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Veel moned pAevad ja siis - 1. septembril - kutsub
helisev koolikell meie nooruse taas klassituppa, raamatute
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juurde.

Tulevad need, kes alles hakkavad endale avastarna

dpikutes peituvaid sa-ladusi, ja need, kes aastatega on kogunud teadmistepagasi, mis voimaldab ellu astuda voi oma
opinguid k6rgkoolis jritkata.
Oppureil tuleb pAev pZieva kOrval tallata tuttavat kooli,
teed; tuleb kiiia suglsvihma
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Ikka tuleb minna ja tulla, ranits seljas v6i raamatud kaenla
all, selle nimel, et teadmisi omandada.
Meie maakoolid on rohkem kui sajandi olnud keskuseks,
kohaks, kus kiirgab vaimuerksust, kus tungitakse raanatute imepdrasesse rnaailma, kus saadakse haridus - viiArtus, mida keegi inimeselt votta ei saa.
Tahaks loota, et Vinni va-lla koolid oleksid ka edaspidi
piirkonna vaimuelu liitteks, et nad teeksid koik koolist ole,
neva selle nimel, et meie noored oleksid h a r I t u d.
1. september on eriiiseks pdevaks nendele. hes tulevad
oma mAngudemaalt - kodu valvsa pilgu alt - oma esimese
opetaja kde alla. Kas see tulek on suur tahtmine voi hoopis
sund? Ons meie vAikesed saanud oma senises lapsepolves
iapsed oila? Ons nende motlemine ja tundmused juba kasvama pd.ii"senud? Need on kusimused, mida tuleb koolil arvestada.
Soovime, et meie teinavustel I klassi astujatel, aga ka kdigil
kooliteed kAijatel oleksid meeles luuletaja Ellen Niidu sonad:
KW HEA,
ET MEII- KOIKIDEL ON KOOL,
ETMEILKLASS OI/, KUS oPPNATVIT
ELU NAIJATA|T ALUSTJA ONTOTST
NING LIHTSA FUUSIKA THRKUST.
SEDA KOIKE KA KORGEMAS ASTA4ES
ON OMETI NII VAGA TARWS.
Usr-rme, et oma esimesse kooli tullakse ohinaga, sest
kodudes on rddgitud palju imepriLrasest koolist, sellest, kui
tore seal on, ja oleksime ddretult onnelikud, kui kodu ja kool

Oma esimest kooliraamatut mdletab kindlasti iga0ks. Missugure oli aga tdnaste
opflaste vanavanemab aabits, nditab juuresolev foto (aabits 1931,

a)

uheskoos suudaksid laste vaimustuse sAilitada kooli lopetamiseni. Vastasel juhul voivad tekkida l'astuolud ja lapse huvi
kooli vastu voib kustuda.
Vinni Vailavalitsus ja Vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon sool'ivad, et algav kooliaasta oleks edukas meie
koikidele kooiidele, et opilastel jAtkuks tahetja energiar tead-

miste omandamisel, et opetajatel oleks ikka armastust ja
kannatust oma hoolealuste tarvis ja et kevadel voiksime koik
uheskoos oelda: oppeaasta oli edukas, koik oppund on tublisti targemaks saanud.
PAL]U EDU'|EILE!
OuIA VI HI KU S ESI M EST KORDA
POISS TAHTEDE JOONI AJAB .
KT]I EI OI,IUASTU. UUESTI KORDAB.

TAKIRJUTABOPgTITE.
KULM KORTSUS, NEID TAHTI SEALVEAB
JA MURDUNUD PLIIATSIT SARJAB

6prTen.'
MIDA

TA

KAS VAIKEMEES TEAB KA,
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Yec'l m6n€d vabad pdevad oma harrastuste jaoks ja siis

tuleb enda kooliteele seada.

Otsingud jiitkuvad
Infolehe juulikuu numbris avaldasime, et vallavanem Gustav Madise
avalduse lahendamise (ametist tagasiastun ise kohta) otsustas valikoga
edasi liikata.

Kuidas otsittgud uue vallavanema leidmiseks on kalgenud, sellest
alljiirgnevalt.
7.

juulil

Koosolek pani eespool nimetatud komisjonile stidamele jiitkata t66d
uue esimehe leidmiseks.

