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Karjalapscd?
Ei-ei ...

•
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Talliitna--H.iapsalu rung nUksas liikvcle, koperdas raasuke linna sees, aga kui kiilavahcle sai,
kukkus kohe kiirustama.. flus robeline oli mOlemal pool teed ja IinnusadiD. tuli vagunisse. Selles
~dinas oli IOokr.si, kuldnokki, paasukesi. 'Ei saa
~din olemata olla. vagtmis on lapsed. Westholmi
giimnaasiumi lila klass. Ja nooruke kl~ijuhataja
Inga NOgols. Nemad sOidavad maale. K.a mina
sOidan sinna., kuid Ui.pselt ei tea isegi, kuhu nimclt Libtsalt sffidan, lihtsalt maale. Aga klassijubatajal ja tema lastcl on selge siht siimade ees,
nemad Hihevad Koela Talumuuseumi, nemad astuvad Nigula jaamas ropgi pealt maha. Olen setlest muuseumist vaid kuulnud, tekib buvi, ja
iileiildse - pole rna ka nliinud, mis juhtub siis,
kui niisuglllle paasukeseparv maaOhku satub.
Kleebin kiilge ja nad vOtavad_ mu kampa. Klassijuhataja tilleb, et talumuuseumi juh:uaja Hclja
Heide rna ja tema (klassijuhataja) ema kaisid koos_
Tallinna kooliliJX'laj&c l...oolis Ja ~d~tbi on too
mut~scumikiiik poo\cldi tutvusckaup. Ntgula~
Hakkamc a~tuma. Astumc. Akki hlitiab Uks lapsckc: "Vaadakc! Lind tOuseb Ohku ... " Vaatamc
TOuscb kii!l, seisaks kui paigal, aga tOusch siiski.
laulab ja tOuseb tacva poole. "Onu, kas see or,
kiivitaja?"- "Ei ole kiivitaja," vastan ja ULlcn k:ilinnu Oigc nimc, "sec on lOoke." - "LOokcT
LOOk~. Nii palju IOokesi olen lapsep6lvcs silma{kf!3 tacvasse saaumd. pilvclossidessc saatnud,
\o~siJcsse t6usid lOokcsed, karjalaps sinna ci saanud, karjalaps vaatas-vaatas, kuni tihckorra silmad vajusid unnc ja iirkas ta alles parast seda, kui
naahricma oli karja oma ruk+ist val.la ajanud. Ni1
hea naahriema oli. ci Odnud kurja sOna, tal nnis
iap~e pook:li jlilinud t.r.cst kogtmi bhju olcvat.
\\'~o.-tlmlrni lap:-.cd on ui:c•K..;;>--a:J~tascd, kes ncist'
~·lb. Ei-ei! nad on stiokl \"-<:'.cd v:.iga lapsed, pili"i:-uw,l kuhc.'otem,~gi koh<~; l-1clp Hckkma t'CSl,·Cmcl on :J.SUtatud ~,x mu1.bemu. PJ83. dUSLal J<i
cnnekt'tike tooptirast. e-t ktilas tlihjaks jiili.nud talu
ara ei h::iviks, ct ei koliks sellesse majja iikskOik
kes, et olcks teistclgi tulevikus vaadata, millin~
o!i kord eesti talu. Helja Heldema on luuletanud:
Vana-vanaisal tuulik oli maal,
igal jahukotil hind ja kaal.
Vaadc kiskus kiila poole siis,
tuul kui veskitiivad kaima viis.
Helja Heldema on lastele piima toonud ja lrui
pisik:esed on oma kOhukesed Ui.iemaks tlli.tnud,
kiisib ta: "Kes tahab naha, kuidas lehma liipstak:se, kes ei ole nliinud, kuidas lehma lilpstak:sc,
t5stkc ldied piisti." KOik t6stavad ldie. Kas tOesti
mittc kccgi? Karjalapsed ...

2

VALLAST

NOPPE/0 MAAKONNALEHTEDEST
JALASE kiila1unnistat1 Eestim:.1a p;nimab. 20. aprillil -;eda tii28. mai "(J_hislilbs" on sec kirjas.
RMmustava sOnumi w1llis kUlarahvalc edasi Vella LOugas. Tal

ll:~Lati ja

ul1 teisigi uudiscid.
"Eesti rahvuskultuun lond anncUJb raha Jalase killa tutvustava
hroStiliri viilja.andmiscb. Tallinna linnuvabrik kingib kasti tibusid.
Ka "Floral'' ·on midagi killarahva jaoks. Ettevfme juhtkond palub

I
1t;.

VALDA

\

Hlttoga kohalc tulla J·u val ala varvid ehitat.ava kUla poe siseviimistluscks ning kool irnaja katu~c tan· is. Viliirt kingitus nagu ka jlirgmine:
Rahvusraamatukogu kingib sada kbidct- tulevikus loodava klilaraamatukogu secmneks. Orna cma stiles olcv kOigc noorcm Jabsc
clanik tflmQab loosi, kcs iilcJi:iiinud neljast kUiast saah samasuguse
kingituse. Onn ncratab Kalbule."
Ecru kOrtsmik Arvi Paidla pakkus kUlale viliirilisc tiiU1 - Ecsti
esimcne Missklila.

28. mai "Viru Sfmas-- on antud va<;cvarguse kroonika Virumaal.
MOistagi on sec pcaliskm1dne ja hfllmab vaid viimast aega, ent SC('rccston mOjuv.
"19. aprillil a vas tali vascst juhunetc vargus Tapa--Tamsalu raudtee!Oigu ii.iil"selt Ohuliinilt, pticv hiljcm Tapa--Kadrina raudtcclOigu
lliirsclt Olluliinilt.
Ohuliinijuhtmctc vargus
AjaYahcmikul 21.-27. aprillini Tapa--Tamsalu r:~udtcclfllgul (2,5 km ulatuses, kogukaa1630 kilo).
001 vaslu 30. aprilli- f>huliini juhtmetc vargus Tapa--Rakvcrc
maantee iliircs (I ,2 km ulatuses, kogukaal 130 kilo)_
4. mail avastati C>hul11m JUhtmete vargus Rakkc--Kiltsi raudtceliligul (7 ,5 kin ul.tlus~~- kogukaal I ,9 tonni).
8. mail - "Kumla T:;cmendist'" varastati 1,7 tnrm1 pronksi.
8. mail- Rakvcrc rauclteejaama llihedaiL klsti Hl<l<l ~~Ysl vllljaja
liikcldati 65 rn clckln\...aablit. 11. mail kordus ~ama\aadi vargus
uucsti.
8. mail avastati vaskjuhtmctc vargus ka Rakvt>re--Kadrina raudtcclfligu Ui.lrsclt tJhulitnilt ( 6 km ulatuSc~. kogukaal2,9 toOni).
9. YOi \0. mail vara~li:lli Rak\'crcs Nllituse tiinava elumaja ehituselt 100 m tornkraana toitckaablit. Umbcs samal :~al ·varao;;tati
tor11kraana toitd:.aahl it ka Pagusoo chitusclt. ··
Tallinn ja HarjumM on vascst juba tUhjaks vawsl1lLud, niiild
suundutakse uulck jahimaadcle. Meic laostunud maJandus Ji:l laosLunud moraal saavad a ina uusi hoopc.
Hi!jutise;;t rauarctkc~l Pa!diskissc oli ajakirjanduscs rohkesti juttu. Noori kujutati cnamasti tOcliste kangelastena.
26. ma1 '"lJhistOcis'· O" lihe rallist osavOtja- Pircti- kiri. Muu
hulgas kirjutab ta:
''Honunikul p,:ak kccdcwd kaalikatukki.dc j:irctmtsl a~us·imc P:.lldi-,ki poole tr.-'.elc. lim oli ilus ja rahvas vB.sinull. Ko~\is arvamus1. c'l
r·at<\\l sci Su\·cl cn:1m h.a:tc cl vflcta. KCHgil olld wguotS<HI valll~;r,l.
KUI Paldiskini jiii 8 km mi'lOda asfalti, tCatas i.iks hUsli paks polit\i.'inik, el ccst vUT:JYast ci las111 si<>sc. Mciltuli ringi minna.
Scda sammu, mtda niiUd scrvccriwbc meic tcadlikku"cna. olimc
nil11S tegema vaid tcadmisd, et teed on lihepikkuscd, m1s aga osullh alatuks valcks. Paldiskis ruttasid kOik pocxli. ct osta midagi
hamba alia.- Amod sOdLJritcga sOitsid meist mOOda ja k[Jik pCll.lc
mossis Ulemuste naeratasid ja "lchvitasid mcilc. Mflni isc.:g:i raportccris: ''EI\lgu Ecsti Vabariik~" (muidugi vene keclcs-}."
Nii siis oli sclk kangclaslikkuseg:J. Viisinud lapsed Hiksid Venc
vlic vastu.
ldu-Virumaa pensionuridc k.annatus katkcs.
"26. mail tOstis JOhvi\ mii~su kOige kannutlikum ja vastupidavam
clani kc k<ltcgoona, nimclt pc.'IlSJOniirid, ,. seisab 27. mai "POhjarannikus".
"Meclehcitclc nidud vanurid vOtsid ctte protcstiaktsiooni. Dksmcelselt tOkcstati sOidutee Rakverc tiinaval, kus liiklus pidcvalt
tihc. Peatuma olid suimitud vco- ja sOiduautod, li inibussid jnc."
Sccpcale said 50 p<..on~tontlri oma clatusraha hiltc. Enamus j:ii
ilma.

