihes aias, jdrgmisel aastal valmis teine aed sinirebasie tarvis,> meenu-

tas Maire
Vahcpeal

tuli tuppa ja iitles rneie jutusse s6na sekka MILVI LIII/AK, kelle tdrjinimesetee farmis algas
varsti perast farmi valmimist. Tema arvates on mllestused esirnestest tddpeevadest k6ige eredamad, kas vfsee, kuidas ta juba oma esivnesei tdiipdeval rebase harn'
maste ette jAi.

ja

1958" aasta veebruaris, kui. puurides

olid vaid

h6be=

sinirebased, iiitus kollektiiviga Valli Jiirvem5e (Raidma), kelle hoole alla andis iuhataia- naari.tsad {topaasid},

Velta Vahi. Oma mdlesiustest kirju*
farmis oli raske, eriti pingeliseks kujunes
nahastusperiood, kuid meie sSbralik ntlortest. koosnev

naustaciega alustas

tas Vallir

t<Tiici

pere ei virisenud, ei jooksnud kellelegi kaebama, kerge'
mat elu otsima. N1eie iihised eltevotrnisd aitasid unusla*

r66mudest-mure-

dest.

Ainsana on veel tlicil farmi rajamisest alates IVIAIRE

TAIISTU, kes 15-aastase neiuna oma esimesele tobpostile asus. <Maalapsena olin harjunud ttioga. nii et

Iruuride vedamine puutii<ikojast isee asus siis Vanak[ilas]
polnud mingiks raskuseks. P6nerrusega ootasin pdeve"
nrillal tuii s6ita T6rmasse rebastele jiirele. Sain endale
hoolcia.tia iile neljakiinrne looina. t'eaclsin, ei see. kuidas

I,ILLE

E[K$

qvasakul] JA M,{RE KUL[- F.An.n

dettlu$AAsTaTIl{,

EDUAND LAGEDOV JA OLGA BUNKLA

HILDA TISLER
peevaseid muresid. Laulmine segakooris, ansamblites,
--asalddmine nditemSn€iudes, rahvatants, kontserdid kodus ja kaugemalSi
kdik see oli iarrainaiste teiseks
eluks, k6ik see andis- j6udu 'raskuste i.iletamiseks ia liitis
kollektiivi.>
Lisaks osav6tule kohalikust seltsielust pakkusid
noortele meeldivat vaheldust ekskursioonid: kiill Jerevani, Sotii, Moskvasse jm. <Kas miiletate Moskve-reisi
19?0. aastal? Miiletate seda vdrratut vastuvdttu teletorni hSbesaalis rikkalikult kaetud laudade taga ning meie
hea s6bra Jevgeni poolt meie eest?> sekkus jutusse tuppa tulnud ENDEL TIKOP. Kohe tuli naiseie rneelde, kuidas s6it teletorni liftis siidame alt kdhedaks v6ttis. kui*
das pd<irlesid teletorni kuld-, hdbe- ja pronkssaal ning
'kuidas siitendas kuld Kremli kuliakeldris. llilda meenuias aga seda, kuidas nad Jevgeni tiinutdheks k6ige ilusa
,organiseerimise eest milu korda 6hku loopisid.
Farmi noore kollektiivi toredad ettev6tmised said
teoks seet6ttu, et tollane esimees oli alati toeks noorte
iihisriiritustele. <Alati, kui ta farmi tuli (siin kiiis ta aga
6ageli), oU tema esimes€kg krisimuseks, kuidas e1u ja
tticiga rahul olete ja kas kl'ubis ikka kiiite. See, et uues
klybis elav seltsielu k6is, meeldis talle vHga. Uhel nah*
kade iirasaatmise pAeval oli ta jdlle meie juures, r55kis
oma plaanidest ja siis iikki titles: <Teie. rebaseplikad,
pqle
kdrgemale kui lakka ja kaugernale kui Tailinna
' nud.
Ma v6tan mdned teist Leningradi kaasa,> kirju-*s Valli oma miilestustes. Seekord osutusid 6nnelikeks
kaasas6itjateks Maie Toirn (Onga) ia Ulte Reks (Veskimiigi)"