Vallavanema kohale esitas komisjon seni abivallavanemana tddtanud
Krista Laaspere kandidatuuri. Samas kinnitas aga Krista Laaspere, et ta
loobub kandideerimast vallavanema ametikohale ia lahkub vallavalitsusest.

toimus vailavolikogu erakorraline istung, kus varem moodustatud
komisjon esitas oma seisukoha volikogu esimehe JUri Allikalti ja vallavanema Gustav Madise avalduse kohta (m6lemad esitasid avalduse ametist tagasiastumiseks).

Komisjoni t66d juhtinud Toomas Viiinaste Utles, et komisjon on koos
ja et koosolekutel kiiisid ka avalduse esitajad, kelle
seisukbhad komisjon teadmiseks v6tris ja jiireldusele j6udis, et ruleb ra-

Volikogu otsustas: 1) 15. juulist (siis lahkub t66lt Gustav Madis)
hakkab vallavanema kohustusi taitma abivallavanem Peep V6rk; 2) kui
21. juuliks pole leitud sobivat kandidaati vallavanema ametikohale, tuleb
viilja kuulutada avalik konkurss
26.

olnud kahel konal

huldada m6lemad avaldused.

Komisjoni seisukohaga oli volikogu n6us ja vabastas Jiiri .Aliikalti
volikogu esimehe ja Gustav Madise vallavanema ametikohalt.
Miks niisugune pereheitmine toimus, ei oska infolehe toimetaja vallarahvale oelda, sest asjaosalised ise ega ka komisjoni liikmed ei soovinud
tekkinud olukorra pdhjustest riiiikida, deldi vaid, et regemisr on isikutevahelise konfliktiga, millest oleks ebaeetiline k6nelda.
Samal istungil hakkas volikogu anrtama, kuidas edasi minna, kuidas
korraldada volikogu edasine tci6 ning kus leida uus vallavanem.
Volikogu otsustas, et uus esimees peab to6le asuma pohikohaga. Kohalolnud esitasid kohale vaid iihe kandidaadi - Vello Tafenau, kes aga
oma kandidatuuri otsekohe tagasi v6ttis. Esimehe kohale kandideerima ei
olnud n6us ka Toomas Viiinaste, kes lOpuks ndustus olema jiirgneva kuu

juulil

oii eespool nimetatud komisjonjifjekordselt koos, et otsustada, kuiKomisjonile oli laekunud avaldus vallavanema ameti-

das edasi toimida.

kohale neljalt isikult.
Arutelu oli pikk ja l6puks otsustas komisjon vAlja kuulutada taiendava konkursi. Toomas Viiinaste s6nul ei tiihenda see seda. et seni soovi
avaldanud nelja kandidaadi seas ei ieiduks sobivat inimest vailavanema
kohaie, kuid ei taheta kiirustada ja soovitakse nimetatud neljale saada tiiiendavaid kandidaate.
Jiirgneva kuuplievana pani komisjon maha 10. augusti. Selleks ajaks
tuleb kandideerijatel esitada volikogule kirjalik avaldus.
Kes on need neli, seda komision veel ei avaldanud.
10. augustiks

kui kiiesoleva numbri materjale kokku panin, oli lisaks neljale kandidaadile tulnud veel iiks avaldus. NUUd jaab vaid oodata, milline saab olema volikogu otsus. Sellesr aga juba jiirgmises numbris.

jooksul esimehe asendajaks.

Poordumine soojustarbijate poole
Moodumas on kuum suvi ja kaulel see talv enam on. Seepdrast soovin, et
iga Vinni elanik loeks liibi minu artikli la motleks-muretseks kaasa.
Suurimaks mureks on see, et moOdunud 1993/94. a. krjtteperioodist on ME
Vinni Soojus aktsiaseltsile "Rakvere Gaas" volgu 200.000 krooni, millest 65.000
moodustab elanikkonna volg. Murelikuks teeb just elanikkonna suur v6lg, sest
asutustega ei ole probleem nii terav neid kohustab maksma leping. Elanikkonna
v6lg suurenes jdrsult maikuus, kui 6ues oli juba soe ja katlamaja elamuid ei ktltnud. Ometigi on maikuu loppeva kutteperioodi tasaarvelduskuu, kus kiltte eest
| . juunist ja kestab 30. maini, mille kohta tehakse soojuse hinna kalkulatsioon. See jagatakse
tuleb tasuda vastavalt tegelikele kuludele. lga kutteperiood algab