Ub pen~ion:-ir, Elmar Pruul PiirnusL iiritah aga (olcmatulc) elalusrahalc lisa tccntda. Tcma kannatuscd sclk. teo~wmiscl on kirjas
28. mat "Parnu Postimchc.<-'".
·
(The tcgutsemisloa samTitscks oli tal asja kohalikku rahandusosakonda. Jargncv<ld read ongi kirjcldus sel tcemal:
''Sead~in sammud rahandusC poole, kus neid vHija antaksc. Mul
oil sinna ka muud asja. MtiOdunud aastal pccti mul tulumaksu 270
rubla rohkem kinni. P:wr-kolm kuud t.ag:asi sain te<lle, et se!le summa maksab mullc viiiJa pOhitiitlkoht. l\·lul aga ei ole mingit pOhiW<ikohta, olen ju pcnsioniir. Otlesin scda ka rahandust06tajalc, kcs
mullc tuludckbraL'\iooni tegi, ja La luba~ rain kqiu .sa.at.a. Ei ole tulnud. Rahand11Ses tem::1ga kohtudcs u-tksimc raamatupidamissc raha
kiiuc saama, kuid a~iata. MOtx:lunud aastal oli see summa minu
kahe kuu palk.
·
·
Ma ei saa aru, kuiOas ametiasutuscd ia criti rahandus s:~avad tcha
sclliscid vigu ja ikka cnda, miuc kunag·i inimese kasuks."
l1h, ek.s me kOik ole scda~i :;cda riigike.st tocwnudja ikka ci ok
lcda vee! olemas.
··1. scptcmbril alustab ma:.tkonnas tiiod uus kool ~ Upa pfllluma.
_
jamtuskcx>l," kirjutab 28. mai ''Samtc Htial".
Es1algu Opctataksc ses Saarcmaa tctscs pOilul!laJanduskoohs
'iraktoriste-m:!sinistc, hiljcrn crialadc v;tlik laicneb. Oppehoones on
cnc nl1htud ruumid ka timber- ja WicndOppe jaoks.
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Loteriiporsad
kodus,
mootorsaag
liiheb
Saaremaale
Kui Meida ja \'alter Koivistoincn "Maakhc" pOrsaloteriiga vOidctud kahclc ruigamilc
jiirele tulid, kUsisin, mitu kaarti
nad liiitsid, ct topeltvOit saada.
Koos Loodna val!a Vanaselja
talu pererahvaga olid nad lliitnud viis kaarti ja Onn kccras sedapidi, et tcgclikud talupidajad
ei saanud Uhtcgi, ncmad aga
kaks. Scllcst pokvat hul!u midagi, sest sama talu sulgu liihevad scad ikkagi. Tcinc kaksikvOit tuli s:1muLJ tallinlastcte,
Helju ja Sirjl? Haagc!ilc. Ncndcgi pOr~d ci Jtii:i linna vannituppa, nad sOitsid otscjooncs
HiUideme<>stclc_ Prona He!ju Utks, ct tcmak lllkb viigisi lapscpfllv mccldc, mil scakarjas sai
ktiidud, ning lisas, ct Hlheb
maale koos pOr.~a~lt' ja suurc
t(XJmuga, ~·e,;t nilrvi liscs !innamclus ta om:l suvc kUI! raisata
ei taha. Lotcriil osillcs palju linnamimesi, m is LOcstas vee! kord
iildteada lOde cesllaste ohedatest sidemetest maaga KOigil
on oma ;ila:.tkoht. kuhu minna
_1:1 kU'>l r<1skcl :Jjal IOidulauale
l1~a saada. T:Jhaks loow, ct sec
\liVI toob hnnast hsakiisi ka
hcinakaarc!e ja pccdipfll!uk,
c.:hk nagu iiks kiilamcmm iitlcs,
nliiid ujuvad \"atja ka nc..?d linnasugulased, kdlcst pole mitu-

VAINO MEAESUAA lolo

Mcidll ja \'alter Koivisloineni vOidetlld pOr-sad tiiksid Loodna
valda Vanasdja tallu.
kilmm~nd

aastat midagi kuulnud.
On avald:nud arvamust, ct
taolisi_ lotcriisid vOiks "Maalcht" edaspidigi korraldada,
naitcb pulli- vOi hobuselotcrii.
Miks ka mille. km toimctusele
nend~ hankimisel Locks tullakse. POrsa...;;te ecst tanamc Viljandi ja PUrnu scavahri.kul, Loomakawaltt;;in\Lilullti _ia Kchtna
sovho!J\1. Sau,· Agrorirmat ja
LUUtl_ja SO\'hoosi.
Enn.: ~uurt suve oli toimetuscs teinegi loosimine. Omanikku otsib "Jonscrcdi" mootor-

saag, scllc saab iiks "Maalehe"
te!lija. Nagu lubatud, olid seekord loosirattas vaid sidejaoskondade nimed, IOplik loosimine tuleb juba kohapcal. Kuigi
E.estimaa suuremad metsad on
veidi lCises kandis, tahtis fortuuna, et saag laheb Saaremaale, Tornimiie sidejaoskonda.
Kes sellc kandi "Maalehe" tellijatest sae omale saab, selgutavalikul loosimisel Tomim:ic
sidekontoriS 18. jllunil kell 12.
Tulerne sacga kohale, loosimisele oolame ka kOiki sealtkandi
lehetellijaid.

Vorumaa uus kaubandus·uht on Peterburist

esimees.
UuS kaubandusjuht tahab
laastada iihistcgevuse pOhimOtLed, s5lmida sidcmed ta!unike,
aktsiaselt~i(le ja Uhistutcga. Samuli peab ta t.iilllsaks ou;esidemeid tehastc ja ettevotctcga,
mislabi vatcncks (kui mille ei
kaoks) kaubabaaside osat.i:ihtsus.