Siis aga v6ttis jutuotsa enda kiitte Hilda ja r5dkis
loo sellest, kuidas Lepasaar kord nendega pahandas. Olevat olnud parajasti nahkade kamrnimine, kui esimees
nende juurde sisse astunud, vaadnud neid tdsiselt ja d,elnud siis t6redalt: <Miks te, nii halvasti kammite?>
sEga see ritlus meid hirmutanud, vaid ptitldsime olukor-

rast naljaga viilja tulla. 6eldes esirnehele, et meil siin
kaks ksns noormeest-zootehnikut, tuleb ju rreil kogu
aja silm peal hoida. Ja asi oligi lahendatud.>
<Ja, Lepasaar oli td.epoolest huvitav mees. Ta v6is
sulle vahei cjelda tisnagi halvasti, kuid juba iergmisel
pdeval tuli ta farmi tagasi, pani i<de sulle 6lale ja {it*
les: anna andeks,> lisas naiste jutule Endel Tikop.
19?4. aastast on Maire Talistu brigadir. Tema brigaaCis on kuus osakonda, iga,s r.iks td'dline. Nii brigadir ise
kui ka Milvi Liivak kinnitasid, et brigaad on iiksmeelne, todkas, kus iga liige on valnnis oma kaaslast abistama, tema eest vdljas olema, kui vaja. Peale Maire ja
Milvi kuuluvad brigaadi-Luule, Rj.ta, Anne, Leili, Irina

Hilda Tisler on karusloonnafarmiga s€otud 195?. a.
iuunist, rnillal ternast sai sdridakijijgi td,6line. <Poole aas*
ia piirast l5ksin aga sinirebaste juurde. Brigadir Ester
Randmde usaldas rninu hoole alla 36 emaslooma (isaseid
oli vist l0). Piiiidsin olla tiihelepanelik, tahtsin, et minu
hoolealused hAsti kasvaksid, ia kui kevadel sain oma
Ioomadelt iile 200 kutsika, oli r55m esimesest tddaastast
suur,* radkis Hilda ise.
19??. aastal tuli Hilda tagasi sdddak<iijki nin€ on
praegu sell€ juhataja, olles samal ajal ka laohoidja
vastutusrikkal am€tikohal. ilust praegu dn taas tititd
kuhjaga: toimub nahkade sorteerimine, parkirrrisele
saatrrdne jm. <Meie Hilda on idpsuse eeskuju, kohusetruu, alati sSbralikult naeratav ning nooruslik. Temata
ei oskaks tddd farmis ette kujutada,> kinnitas Endel !likop.

Kui krisisin naistelt, mis on nende pikkade aastate
jooksul k6ige enam meelehdrmi valmistanud, oU vastus
tihene: kui loomadega mingi 6nnetus juhtub. Ja juhtunud on m6ndagi" Kasvatajatele on olnud rasketeks ajad"
kui lsomi hukkub" Veel olid rninu vestluskaaslased krii*
tiliselt rneelestatud rneie aja paljude noorte suhtes. kel*
lel puuduvad td'bharjurnused, vastutustunne. Nad on nHinud paljusid, kes on tulnud farmist kerget tddd ja
suurt raha otsima. Kuid kui on ielgunud, et ka siin tuieb tiitid teha, seda sageli puhkepdevadeta vdi libiseva
graafiku alusel, tuleb vdijas olla lageda taeva all nii suvel vihmas kui talvel lumes, siis pikemaks peatumiseks
farmis pole juhuslikel tciiSotsijatel tahtmist jd'ukunud.
Melestusena karusloornafarmi algusaastatest

jStta see mdlestusmiirgiks August l,epasaarele.

Enilel MOLOTOK
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ja

puhkep6evaandja Eha.
<Oma plaanid olerne ikka tdis saanud ning meie
to<jga on rahule jdHdud,> kinnitas Milvi.
Edasisest jutust selgus, et praegu orr Maire brigaadi
hooldada iile seitsmesaja h6berebase (neist isaseid 138)
ning et on kiies tdcid selleks, et kevadel uus pdlvkond

kasukakandjaid ilmale tuleks" <Kui k6ik normaalselt.
kulgeb, peaks ka sellele aastal ca 2000 kutsihai; saama,>
arvas brigadir.