asutuste ja elanikkonna vahel 1 l kuu peale. Kaheteistk0mnes kuu, s.o. mai, iaetakse tasaarvelduskuuks, mil arvestatakse kokku terve aasta tegelikud kulud soo-

juse tootmiseks ja vastavalt nendele arveldustele tekibki ruutmeetri hind
tasaarvelduskuul. Koik soojuse hinna kalkulatsioonid vaatab laibi ME Vinni Soojus
haldusnoukogu ning kinnitab Vinni Vallavalitsus. Selline on soojuse kujunemine
ME-s Vinni Soojus.
Elanikkond peaks maksma 1. juunist kuni 30. aprillini koikides kuudes vordselt kindla summa. Kui nriud meenutada 1993/94. a. kutteperioodi eest tasumist,
siis mdletate kindlasli koik, et juunis, juulis, augustis ja septembris oli tasu ruutmeetri kohta 1,50, mille sees oli ka suvine sooja vee andmine. Oktoobris oli tasu
fuutmeetri eest 2,40, novembris 3,50, detsembris 4,0, jaanuaris 5,0, veebruaris

Mulle jiiiib arusaamatuks, kus votavad volgnikud 6iguse mitte maksta majade kritmiseks tehtud kulutuste eest. Kuni ei ole tasutud eelmise ktitteoerioodi
volad. ei saa katlamaia alustada sooiuse andmist uuel kutteoerioodil.
See ei tdhenda seda, et ME Vinni Soojus ei teeks ettevalmistusi uueks talveks.
Katlamajas kdib igasuvine remont. Palju on viilja vahetatud katlamajasiseseid
torusid. Suurimaks tooks on seni olnud keskkrittes0steemi boilerite rlmberehitamine, parandamaks Vinni keskkrittetrassi r6hkude vahet, mis omakorda peaks

kindlustama uhtlasema soojusvarustuse majadele. On tegeldud ja tegeldakse
soojustrasside isoleerimisega. Siinkohal tahaksin, et Vinni elanikud suhtuksid tAie
tosidusega maapealsetesse soojustrassidesse, eriti kaupluse "Stea" k6rval ja aiamaade 0mbruses. Tiiiesti lubamatu on soojustrassidel kondimine ja isolatsioonimater.lalide tahtlik lohkumine.

Alates uuest kutteperioodist, s,o. 1. juunist 1994 kuni 30. mai 1995. a. teenindab ME Vinni Soojus ftiusilisi ja juriidilisi isikuid (majarihistud, majaomanikud,
ettevotled, firmad) ainult lepingute alusel. Lepingus mddratakse 6ra kritteperioodi
0he kuu maksumus, mis saadakse kogu kritteperioodiks kalkuleeritava soojustootmise kulutuste jagamisel 11 kuu peale, Nimetatud uhe kuu maksumust tuleb
tasuda koik l1 kuud ja solmitud leping garanteerib, et soojuse maksumus ei suurene ktitteperioodi viiltel, vdlja arvatud juhud, mis ei soltu ME Vinni Soojus tegevusest ja on dra ndidatud soojustarbijaga solmitud lepingus.
Tdpsem inlolel.47-244. Voib tulla ka ise kohale.

8,0, miirtsis, aprillis ja mais 6,0 kr. Kui arvestada aasta keskmine tegelik ruutmeetri maksumus, siis ndete, et see oli 3,90, mis ei ole sugugi suur.
MSeldes edasi 1994/95. a. kUtteperioodile, mis algas 1. juunist, on olukord
rlpris kurb, sest keegi ei ole maksnud juunis, juulis ega augustis kutte eest, rddkimata sellest, et 65.000 krooni on elanikkonnal eelmise ktitteperoodi volg.
Tahaksin vdga, et inimesed, kellel on maksmata moodunud kritteperioodi

- 11738,Kiiget.3 - 6213,Kiiget.5 - 8764.Pottut.2 1267,Pollu t.4 - 950, S5pruse t. 1 - 4146, Sopruse t. 3 - 950, Sopruse t.6 -

tasaarveldus(Kiiget.2

1669, Tiigi t. 5 - 9876, Tiigi t. 7 - 5739, 0lase t. 1 - 4672,Utase t. g.- 1487 kr.)
tasuksid oma volad hiljemalt 1. septembriks. V6lgnevust ei ole Pollu t. 6 ja 8 majadel.
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Meeldivat koostood soovides Aare KONGI
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augustist alates on v6imalik oma tdoaastaid edasi miii.ia ka

mittesugulastele. Selleks on vaja avada erastamisarve pangas.
Virumaal saab arvet avada kahes pangas ja nende filiaalides - Virumaa
Uhispangas ja Virumaa Kommertspangas.
Informatsiooni saab nii pankadest kui ka Vallavalitsusest.