28. mail vali~id V[lru Tarbt-jatc.: Dhistu \"Oiinikud Ohisw
uuc csimehc. Scl!cb sai Sankt
Peterburgi elanik, kuid Eesti
Vabariigi ko'danik Enn Orav.
Ta on IOpytanud Lcnmgradi Poliltchnilisc lnstituuch. 50aastaric

VOrumaal sUndinud mees, kes
Juba kahc aasta ccst kandideeris
ka maa\·ancma kohalc, kolib
nUtid peatselt tagasi oma silnnimaalc. Ncevalinnas tOOlas Enn
Orav montaa/.ivalitsuse peainscnerina, oli sealse Eesti Seltsi

Liiiine-E uroopa piima ja
-· hulgihindadest
VOl
TanaYu aprillis jtitkus voi jaehindadc tOus cnamikus Liliine-Euroopa maadcs. See on tingitud lihclt pooh cndistele NSV Liitu
kuulunud maadclc osutatavast abist ja kasvanud vOitarbimisest.
NOudluse suurcncd~s on vahentonud vOi t.agavarad tootjamaadcs.
Toiduainct<Xistuscs tar\'iWlllkSC toorainena enam margariini ja Olisid. Juustu hind plisih ag:a J...Ulbltk:i stabii!nc, aprillis sec oluliselt ei
muutunud.
Ji:irgncv:Jlt vOL ja juustu h1nnad (iimbcrarvc:sJatuna Amccrika dollaritcssc) mOne<.JCs Liiiine-Euroopa maadcs.
~aksmnaa

Holland
Belgia
Pramsusmaa
ltaali<J
T<1ani

VOt
_))54
3,82

Juusl
5,20

3,&5

3,75

3,83
3,87

5,27
9,80

3,93

4,12

.JliRI SALMRE

REIN RAUBVERE

Saunarinne
voitis
Nadal tagasi teadustasin "Maalehes", et
VOru linnarahvas on
oma ihumustuseQa minemas Guinnessi rekordiraamatusse: Paraku loobuti sellest aust.
vorus
t60tab
taas
saun. Seda tanu saunasabra Jaan Eiche ette·
vOtlikkusele, kes Paju
tanava saunale elu sisse puhus, ning samuti
Hnnavalitsuse toetusele. Esialgu saab saunamOnusid maitsta kOII
Ule nadala, ent asi see·
gi. Pilei maksab 20
rubla, puhkepalgalised
(pensionarid) paasevad
viis rubla odavamatt.
REIN RAUDVERE
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HETKESEIS

Elu viiimalikkusest
piirast rahareformi
Rahareform kollitab ja kammil·
scb, kuid ku kiitkcs'tah JU sisendab
lootust. Kuidas kcllclcgi.
i\lissuguseks kujuneb mde clu
piiro.>t raharefomti? Kiisimustck
vastab Hinnaamcti pcadirektori
ascW:itja ENN-TOJVO ANN UK.
Hr Arul\lk kuuus ka majandusrcfgrmi komitcc koosscisu. Tiinaseh
on komisjon tOO !Upclanud ja tulemuscd valitsuselc iilc andnud.

Mis tOO see oli'?
'Tcgimc silvaanaliiiisi majanduse eilscst ja tlinasest olukorrast
ning sellest lahtuvalt pakkusime
v6imalusi ehk mudeleid homscks
majandamiseks. TOOtasime valja
94 seadusdandliku akli projekti,
u.:ist paljude j6ustumiscga on vligo
kiin:.
Et raharcformi ci saa majandusrdormist lahutada, vaatlcsimc ka
Eesti krooni tulckuga tckkivaid

olukordi.
Kuulusin n.ii osrukorvi t06grup"
pi, kus arvestasime l~nisekeskuse
arvamust aluseks v6nes minimaalpaika, mille jiirgi kujuneb ka keSkmine palk. Kiiigcpealt vi'itsime hinnad liibi praeguse rublaskaala jiirgi,
~;is viisime need doi!ariteb ning
sccjarel arvutasime timber maailmaturuhindadeks.
Palgad hindu kuigiv6rd ei m6juta, sest hinna arvestamise llihtekohtadCks on tooraine ja encrgia maksumus. Seda niiitas ka meie anaHilis. Vi'itsime liibi kuupalgad 110
dollari-;t 440 do]larini, eks keskrninc j;i' ., n~Jt·l,· vahcpcalc."
1.,·~11

\lida sisaldab minimaalnc ostukorv?
"Dhc kcskmisc inimesc i.ihc kuu
vaiksei:m toiduvnjadus on 1,5 kg
suhkrut, 15 muna, 0,6 kg taime6li,
0,3 kg vOid, 0,6 kg j.mstu, 6;1 kg
kartulit, 2,3 kg liha, 9,2 liitrit piima, 7,6 kg Ieiba ja 9,2 kg kOOgivil):t.

Siia mleb jmmk arvestada kulutuscd eluascmele ja hiidatarvilikud
tOOstuskaubad. Kui miiiidunud ansta kuupalgasl kulus Loidulc ja tarbckaupadele kokku 80% ringis,
iilcjliiinuga maksti kortcri cest, siis
Uinavu langcs toidukulu 25o/~ peale, seevastu e]uruumi maksumus
kerkis 48o/~ni.
Kroonidcga lasumisel ilmselt
jiiab toidule k:uluv palgaosa enamviihem samaks, kuJutuscd e]uasemcle agalangevad.
Kui n6nda arvutades minimaal"
palga maiir on kaes, tuleb see kcskmisc palga saamiseks kormtada
2,2, ~<:stnii palju on Uhd l<iiilegijal
iilnlpcctavaid_
Ncnde hulka kuuluvad ka tiiiitud, kelle arv t6llSeb i.ile saja tuhandc. TOOstuscd on hadas tooraine ja
tumga. Moodunud aasta li:ipus toodeli kuus 1,8 miljardi rubla cest,
tarbiti 2,2 miljardi eest. Nilild on
need arvud 11,6 miljardit ja 4,4
miljardit. Laoseisud kasvavad.
Et rahvas jOuaks tOOstuskaupu
osla, sc!leks pak:kus reforrnikomitee viilja Umberhindamise juh_cndi.
27. mail sec ji'iustus. TOOstus vOih
l'almi«: ... J.m~u hinn:o 1'~g1 alia

\ at.J.1r11g1 l kiHIIOUh.!!gll

OTSUS
P<oll uma,iandussaadustc tootjatc iluvidc ar\"CStamiscst Ecsti V:1bariigi V:Jlit~usc poult
Ec·sti Vabariigi Dlenm6ukogu O!Sustab:
__ 1 Kohustada Eesti V:tbariigi Valitsust csitama
Ulcmn6ukogulc kallc ntidala joobul cltek:mnc:
1) p:J l!urn ajandus'iaaduste hinnakujunduscst;
2) Lalumajundusc huvidc arvc~tam iscst Eesti Vabariigi p6llumajanduspoliitikas;
3) valitsusc sotsiaalpoliitikast maalturumo.janduscle
Ulemincku ajajiirgul.
2. Eesli Vabariigi Valitsuscl vi'iimaldada prolscndita
lacnu awimist kiiluse ostmiseb riigile miilidud ja seni
Laswnata pOllumaja:nJussaadustc maksumusc ulaluses.
3. Eesti Vahariigi Dkmn6ukogu maaclu komisjonil
valmist.1da kahc n~dala jooksul ette anallllis ja scisukoht Eesti Vabariigi Valitsusc pOilnmajanduspoliitika
tulcmuslikkusest ning lalumajandu<;e huvidc arvcstamiscst.
4. Kiiesolev otstlS j6ustub vastuviitmise piievast.
I' ''ii Vnh~riigi OicmmJukogu e~imccs A. RODTEL
']''

'

>\IWiiiJ()<(>

omahinna lasta, sarnas aga ~uurc
neb pO.hivarade maksumus. l'ri\ :o1i
secrimisel tuleh sec ti:\Osmscle :ni:ng
riigile tagnsi. Kaup ja raha pcavad
ringlcma, ainult sec toob Lulu."
Kas tul~;-b tugev vOi nOrk
kruun?
"Ostuk.orv annab iihc kursi, tootmine Leise, pankpakub kolmandat.
T11geva krooniga on suurim oht
sec, et ostuj6ud langeb margawvalt. 60% oma toodangust tarbimc
ju ise. Kui me seda kogust osta ci
-jaksa, langcb tootminc vcclgi.
Tcisalt on tugevat raha kupiiiiridena vtihem ktiibel, raharinglm on
parcmini kontrollitav ja ei tule teha
suuri kulumsi juurdetriikkimiscks.
Ka meie enesetundele m6jub tugev
raha ilmsclt parcmini."
Kas parast rahareformi on
binnad parema kontrolli all?
"Pracgunc hinnascadus on vast\!
vi'ietud 1989.a. Elu on teinttd palju
korrektiive - nt ei ole enam nn
riikli.;ku lcilimu&t. Esitasime hmnascHdusc tiiiendusc Dlcmn6ukogule, loodame idifet vnstuvi'itmist.
Tentud grupp hindu jtiiib meie
kontrolli alia. Vii.hemalt nii kaua,
kuni pole vastu vi'ietud konkurcntsi- v6i monopolivastanc seadus.
Tahamc piirata ka vahcndustegevust. Paljud ettev6tted on ju teinud
oma toodangu turustamiseks aktsiasdtsc. JuhtkonJ l6ikab hiigelkasumcid, hi:nnad on aga sectOttu
p6hjendamamlt kOrged."