seisab,

farmi territooriumil tugeval aiusel farmi esimene, puukiittel tiidtanud aurukatel. Arvan, et r!'ritt€ k6ik rneist
ei tea, et nimetatud katel toodi Pajustisse August Letra=
saare kaduk'iilast Rasiverest ja farmi kollektiiv ,otsustas
seda mitte vanarauaks viia {kui tulid uued katlad), vaid
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Pajusti aiandi iuhatajaks
1990. aasta
mArtsist
MART PARNASTE. Uue aasta algusest on tema valitsemise all ka Vdhus olevad kasvuhooned (2000 mr). Kokku
on tdnaseks majandis ,klaasialust pinda 3000 m2 ning
juurde peaks tulema veel 280 m2 Pajustis, kus uue rnaje

juba ptisti.
Vanernas klaasmajas, kus

edrestik

hiljuti

l6ppes kapitaalre-

mont, on tdeline kevad- Siin on kastid, kus t5rkab be*
goonia, mille inrepisikesed taimekesed n6uavad pikeerimisel suurt hoolt ja hiiid silmi; siin kAib parasjagu alpikanni pikeerimine, et stigis-talvel oleks kauneid 6isi. Siin'
on kastide rida, mis meenutab kevadiselt rohetavat ora-

sep6ldu: see on vitamiin rebastele. Iga piiev saab farm
orast ca 10 kg, aga vaja oleks kiirnme korda rohkem. Kevadist meeleolu stivendab roheline sibul. qSelleski osas
avaldub m€ie majanduse hetkeseis: mugulsibulat ajatamiseks polnud sel aastal kusagilt saada,; rdAgib juhataia,
lisades, sf seda rpiskut, mis siin on, ei oskagi jagada rebaste ja perenaiste vahel. (Aga Lihapdevadel oleme majandirahva toidulauale kuigi palju rohelist andnud,r
jiitkab Mdrt Piirnaste.
K6rvalmajas piiiiavad pilku ratsuritdhed. On tunne,
et kohe-kohe avanevad sajad kellukad, mis meelitavad
oma erinevate vArvivarjunditega. Siin askeldavate naisfe jutust selgub, et kauneid 6isi v6ib loota vaid siis,

esi,mest kasvuhoonst, rnis pandi

piisti iiheaegselt karuts

troomafarmi rajarnisega; mdletab seda, kuidas hobustega
puid ja saeFuru katla juurde tuli vedada; tema ajal ehi-

uued majad ja laienes suur€sti lilealuneL pin4. I6c
arvab ta, et titdd tuleb igal pool teha. .Ja teinud oo. ta
seda alati hiisti, nagu rkinaitab aiandi endine juhf,tei.
Ingel MAorna, lisades, et Elrfr on kohusetruu, {us. 6igl&ne, korda armastav tij,tiinimene, kelle ilutunnetusest ia

tati

h€ast maitsest rdiigivad sajad kompositsioonid, millega ta
on meid r66mustanud. Mart PArnaste aga lisab: rElvi-

taoliste inimestega laabub igasugune tti,ii suurepdraselt:
hAdaldamist, k6ik on alati 6igdaegselt ia
hdsti tehtud. Temale v6id alati kindel olla.'
Tulevikuplaanidest rddkides titleb juhataja, et Y6husse jiiAb nelja inirnese hooldada p6hikultuurina nelh,

ei mingisugust

Pajustisse tahaks tagasi tuua g€rbera, mille j6rele on
alati suur n6udrnine olnud. Alles jiiiivad kindlasti roos,

ratsuritiiht, priimula ning siigis-talvel alpikann. Nendega arvab ta suutvat rahuldada majandirahva lillevaiaduse. Ka on ta veendtyrud, et tuleb hakata tiihelepanelikumalt raha lugema, et jdrjest kasvavate hindade otsotsaga viilja tulla.

kui taimi korralikult hooldada, viietada. Ja seda viinrast nad just ver€veega teevadki.
Teise maja naispere hoole all 6itsevad priimulad.
Neid on paljudes vdrvides ja erineva 6iega. Suurt tdiid
ja palju hoolt n6uab roosimaia, kuhu peatselt soe sisse
lastakse, et alustada ajatamist.
Veel m6ned pdevad ja aiandis alga! kevadkiilv: tomat ja kurk kilemajade tarvis; lilled haljastust6<jdeks
ning m6ningane kogus ka individuaalaedadesse.