Kiiisime suurel peol
Selle aasta laulu- ja tantsupeost ttdtsid osa ka nteie valla esindajad,
l4nnisr, Roelcst ja Vinni-Pajusti keskkoolist. Onta muljeill peosr jagavad
me ie kultuurit66 taj ad.

HELMI NEEMRE, Vinni klubi juhataja:
Kui Vinni klubi naistantsuriihm "Tammeke" iildtantsupeole j6udis, oli
suvijuba alanud... T6epoolest, ilm soosis igati laulu-ja tantsupeolisi. Eks aitas seegi kaasa meeleoluie ja 6nnestumistele. Meie tantsijad
olid tublid eelproovidel ja kdigil kolmel etendusel. Olime meeldivalt riltatunud seekordse tantsupeo kava mitmekesisusest. Seda tegi muidugi maakondadele antud vabadus oma kava koostamisel. Vlirvikirevus. meeleolukus, rahvarohkus, hingestatud tantsimine - see iseloomustab sellesuvist tantsupidu. Tirndus, et saime rahva lemn.rikuks ka rongkiiigus. Meil
oli hiistiloetav suur plakat, selie jargi oli meid hea tervitada. Kii1l kutsuti
meid "tammedeks" ja "t6rukesteks". Meie tiidrukud ei viisinud rongkiiigus tantsimast ja n6udsid ees sammuvalt Roela segakoorilt saateks laule.
Tore, et teeserval nAgime palju kodukandi rahvast, kes leidis aega suurele
peole sditmiseks. Kadriorus oleksime v6inud lausa kiiega katsuda hlirra
Mart Laari, kelle pead ehtis lillepiirg.
Ei ole m6tet kirjeldada etendusi ja piievakava. Teadagi polnud see suur
pidustus viihem vdimas kui eelmised. Tahaksin hoopis piihenduda
peolesdidu eelloole. Klubijuhatajana olen 6nnelikja tiinulik, et sel raskel
ajal tantsutildrukud Tallinna j6udsid. Peab titlema, et heade inimeste abiga.
ENE SAABER ja KERSTI RIIVITS, tiinu teile rehtud rriri eest rtihma etrepZiikeseline

valmistamisel. On kaks ise asja teha tavalist dngijuhit0dd v6i valmistada
rlihm tantsupeoks. Teie tulite m6lemaga suurepiraselt toime raskustest ja
viperustest hoo.limara.
Tiinusdnad leheveerul tahaksin edasi anda Viru-Jaagupi tantsijateie
Helgi Kaljendiga, kes meie "Tammekesele" riided selga andsid
(meie klubi riided ei ole ju LiiAne-Virumaa riided!). Airah Modriku Uhistule, Mnni Uhismajandile ja Vinni Vallavalitsusele selle eest, et me ei
pidanud ise kinni maksma toitlustamist. Teie jaoks oli see viiike liigutus,
eesotsas

aga meile

oi! kui tiihtis.

Siigav kummardus sulle, bussijuht Erich, Sinu kannatlikkuse eest, mida
seekord viiga oli vaja!

Teile, tantsijad, tahaksin aga kogu avalikkuse ees iitelda: tantsige,
naised, tantsige, neiud, tantsige mehed ja poisidl Tantsige lustilisel meelel

Vinni klubi rahvatantsurtihm.

REET ALAVERE.RoeIa klubi juharaj a:

Iga pidu on olnud ome nagu. Nii oli ka selle aasta laulupidu omanaoline, oli elamuseks lauljatele ja ka kuulajatele. Kui eelmistel kordadel on
sageli lauljate saatjaks olnud vihm, siis sel korral olid ilmad ilusad. niisama ilusad kui pidu ise.
Peole andsid oma nAo paljud kiilaliskoorid, kes olid teinud rohurulr
td<id laulude 6ppimisel eesti keeles.
Ka meie Roela segakooris laulsid kaasa kaks inimest Rootsimaalt.
Nende hinnang peole oli tiliv6rdes. Omaniioline oli ka rongkiiik; esimest
korda saime lauluviiljakule minna valdade kaupa.
Selle aasta suurpidu srivendas meis optirnismi, ja kui Vinni Vallavalitsus meid ka edaspidi toetab (suur tanu

valiavalitsusele transpordi eest!), ei

vaiki laul, ei jal tiihjaks tantsuplarsid.