.-\GNE..'l JfJRnE!\'~

Maa hiiveks
Otsnst kommcntcerih ON liige TONU SAARMAN:
"LJusa riiklik huvi on 1cada, kui pa!JU meie p6llumajandustoodan~ siio ikkafi maksab. Laska teadlased
esitavad konkr<'<'tsed analiiiisid ja arvcstuscd."
Tiinascks on s.:iskunud talude legcminc (p0hili5elt
maa parast), s~ganc on scis sot.~iaalsfliliriga. Kui see
iaab majandne hooleks, kas siis on i'iige iilalpidamiskulusid loodangu hinn'a]e otsa pmmn? Kui aga sotsiaalsfaiir liiheh vallale, kust siis selle haldilmiseks raha
viictaksc?
"Kiitusc puhul oli siiani tegemist slmdv6lgnikega.
Nlii.id ei pea viihemalt nce,d, kes klill toodavad, kuid
raha katte ci saa,kiituse eest suuri lacnuprotsente mab·
rna," titles hr Saannan.
C!cmni'iukogns on tcgcmisel ka otsus.:d maakasutuscsl ja muudatuste tegemisest omandircforrni almtc
scadusse ja pOIIum~jnndtJsreformi seadusse.
Kas valitsusc vastus ikka tuleb kahe nadala paras\
vtli _i,iu:~.'' Cknm<1ukogu cnnc puhkuseJc, viii hoopi,
l:nah mo- ,.,, <c'i'C>r ,,,~ :i,i•TJw

Pollud on tiiis kiilvatud
Ei ole niiinud 5cllel h .. nc!d
harimala pOlde. Ei ole niiinud
ka lohakalt Lchtud tOtid, eriti talunike pO!dudcl. POllumajandusministccriumi osakonnajuhwaja aselliitja Jiiri Laansalu
ni1 h:i~ti ~ii~ki ci arv<lnud. KOrl';d i~cmmcs kohlmlcs. re--am isdt
seal. ku~ scniscd ja uued maavalliajad k-okkulcppele jOudnutl
..:i ok, pid1 olemaka kUlvamata
_1a hanmata pOllulappc. Pidi
ukma ka kohli, kus maa kehvemini haritud kui vara5cmatcl
aastatcl. Sellepiirast, ct kiHuse
vtihesus on sundinud osa tOOkliikc vahele jauna. Ometi ei
riku sec Uldpilti.
JUri Laansalu ridas r5l)mustavaks Eestile vajalike kultuuride kUivipinna lai'encmisL Kuigi
majandite iildinc klilvipind talumkclc ar;tav;, maa li"lllu Yliheucb. oli 25. mai scisuL'a klilvaLud 1,9 kon!a rohkcm~ suvinisu
kui rnOlidunud aastal. Lina ktil-

vipind on ~;uurenenud :,! kor-

da. Sccmnc n5udlusc jtirgi hinnates on kasvanud rapsi kasvupind umbcs 2,5 korda (tuhandc\t hektaril! kahe poole tuhandeni). Vtiga palju on o~tetud
ki'ltiL'il·ilj:lc;ccmncid. Kun:1 Th'lldegi hind on lluHluvalt !Ousnud,
ci ostcta ~CCilll't crwm IL'ak.o juhuks. Kartulipind ma]anditcs
vHhencb, laicncb aga vHikctoOljatc (talunike ja aiamaakasutajale) hulgas. KokkuvOues pannaksc JUri Lwmsalu hiimangu!
rohkcm kartulit maha kui mtitldunud aastal.
Viiikct(XJtiatc
huvi suurenemine tllhcndab· st',dagi, ct siigiscl vOime oodata
rarcmat stiOgikartulil. Taltmik
ju "Sulevit" ci kasvata. aga maJa.ndid peale "Sulevi'. muud cnLi palju ei viljdc.
Morel
tex.:~J
hein:trOldude
uucndaminc. !vlr'lcltl::\ tuleks csmajooncs liblrkliiell~tc kultuuride kawatarm~clc. Mitte ki'iik

tCXJtjad role. aru saanud, etliblik5icliscd kultuurid rikastavad
pO!du Himmastikuga. Mincraalvllctiscna antava Jammastiku
toimeaine kilogramm maksab
aga juba 20 rubla. KUsitavak~
muutub ilma lihliki'iiclistc kasvatamtseta piimakarja kasv:~t:1
rnme. Kuigi pracgu on libl1·
kOieliste kultuuridc sobivaim
k_Ulviacg mOOdus, vOib siisL
vee! kUivata. Eestis on 120 (XlO
ha liblik5ieliste kultuuridc pOlde, vaja olcks 200 000. Jiirgnevatcle aastatele mOeldes tulcks
niiiid v5imaliku\t palju ristikusccmct varuda.
Laupacval valitscs Ecstimaa
pOidudcl vaikus ja rahu. Nii
mgu puud Iaksid iilcOO lchte,
nii on ka pNlud mlirkam<Jtull
lli.is kUlvatud j:1 rohctanw llit'lnud. Kui nUiid vee! vihma Lu-

!eb.