Aiandi raudvaraks on ELVI LEEDE, kellel kdes 41.
t6iiaasta Vildes (aiandis 20 viimast aastat). Ta m5letab

ELVI LENDE JA INGEL IWAOMA

OOTAME ABI!

vallas 413 ja 6petajaid kokku 13. Samal ajal elas Kiiti
vallas 3393 inimest, seega oli inimesi iihe ko6li kohta
485. Viimane arv iseloomustab meie toUaste kiilade elu*

Mdddunud sajandi l6puks oli kooliv6rk omaaegses
KOti vallas enamviihem vdlja kujunenud. Iga suurema
ktila lapsed kliisid oma 2- v6i 3-klassilises kooUs. kust
kiirgas vaimuvalgust maakodudesse. Ikka rohkem hakkas ilmuma raamatuid ja ajalehti-ajakirju, kust tdnu

koolis omandatud lugemisoskusele saadi teadmisi elust.
ja nende 'v6itlusest olemasolu eest. Koolid
hakkasid aegade edenedes 6petama noortele seda, millert
aende vanematel aimugi polnud.
1989. aastal imunud vdljaandes <Haridusasutused
Eestis 1919*1940> on kirjas, et 1919. a. oli Ktiti vallas I
ltooli: Kehala, Voore, Arukiiia. Kiiti, Vinni-Pajusti, Koeravere, Inju, Viru-Jaagupi ja Kulina. Kolm aastat hiljem
olevat olnud vallas ? kooli 22 klassiga (statistiline kogumik qHaridus Eestisp, Tallinn, 1924). opilasi olj sel atai
.inimestest

LILLESEADJATE KONKURSIL

j6ulisust.

Varammate aastate kohta on andmed hariduselust
vallas li.inkli,kud. Ometi on teada, et tdnase E. Vil-

Kiiti

de nim. majandi territooriumi vanimaks kooliks on
Vinni-Pajusti kool, mis asutati olemasolevatel andmetel
1842. a. Kool tiicitas Vinni kiilas ja selle esimeseks dpetajaks oli Pilistvere kihelkonnakooli hdridusega 30-aastane Jiiri Pihlak, kelle aastapalgaks oli 21 rubla ja I
tiindrimaa (ca 0,5 ha) suuruse p6lluti.iki kasutamise 6igus (1859. a. asus Jiiri Pihlak ttitile Koeravere koo'Vinni kiilla jai kool, kuni valmis uus koolimaja Pajus.
Algul oli kool 2-klassiline, dpilasi 30-40. Selle sajandi

algusaastatel muutus kool 4-klassiliseks, 3O-ndatel aaststel oli aga Vinni-Pajusti kool juba 6-klassiline,
1992. aastal saab rneie kool 150-aasta6€ks. Kootri

juhtkonnal on palve k6igile Vinni-Pajusti kooli piirkonna inimestele: aidake kaasa kooli ajaloo koostarnisele! Meid huvitab k6ik, mis mingilci mdAral puudutab
kooli minevikku, Ehk oskab keegi itelda, kus tdpselt
asus Vinni koolimaja, ja mis sai s€alsest majast. Ehh
leidub kodudes vanade fotode hulgas pilte koolist (fotod tagastame). Ehk on alles omaaegseid klassitunnistusi,
pdevaraamatuid, vihikuid. tahvleid-krihvleid. Kindlasti

meletate oma dpetajaid ja tdhtsiindmuseid koolis.
Teatage endast ja oma materjalidest koolile v6i infolehe toimetajale (telef. 47 600
kool, 43 312
toimetaja).
Oleme

-

-

tiinuli}ud iga materjali v6i mdlestuskillu

mis aitab t6psustada kooli ajalugu.

eest,

Toimetus

TEADE

I8?{. A. SUGISEL SAI VINNI KOOIJ
(;119115 KODUKS FOTOL OLEV MAJA
Fofird: If. LEPPIKSON ja II. LftV

Fotograaf teenindab majandirphvast igal teisip:ieval
kella t5-17 automajandi hoenes.' Tema^ kodune telefon
en 41 161. Ka palub ta vlUa osta tellitud piltlid (j6ulrl6htust, niiiiritrallist .it.i.

Toimetaja Enalcl lltOL0IrOlK.
Eduard Vilde nim. majandi infoleht. 202130 LAdne-Virumaa. Pajusti. Tblefon 43-312. Maht
0,5 trtikipoognat. Trtkiar-v 800. Tasuta. Triiki koda rKaevurr, Kohtla-Jdrve, V. Kingissepa t.
19.

Tell. nr.

??1.