KMRIN PALL, Vinni-Pajusti Keskkooli
peo korraldajaid

muusika6petaja, kiitis laulu-

ja oma tublisid laululapsi, kes nii vapralt suurele koor-

musele vastu pidasid. Ta leidis, et niisugused suurejoonelised ettev6tmised
ja neist saadud positiivsed emotsioonid jiiiivad meelde alatiseks ning aitavad tuua meie koorilauijateperre "vrirsket verd". Veel titles ta, et kooli lastekooril seisab stigisel ees reis Saksamaale oma s6pruskooli.

jiirgmise tantsupeoni, hoidke s6prust riihmas, armastage elu niisugusena,
nagu ta on, ja otsige tantsust ilul

Kuni sa kiila veel elab
Pole midagi trddstitumat hti fiihjal<sjtirinud kiilad, majad sisselangenud
katustegq vdi rohtunud majaasemed, kus kevadeti ditsvad mdned 6unap uud j a

irelipd

Kui

p alj u v aev a j a t d r)d

ndtnb maj a e hi t arni ne, ho opi s
vtihem aega kulub tiihja eluasenre aheruaremeks muutumine. Lahkuvad
inintesed, kaovad majad ja kustuvad inimeste meelest kiilanintedki. Olen
kindel, et paljud nooremad inimesed ei teagi, et praeguse Vinni valla territooriumil on olnud sellised kiilad nagu lzo, Karkuse, Saueaugu, Vtiljaotsa, Variku, Ntisu, Merikiila, Nurmett4 Kirikuktila, Tdnuvere jt. Nende
kiilade nimesid Vinni vall.a kiilade nimekirjas enam ei eksisteeri. Tcihendab, need on vdljasumud vdi teistega liidetud kiilad.
Mitmes Vinni valla praeguses kiilas on elanike aru aga niisugune, mis
laseb oletada, et peagi vdib eespool toodud loetelu tiiiendada. Selle aasta
1.

s

6 s ad.
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jaanuari seisuga oli Suigu ktilas elanikke vaid 2, Kaukveres 3, Angusel

7, Riingal 8. On need ktilad elujdulisedT Vaevalt!

+ili

Et meie kiilad edasi kestaks, et kunagised elanikud v6i nende jrirehulijad kodukohta meenutaksid ning sinna tagasi tuleksid, on paljudes Eestimaa paikades hakatud korraldama ktilaprievi, et meenutada oma koduko-

ja pidadn plaane, kuidas edasi minna.
Ehk tasub Vinni valla luiiibuvatel ktiktdel. midapi taolist ette v6tta!

ha paremaid piievi

Veel iihe maakodu akendest on kustunud tuled. Umbrohi katab peagi sellegi
akna.

POLITSEIKROONIKA
Viimasel ajal on sagenenud loomacle vargused. Neid varastatakse
ja ka farmidest. Locigi alla on sattunud pohiliselt ijhistud.

karjamaalt

Tahaksin. et ka eraloomapidajad hooiikamad oleksid ia oma loomi doseks

vrilja ei jiitaks. Llhistutel oleks aga hiidavajalik rnoelda sellele. kuidas
rakendada 6ovalvureid ja karjakuid ioomade valvamiseks. Arvestada tuleks

seda, et juba iihe looma vargusega tekitatakse kahju sellises suuruses,
millega v6iks valvrrrile mitu kuud palka maksta.
Jltkuvad ka rnuud liiki vargused.
Ool vastu 3. juulit varastati Vinni kartulihoidlast 2,5 rulli kilet.
4. juuli 66sel liiks varaste saagiks Piiralt. veterinaariakeskuse eest 8
(kre kaheksa!) Iillevaasi koos lilledega.
Sisse murti Vetikus iihte maarnajja. kus varastafi vdidus6idujirlgrattaii.
29. juuli oosel murti Pajustis sissc a/s Herbaco ruumidessc ning viidi
se

ifist lira suuren sumrna

rah;r.