Teel naturaalmajandusele
Omal ajal ootasime jOulukrooni. Selle aasta algul, uue vatitsuse
ametisse astumise jiirellubas majandusministcr Hcido Vitsur jaanikrooni. Siis tundus see aeg nii kaugcl olevat. Sest uus pcaminister Tiit
Vii hi arvas oma "troonikOneski", et krooniga ei tohi viivitada, see m.
leb kiiiku lnsta esimesel vOimalusel. NUiid ei ole valitsus emun uus
ega ole ka jaaniplievani enam eriti palju aega. Mida aga ei ole, on
kroon. Esmaspiieva Ohtul edastasid raadio ja tclevisioon viilisminister
Jaan Manitski arvamuse, et krooni kehtestamiseks on k6ik tchtud ja
sec vOih tulia kalku juba sellel kuu\. Hoopis tagasihoidlikumalt on
viiljendunud aga pcaminister, kes ''Postimehe" andmctellubab krooni
ltihima paari kuu jooksul. Esmaspiicvascl valitsusc istungi\lubati suurendada ka clatusraha ja teisi viiljamakseid, sest riigieelarve on tasakaalus. Kui aga jiirgmisc kuu algul peaks kehtima juba kroon, ci pida.n scegi asja tak:istama. Huvitav, kas ~iis plaanitak:se ka krooni inOat>ico•mi ·;
f6si, praegu pidavat v;ii_FimJkscw ~uurcudamist tak:istama sularaha
'"'PPUS, agn eks siin loodctabc j.itkuv~lt Moskva lahkele abile. Ei uk
vist-rtlOOdunud Uhtegi nadalat ilma Moskva lubadusteta saata sularaha. On sec mcie rahustamiseks v6i usuvad meie juhid t(Jcsti hii.id lubadusi, on raske Oelda. Midagi me ju acgajalt saamegi, aga ikka n1ipuol·
saga ki'iige hiidapiirasemate aukude kinnitoppimiseks. Ega muidu
saaks kirjutada ja rli~kida raha~abades n6rkenud vanainin,cstcst ja
kuude kaupa saamata palgast. Huvitav on seejuures, et mittc kcegi ci
t6sta tOsisemalt hiiiilt. KOik usuvad Moskva ja meie kuldsuude lubndusi, ct kohe-kohe tuleb sularahasaadetis ja asjad saavad korda. TOsi,
b lubaduste andjad lahevad ajaga kaasa. Krooni kehtestamise hetkcks vii.ljamaksmata paigad ja abirnhad on lubatud viilja maksta kroonides.
Loodetud abi pole andnud ka mitmesugused tSekiO ja muud rahaasendajad. Mujal maailma~ kasutatakse ndd asjaajamise lihtsustamiseks, meil agn keeruliscmaks ajamiseks. Nendest ei ole meil huvitatud
ci iiksikisikud, kaubandusettev6ttcd ega pangad.
Pea samasugunc olukord valitseb ka majandites ja teistes p6llumajandusettevi'itetes (tegelikult kogu majandusc<;). Arvel raha nagu
oleks, aga kassa.s pole kopikatki. Ja t6esti on vahc ka.su teadmiscst, ct
sinul on v6lgu ainult 4 miljonit, tciscd on sul\e v6lgu tervelt 5 miljonit
rubla. Selle mi'ittelise miljoniga ju oma Liii:itajateie palka ei maksa. Ja
i~egi siis, kui see miljon arvcl olemas on, ei saa raha pangast sularaha
puudumise tOttu kane. Kui m!med pangad ei esitanud Eesti }langalc
nOutud dokumcmc, k:iilmutati kohe ncnde korrespundcnlarved. Kui
"g3 pmtk on sisulisclt pankrotis, stet tal ei ole sularaha ja ta ci suuda
tcha ni'iutud ajaga ka iilekandeid, pole katk.i midagi.
Nii ei loodetagi cnam eriti pankadcle, vaid arvestatakse esmajooncs
naturaalmajandusega Kui mina annan sulle paar ronni sealiha, saan
vnstu kiimmc lonni diislikiitusl vOi muud vajalikku. Hakkajamad
pliiiavad om a tooJangut i5e sula~··ha eest maha mtitia ja loomulikult e;
pane nad saadud rublasid panka. Kes viitsib ajalehckuulutusi uurida,
miirkab kohc, et sularahJ eest saab pea k6iki kaupu hoopis odavamalt
kui lllckandcrublade ccst. Kindlnsti v6ib aga toorrnaterjali, seadmeid
ja muud vajalikku s~Ja suiaraha eest VenemaaiL Nii polegi muud
kui kohver rahatiihtedega kaenlasse ja Vencmaa avarustcsse seiklema.
Amct!ikult seda kiill ci lubata, a!!a mill.1lmeil varem scadustcstlul!u
nn p~e~u,L Elu tahab ju elmnisL ,
-1<hl'>llrs on seiskumas v<Ji sci;lunurt r:tlm pankade v~hcl ci iii;Ju.
'r1laralw ei ole ja inimestel on p:1lg~d kuude kaupa saamata. Kes suu
dab Ocld~. kus asuv,,d niidihlmhajad, kes scllc olukorra meile v~lmrs
· on meisterJanud ja niiild sci k~t
vJiksdt kasu lOikavad?

P,. S. Vahetada 20 a~~~~~~
1 kg sealiha vastu. T
toimetusse.

·
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nu~lise kuke pani ok.~joni
haamri alia Margus L{'P<l
l'fllt!'>amaa linnulaadal. KOigc
hasartsem tegelanc selle aastt~
linnulaadal oligi nimetatud
oksjonipidaja. Suurem osa
laadalisi aga jalutas ringi,
uuris viiljapand~d kuupa ja
tunC!::; ilusast ilrllast r(.{Jmu.
Oli k:~ ostj:1id, aga mitte meelctut trii.gimist, nagu vurasematel aastatel tavaks olnud.
Nii suid necdki, kes tibnde
ni.lja,-alimise viimasele minutile j~lt'iid, ostu fmnelikult teh-

tud.
VAINO MEAESMAA fotod

tiiztseb tztlu
Kuidagi ei taheta tunnistada, et meie praeguse pOIlumajanduspoliitika eelissuund peaks olema kvaliteetsete ja mitmekesiste taimesaaduste tootmine
inimtoiduks, ikka unistatakse loomsete saaduste killfuse f(}omisest. Ajaloost pole aga teada iihtki riiki,
kus oleks seatud !t'ihiks tagada lihatoit iga piiev kiJigiPaljude meedikutc arvatcs saaktaimesaaduslcga oma Lcrvistki
p~r<.,mini hoida. Olukorra~. kus
lollmaka~vatus liil1eb allamiigc ning
napid liha- ja piimasaaduscd poeletil on vaga kallid, kcrkib nL>c loomulikun!l wimckasvatusc igakiilgsc
arem:~,:lise nOuc_ Mnukinnnwnd
aastat tagasi avaldas Tartu tcadl<lne
E. Rannak huvipakkuva toiduamctc v~:irtuse hindamisc tcouria nn
tnidukomponcntidc piicva~tc Uhikutc (fPO) alusd. TPOsid iseloomustali toiduainctcs si~aldov8 13
inimorganismile kOigc vajalikuma
komponcndi (mineraalaincd, vitamiinid, siisivcsikud, valgud, rasvad) kaudu. Kui niiviisi hinnata
pinnaiihikult s.:1adavat Sit<'lkl, siis
sOO!ade ja loorna kaudu s;1ab intmcnc kunt l 0 korda v:ihem TPOsid
kui taimc<;aadusi otsc Lniduks tani"•
\;l\ks.
Mitmcd viilisrn,_j:onduscg:t
tcgclcva'l 'P<.'lsi;,]htid :orv,Jv:td_ cl
miincd laimcsaadused pakuvad ka
HH:l''
':tlispanncritck tunduv:Jh
rohh-m huvi kui loomasaaduscxL
Kuidas toimC tulia, kui mcil pole
piisayalt kv~!itectseL f'.Iki<t kiva
klip~,·-l~m•seks, kui sai tehaksc SJS~-- sevJctud nisust, -kui'odcr jit ka.:r Iii~ime

·~-~
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hcvad pcamiseh loomadele ning
kui kaunviljade ja tatra kasvatamiscst viiime lugcda vaid pOllumajlll- ·
dusajaloost? Ehilat;oksc uUl marga.
riinitehast, kust scllclc aga Loorainct ~aada, kui ka scni vliikcstcs kogustcs toodetud rapsiOli on planceritl•d loon1asiii;daks'! Sul,l-ur ja
kondiitrisaaduscd nmulnvad aina
haruldascm:tks, suhkrupccdikasvatus ja tiiiitlcmi~e- korraldamine un
alles algstaadiumis. E<.:stis puuduvad sHnteetilisc kiu \'abrikud, puuvilb veank sissc, linakawatus liihcb aga pidcvalt allamage. Jnha
a:L~lllid pole head toidukartulit.ning
"kOOgi- ja puuviljakasvatus majanditcs tech vill1ikaiku. Suurem osa
UIL~mlunikest on nhc~tanud lmnadc
ehitnmisest ja rckonstruccritnisest,
cl seal hak~ta pidama vci~<.:id viii
sigu ning oma maavaldustcl siiiita
too_t,. Tainw<~;tdu~Lc- mUUgiks
tootmine on vaid h;tn- n;~lnus.
MILL EST :\LLST,\IM .lA
KUIDAS TtliDl-\lt:RET

SEl\"ISEST 1',\REMINI
LAHE!\'IJADA'!

Esmajooncs tukb luomulikult
tiiita tent- ja bur{vilja programm

e Neljapaev, 4. juuni 1992

nii suur- kui vliikclootmiscs. JUgneb mcie tcine Jcib - kanul ning pcarnine dieetilinc toil kOiigivili. Edasi puuvili, marjad
ning nn tehnilistc lruhuuride hulka
kuuluvad Olitaimcd. suhkrupccl ja
lin a.
Entjiitkame juttu aia~L ning karLuli- ja kMgiviljapO!luh saadavasl
toodangust. Suurc o&a vajalikest vitamiinidesl, mim.:raalainetest; orgaanilistest hapctest J3 kiudainctcst
saab inimorganism kiiiigi- _ia puuviljadest, marjadcst ja kanulisL
Peale seilc muidugi stisive~ikud Ja
taimsed valgud, mil on me-nUUs
oluline kohl. Scctilnu o:i tohiks
aiaSU(tduscd ja kartul puududa Uhcgi iniwcsc toidulaualt Ai"vcstadcs
p'iicvascks toiduhulgaks kc~kmisclt
2,5 kg inimcsc kohta, peaks nimc·
tatud saaduscd selkst moodustruna
1,0 kuni 1,5 kg. 1990. aastal tehtud
analiiiis n;ijtas, cl Eesti clanik
siiOh kahjuks kOiigi- J3 puuvi!ju,
30--40% vlihcm kui tcrvislik norm
cllc na,,b.
J>racgu tulel5s S('ada sihiks, ct
cnamik cesti percsid kawataks
oma tarhcks kartuli, kiiiigivilja
ning puuviljad-marjad ise_ Kcllc
aias pole ki.illaldasclt vdjapuid ja
marjapiiOsatd, ist·1tagu ncid JUUrdc.
Kcl vah<.·-gi vOimalik, eha~gu ka;
vuhonne vOi lava v<li kas\ilagu a_iu
tisi kilckattcid.
K(nvmi v~ikctootmise areng1iga
ci tohi aga unu~tada suunootmist.
Vecl kahcksakiimncndalc aast;ote
l\lpul piiUti. kiibgivilja ja puuvi!jamarjadc toutmisi riiklikult organi--

scerida pcamisclt spetsialisceritud
sovhoosidcs. Seal toodcti ligi 50%
Eesti kMgiviljast ning 10-15%
puuviljadest ja marjadcst. Ncis majandeis kasvatati suur osa viljapuude ja marjap(JOsaste istikutcst ning
kOOgivilja ja sOOdajuurvilja sccmne:.est. Enrunik mitmckUmnc aasta
jooksul chitatud ka~vuhooncid ja
hoidlaid rajati samuti neisse majandcisse. Sageli anti aga kiisumajanduse ajal aiandussovhoosile Ulc jOu
kaivaid iilc5andcid ja aiandusliku
!Ootmise kontsentratsioon Uletas
optimaalscd piirid. Ebasobiv majandus.mchhanism. ecskitt toounist
ha!vav hinnajX)liitika, liiOjOupuudus, cria!asc tchnika ja matcrjalidc
nappus, alalinc risk meie heitlikes
kliimatingimustcs ning aianduse
madal maine ei soodustanud tool·
mise Jaicndamist. Aastaid ci tekkinud juurde iihlki vahegi arvestatavat aiandusm;ojandit. Seniscd suurlootjad hakkasid hoopis aiasaadmtu tootmist kokku tOmbama. Mitmcd ncist on jagunenud vaikscmaCcoL cU'-'vOt<.:tcks. Kokkuv6ttes on
k:~hanenud kO.:igivilja kiilvipind
ning taitmata <~edade rajamisc plaanid. Ecstis viihcncs avamaak05givilja kiilvipind aast.ail 1986-1990
1000 h<~ vOrra, sh kolhoosidcs ja
sovhoosidcs 1400 ha vOrra, c 44%.
Jiirjest kaalukama koha omandab
seega viiikelOotja. Linnades asuvalclc krundivaldaj;otele, aianduskoopcratiividc liikmetclc, Ouc-aiamaa
vald;ojatcle ja tcistele viiikcaednikelc lisanduvad aiandustalud, harrastllst~lud J~ muud craomandil rajallC\' ad cneviitmiscd.
Nii suur- kui viiike.tootjail on
kuh_iunml tet>·c hulk kiisimusi, ntis
'·•ial'ad vastusl valilsuscltja p6llurn,, :"ndus1n inist ..,eriumisl.

T.\IMi-:SAAOt:STF: KVALIlEEI)f\'0L'ETEST
Tukla, kehtestada selliscd kva!ilc<.:diniludcd, ntis vastavad Euroopa
standardilc ja mcic tcgelikclc tingi-

mustele. Ei ole ju loomulik kasutada isese~as Ecslis idanaabri vanancnud sU:ndardeid ja metoodikat.
MOistagi on saaduste kvaliteet
seotud sorteerimise. pakkimise,
tMtlemise ja siiilitamisc vOimalustega. llmselt on pOilumajandusmini~teeriumi liiltima aja illcsannc
koostada koos linnade ja maakondadega kartuli, kOOgivilja. puuvilja
ja marjade liiOtlemisetLcvOtck: rckonstrueerimise ja rajamise kava.
Sealt, tootjate lahikonnast, peaksid
toidulauale jOudma kvaliteetsed
kartulisaaduscd, lliodeldud vOi killmutatud kOOgi- ja puuvili. MOelda
tuleks sortcerimis-, pakkimis- ja
pesemisvOimaluste loornisele suurtootjate juures, kuid samuti vaiketootjate piirkondlikc sort.eerimis-pakkimislSehhlde asutamiselc. See
lOik meie mahajiiiinud majandmes
vajab kOige enam vliliskapit.ali abi.
Vaja on hoo1ikalt liibi mOelda varurnisc. 106t1ernise ja sailitamise kohtade paiknemine, et tagada tooraine
vOimalilrult lill1ikc kokkuvcdu ja
valmiss:J.ad!L~lc

kiillcsawll!vus.

Riik1ikku toerust ootab aiandusteadus, ai.mdushru-idus ja tiiiendw.koolitm. Prilegmeks on pcaaegu
vlilja sumud Maaviljelusc Tnsti!Uudi kOOgiviljandusc osakond ja
sama saatus iihvardab ka puuviljandmteadu.~t. L.Opukorral on sordiaretustDO. Sordikatsete siistecm vajab iimberkorraldamisl. Ka need
aianduse arenguks vajal.ikud tegcvused nOuavad riiklikku toerust.
Aastaid on oodanud pMcmaid aegu
biolllrjc kesku$e, agrokecmia ning
kvalitccdi laborite ioominc. Toelust vajab Riipina mcristccml~bor.
Kui lisada- vccl ajakoh;ostc tOOtle
misellcv6teLe, kOOgivilja- _ia puuviljahoidlatc JUurtkchiumlin~ nii
linnas kui maa,J, uulc kUim;d,,,(ud('
ja -lettidcga kaupluslc avamrnc
ning kasvuhoonete rekon~tmecri
minc ja ehitamine, siis saamc ularusliku subsidccrimisc pro gramn1i.