Vinni politsei ootab endiselt teateid kahtlaste isikuteja kuritegude koltta

telefonil 475-58.
On heameel teatada, et on suudetud kindlaks teha kur-iategtja K. K.,
kes varastas ehitusmaterjali maamajast Piira kiilas.
Kriminaalvastutusele v6etakse Simuna elanik. kes varasfas Arukiilast

jalgratta. elektrikhra ja iihe lulli kasvuhoonekilet.
Kindlaks on tehtud ka kolm ebaseaduslikku metsaraiet toimepannrtC
isikur.

!'anenrkonstaabel Enn KUUSIK

VSistlesid politseinikud
21

.-22. juulil toimusid Harjumaal

Ksrislustorid valla poldudel on alanud. Missuguseks kujuneb saak? Kas k6ik,
nnis kasvanud, ka salvedesse j6uab?

TOIMBTULEKUTOETUSEST
Eesti Vabariigi Valitsus muutis oma mAaruses 10. juunist 1994. a.
viihese sissetulekuga perekondade toimetulekutoetuse arvestamisel
tarbimiskoefitsienti. Sellest tulenevalt on niiiid lastetoetuse miiiiramisel
koefitsient 0,7 (enne oli alta l4-aastaste puhul koefitsient 0,5).

Erineva suurusega perekondade tarbimiskoefitsiendid ja
roir;r.'tulckrrpiiri suurus on jdrgtnine:
Perekonnaliikmete arv

Perekonna koosseis (arv)

Perekonna

tarbimiskoeht.

-liiknieline
2-liikmeline

1,0

280 kr.

l

1-7

3-fiikmeline

2

14

476kt.
672kr.

4-liikmeline
5-liikmeline
6-liikmeline
7-liikmeline
8-liikmeline
9-liikmeline
l0-liikmeline

3

l

konstaablite

kutsemeisterlikkuse v6istlused. LiAne-Virumaa v6istkonnas esinesid

Vinni valla vanemkonstaabel ENN KUUSIK ja Rdgavere valla
konstaabel AIN AUNAPUU. Voisteldi autovigurs6idus, laskmises,
kombineeritud v6istluses, seaduste tundmises, tAhelepaneiikkuses
ja orienteerumises. Autovigurs5idus saavutas,Ain Aunapuu lll koha
ja orienteerumises t6i Enn Kuusik Lddne-Virusse I koha. Uhtlasi jei
Enn Kuusik kompleksarvestuses 38 voistleja hulgas kaheksandaks.
19 v6istkonna seas kindlustasid Ain Aunapuu ja Enn Kuusik
endale uheksanda koha.

Perekonna
toimetuleku
piir kr.-s

868 kr.

4

3,8

5

A5

064 kr.
1 260 kr.

6

5.2

1456 kr.
1652 kr.

7

o,o

8

q

ll-liikmeline

I

1848 kr.

2044kr.
8,0

10

224Okr.

Lugupeetud vqnurid !
Vinni Vollovoltkogu sotsiool-

ja

tervishoiukomisjon v6ttis omo koosolekul 3. juulil
1994. o. vostu otsuse, et vonuritele, kes on u1e
75 aasta vonod jo ke1le1 ei o1e lapsi, mokstokse
toetust koholiku moomoksu suuruses summos vonuri
isikti.ku ovolduse olusel.

KAS LAHENDASITE OIGESTI?
K0rvale: l. Tael. 3. Absint. 5. Haas.7. Vello Tafenau.9.

Paak. 10. Alar.

11.

Alavere, R. 15. Koonu. 16. Reek. 17. Tomas. 18. Ampel. 19. Aidu.20..Naise...
22.Saarernaa.25. Veel... 27.KILp.28. Raagritsikad.29. Eros.30. Sagadi

Alla:
Ainult teooria ja praktika 0heskoos kindlustavad edu politseittitis.
Fotol: oppetund Paikusel

1. Trepakk. 2. Leek. 3.

3l

Lige.

4. Teele. 5. H. Raa. 6. Saarmas. 7. Vambola

P6der. 8. Ultimatistid. 11. Arukiilas. 12. Adraraha. l3..Rakutuum. 14. Ritsing, A.
18. Aravuse. 21. Eespere. 23. Argos. 24.

VINNI VALLAINFOLEHT

Toimetaja Endel MOLOTOK

Allel.

EE2106 Vinni
Toimetaja telefon 433-12.
25fi) eks. Tasuta. Tell. nr 2 I 84

A. Kivi. 26. Laks. 27.Kaal.

Triikikoda "TRUKIS",
Kohtla-J:irve, Torujde t. 19.