GUNDO ROOSVE
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rootsikeelnc kiri, mis iitlcb. et
sec kehtib ainult koos kassate!Qpliga. Seda aga pole.
Uldsumma kohal olev lahter
"Moms" tahistab Rootsis kliibemaksu (20 %), mida vOetakse
kOikide kaupade eest. Siin ta
puudub. Si'.e-eest on lisatud sisseminevad transpordi ja ekspordi kulud 3573 krooni. Just sellist kululiiki olla ei saa, scst
kirjas on ka marge, et ostja kilis
ise kohal, maksis sular.:thas ja
viis kaliba ise am. Riigist valjaviimisel on kaubad. aga hoopis
odavamad, mine kallimad.
Seega leiab Jugupeetud rahvasaadik pingclise pt)hitM kOrvalt parajaJ hulgal aega lea lallc
kasuliku iiri- ajamisek:s. Ilmselt
·sene kasuliku
ajamiscks on
ta sliilitanud endale ka kommensdirektori
koha
Toris.
Ainult paberite taitmist on vaja
vee! vcidi (lppida, et valtida hiliscmaid sissckukkumisi.
Kuid ari ei saa ajada ainult
Rootsis, meilgi on selleks piisavah vOimalusi. Oheltteisclt dokumcndilt on lugcda, et kcegi
talupidaja Peeter Lun on sa.anud 1991. a 12. detsc-mbril
"Eesti POIIumajandustehnika'"
laost nr 203 20 malmradiaatorit talupidajatele cucniihtud
soodustushinnaga 22.42 tiikk.
Maa-ameti andmetei mOOdunud
aasta l0pu1 sellenimelist lalupidajat registreeritud ei olnud
ega olnud keegi sellenimelinc
ka asunud talupabereid vormistama. Aga mis scllest talust
enam, kui radiaaoorid odava
hinnaga kaes.
Kui esimescna mlirgitud ari
kohta peaks prokuratuur vOi riigikontroll huvi ilmutama, siis
toimetusel on andmcd dokum.:--ndi vriginaali asukoha kohl;t. liirgmistcl valimistel tulcb
\:Jh1atel aga natuke mOdda.
~dkk nad oma hiii.ilc ann::wa.:l.
Ec.~timaal on veel piisavah
vara, millelt prisket Vahcltkasu
ICigata. Ka~ suudame aga eraldada esmajoones oma taskute
tliitjaid ausatcst inimestest, kes
tOOtaVad meic kOigi hiivanguks?
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Monikord on pollumehel monda varuosa kohe nu hiidasti vaja, et annaks
selle eest voi terve bningriigi.
__
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Umbcs samane olukord valit-

-;,.'s ka mOOdunud aasta stigisel
Tori katsesovhoosis. Seal leili
rHmclt, et iga hinna ccst tulch
mureiSeda hcinakoristusmasinale E 281 mOncd laagrid ja kctid. Kuigi masinaid wmva firma esindus ja hooldcpunkt,
kust saab ka varuosi, asub Vil-

jandis, olSustati Toris minna
kcrgcma vastupanu teed. Vil-

jandissc iga pacv asja ci ole,
kill! aga ldiJVad rahvasaadikud
alaihna valismaal. Uts toovad
,,~~ parcm sealt muu liihL<i<l aspa_~omi~c k<lrval- i..a varuosad
:ira. Ja kuna Tori cndinc direk-

tm Peeter Lutt juhtuski saadikutc hulka kuuluma, saigi l<l
seHc aust.ava lilcsandc koos
kroonidega enda kattc. Omaj<~

gu pOhjust andis seegi, et ITI('-Cs
jOuah pingc!ise rahvasaadikut()O kfirvalt teha vee! kommertsdircktori hadavaialikku tOOd.
Nagu kOrvaiO!cvasL kvtitun,::q niiha, jOudsidki vajalikud

ketid ja laagrid kohale. Selle
dokwnendi alusel vl'leti need ka
arvele ja paigutati larw, sest tuli
valja, el ega ncndcga nii ''iH:':<f
kiirel ei olnudki.
Nagu ikka villismaa kauba
puhul, leidus Toriski uudistajaid, kes tahtsid kangcsti ntiha,
kuidas laagrid valja rtaevad.
VeercLaSid laagreid peos, vaaLasid uhkcid vil.lismaa kirju. Ohtcdele laagritcle oli peale kirjutatud "F 208 TGL DKF DDR".
teistele jtillc "F 210 TGL DKIDDR". Kuna mched olid kuul
nud ka summaSL, mis lmt!'llh'
peale kulutati, tckkis neil pisikc
kahtlus. Tcadjamad arvutasid
Yfilja, ct Viljandist ·saab csimest
tiiiipi laagrid lditte poole odavamalt (makstud summa iihe
laagri cest 432,5 Rootsi krooni,
Vilpndis nllul.aksc veidi iile kahesaja krooni), tciscd aga suisa
ndi korda odavamalt (vastavalt
13 75 krooni ja ii!e 300 kroom).
Oma viga taipasid asjao"ali-

,_....,
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Ladina--Ameerikast, kust tegC\'US laienes ka teistesse
arengumaadesse, Aasiasse, Aafrikasse. Tiinaseks on
VOCA aidanud 85 riigi (sealhulgas endise sotsialismileeri) pitllumehijajiludnud niiild Eestis..-;e.
VOCA Baltikumi dircktor Eric Brainich, kui kaua te
oletc o!nud Baltimaadcs?
Esimescd vabatahtlikud tulid siinsctc oludega lUtvuma !Hinud aasta detsembris, ametlikult registreeriti
\'(JCA Ecstis mtirtsi_!OpuL Mina olen olnud Baltikumis
kiinunc nada!at.
Kes on need vabatahtlikud. kcs nim andma tule\;td'!

Oma eriala vaga head tundjad, tavaliselt 20-30aaskogemustega spetsialistid.
Mmul on mag!Slnkraad metsanduscs Ja majanduses.
Olen lOOtanud HonduUT"JSes metsandusc konsultandina,
Califomias kasvuhoonClc tirijUhina, Guatcmaalas piimandusc ja viimascd kolm aasrat pOllumajanduskooperatiividc alai.
.
Milli:\i abi on vOimalik VOCA kaudu sm1da?
VOCA eesmark Baltikumis on aidala teic pOllumchi,
criti ta!upidaj,aid turumajandusse sissc clada n-ing k:asuw~c pOIIumaj~du~liku lOO
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~cdki ja toodud kaup vfJCti
uuesti arvelt maha, kuigi kohe
tim ci viidud. K!:s see vee] _rracgugl lao rnulitel oma saatust
ootab. on raskc oelda.
Asi oli aga aratanud laicmat
huvi ja vaalluse alla vOeti h1rvalolc\' kviitung. Tahcti ikka
tapscma!t teada saada, kas
RooL5is on kaubad !Oeste nii
ka!lid. Lciti iihc "Volvo" fim1a-

kauptuse number ja vOeti sinna
kOne. Selgus, et "Volvo" ka,upluscd- nimctatlld laagritega ei
kauplegi. Kui juba nii, jatkati
uurimist veelgi.
Asjatundjate U!.hclepanu k6itis faln, et kviitung on taidctud
klisitsi. Ei vaja vist selgitamist,
ct Rootsis peetaksc varuosadc
arvestust ja t6&ieldaksc pabcrcid arvutiga. Kviitungil on ka

mi[!a ma_iandada.
:\k <ennamc n5u maa ja tootmisvahcnditc
privatisecrinJiscl, toodangu kokkuostul ja
turu~tamiscl, laenu- ja pangastisteemis,
r\()uandctalitusc vtiliaarendamiscl, tootjatc
tihistntc loomisel vai-ustus ja ttititlemi'-raskustt 1ikt:uniscks. talu nLc1iandami~cs ja
knnakhJS<''-.
Pal]ud USA farnKrid on kooperattJ\'lde
ltikrn~'tl. :-;est USA pOilum;Jjanc!usc aluscks
'lil ktKifK'-raLiJvid. Se-kpiiraq on ned sutacd

Eric Brainich:"OLEN
KOHANUD
EESTIS
••
KA ARIVAISTUGA
TALUNIKKE."
!.2 aastat tagasi loodi LISAs pi)llumajanduslik
miuandcorganisal<>inon \'{)CA. NiJUstamist alustati

, . .,

ku~,,~mu~cd Uhi~tutcg<J.

Mis nim saamine mcic talunikt'le ja
tihistuile maksma Hiheb?
VOCA ci ole kasttmit Ulotlcv organi~alsioon. Me saamc rah:t USA Kongrcssilt. Kuna tegu on vabatahtlikega, ci saa nad mingit tasu oma tOO ccst. VOCA Lasub
vaid sOidu- ja clamiskulud (06biminc, toit). Kohalikud
organismsioonid, kcs VOCA spetsialisti kohale kutsuvad, pcavad muretsema vuid tO!gi ja kohapealsete !iikumisY(iimalustc ccst.
Vabatahllikud elavad ja !iiOt."lvad siin koos abivajajatega ja pliiiavad oma kogcmusi appi vOttcs Jahcndada
tekkinud prob!ccmc. Tavalisclt on nad kohal iiks-kaks
kuud. ct Oppida pOhjalikult tundma kohalikke olusid ja
scl!csl Jahtuvalt ka nOu anda.
Kuhu peab USA spetsialisti knhale kutsumiseks
piit\rduma?
VOCA Ecsti esindu'sse, mis asub Tallinnas, Ravi t 18
(postiindcks EEOOOI) VOCA Ecsti dircktOri Maive
Rute poole. Tclefon on 68 40 44 vOi 6613 26.
Kas VOCA kaudu on jub_a eestlasi aidatud?
Meil on sOimitud leping Saku 6ppekeskuscga, kuhu
juunis tuleb k.aks DSA spetsia!isti. Nad korrald9,vad
siin oppepacvi pOJ\um~jandusreformi Jabiviijailc.
Kaks vabatahllikku lahcvad POitsamaa pOllumajanduskombinaati, ct aidata koos!ada kombinaadi arengu--kava. Kombtnaadi tOO tukh- mtruta lOI:J.usamaksja luua
. •.•;

._

KALEV TURK

talunike iihistuid, kcs mi.iiiksitl oma toodangut otse
kombinaadilc. Nimclt on kombinaadil raskusi toorainc
saamisega, talunikel agaoma toodangu turustamisega.
Hiljuti kiiisite Mai\'f• Rutega ka POiv.as. Millega oli
seal tegu?
Sealne majanditevahelinc scakombinaat on stiOdapuuduscl tlih_1aks jlliinnd. Kuna hoonct ci ole mOtel !aguncda lasllt, plilimnc VOCA spctsia!istide abiga
mOistliku rak~nduse leida.
Muuscas, VOCA on nOus aitama mittc ainuh t::tltmt~
kc ja lihtstuid. \·aid tcgcma koostiXid ka pOlluntannduslik..: kOtgkoolitl.:., nJuandckcskustc, samuti nlint·-teeriumide, parlamendi ja valitsusliikmetcga, kcs sct~a
vad talunikc hu\·id.: c.:st -- niiitek.:, scaduste vnljatiX'll<l
mise!.
Kas ka iiksiktalunik vi1ib USA spetsialisti omale
koju kutsuda?
Jaa, muidugi. USA farmcrid on mcelsasti nOus oma
kogcmusi jagama talu suundade valjatMtamiseks.
Te olete k.iiinud meie taludes. Kas Eesti talud IOusevad jalule'?
Enamik tulcb omadega vti.lja, iseasi, kui palju nad kasumit saav<ed. Kui teie talunikud saavad parema lehnika
ja tehnoloogia, tOuscb ka toodang. Kardan, et majandis
kitsal alai tOi:itanud inimcstel jaab lalutOOs teadmisi vajaka.
Olen kohanud Eestis kiillalt palju selliscid wlumchi,
~es on valmis f..:lwasti t.OOtama ja kcl on ka ;irivaistu.
Uks ncist on Ant~ Pihlakas Rae valla"L
Te olett' VOCA esindaja nii Leedus, L3tis kui Ecstis. Kus teile cnim meeldib?
Leedus ei ole me vee! tOOd praktilisclt alustanud.
Pcakorter on_ Riias. kuigi Oigcmini ka koncrit siiani ei •.
oJe. Olen OObinud hotellides. Tallinna restoranides on
parcm toll ja teeniQda,mi.ne, mullc ii!Q.se m~h;lib. tei_e
pealinn vaga. Kuid rohkem siiski meeldib maal ringi
liikuda ja maaelu poolest meeldivad vOrdselt nii Uiti
kui Eest1.

-MERI~E P-ITK .. -
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- -vALtTUD

T AITUNUD UNELMAD
Taani pole ida-immigrantide
vastu kunagi eriti lahke ·alnud,
viimastelaastatel onaga koguni
seadnud neile lausa Uletamatuid t6kkeid. Ent endisest N Liidust Taanisse emigreerida soovijad leidsid ameli viiljapaasu:
Kopenhaagenisse j6udes on
vaja lihtsalt kuulutada end ... isikuks, keda kodumaal homor:eksualismi paras! tag a kiusatakse.
See annab automaatselt 6iguse
poliiti\ise pagulase staat'.lse
saamiseks. Mingeid pabe, ~id,
mis se!{suaalset orientatsiooni
t6endavad, taanlased ei n6ua.

Eks ta ole - 37 miljonit superinflatsiooni ajal nelja kuuga kokku
ajada on nii tiihine summa, et selle
piirast pole motet isegi paberit mt!arima haktJia.

APOKALUPSISE-ELUKAL
Parast seda, kui Moskva metrOo hiigelrotid, laadoga koletised ja Zaporo.Zje mutandid

l

osutusid

vaid

UtJlaks blufib, iu11duvad ltoalbJ
TSernob61i tsoonist siiski t6ele
v<>.stoo...-~c.i. 30 kr1-1 a&.ior•~lja;;.~·~•"';:.t
~.zmal r;r.dicaktiiv::;cs piirl;t""nnc.s
on sigima hakanud uus loomahuntkt.•ert>.d.
populatsioron Need on vaga ohtlikud elukad.
Jahimeeste s6nul ei pelga nad
ei inimesi ega ka ereCat valgust, ei tee vi.iljagi ajujahi lippudest ega kiittide peibutus:18.31itsustest. Hernob61i kiskjad on
huntide ja lambakoerte ristsugutised. lnimesed olid kcerad
maha ji.itnud evakueeritud kUla-·
desse. Jaiigrite teatei\ on Uhes
huntkoerte karjas umbes 100
leoma.

RiigikontroiOr HINDREK MERI
Hiljuti peetud EV Rliglkontrolli pressikonvercntsil kuuldust on paevalehed Uht-teist
kirjutanud. Scllest jlii kOige
rohkem kOlama afiliir "Walko"
riigiettevOtte kasumi iimbcrpumpamisest direktori taskusse.
Tciseks tOstsid plicvalehed csilc
riigikontrollis tleldu piima omahinna kohta, mis ei iangc kokku
ci tootjatc endi ega ka pOllumajandusministeeriumi numbfitega. Riigikontroln•· H!:ND!lEK
MERI rtihutab, et tema ametkonna tbOtajad kontrollisid
omahinda otse majandites ning
n-"" 1dc Oigsuscs pole pOhjust kahclda. P5llumajandusministeeriumi osakonnajuhataja IDA
NORVAIS selgita.>, et 1992.
<Li>t.aks ninistecricmi pak.utud
p:;ma kokkuostuhindade kalkult.crimisel oli aluseks 22 majandi 1991. aasta tegclik omahind,
mis arvutati timber vastavalt
re::surssidc, tOOtasu ja muude
kulude kallinemisclc. JOgeva,
lisaku, Orava, Pa.rnu, Salda ja
Uulu sovhoosis ning Kw-use,
Muhu ja Vilde kolhoosis olid
tegdikuiL piin.ak i.eh1.u~ kulutused aprillikuus keskmiselt
7207.80 rbl tonni kohta, kolmes
majandis c!i piima omahind
aga tile SGCO rbl tonn. Nende
numbrite Oigsuse tile on vOimalik 15putult vaielda. Kui nliiteks
majandis on mitrne hinnaga osi:etud kiitust, on vOimatn kindlaks teha, kui kalli kiitusega
vccti just lalllia juurde silo.

ETTEKUULUTUS MUUTJS
AJALOO KULGU
Kord liiks Uks noor ohvitser
tollai t-rantsusmaal kuulsa ennustaja Mary--Anne Leformans'i
kiiest n6u kUsima. Ta kavat;es
astuda TUrgi armeesse, ent
k6hkles natuke. Ennustaja saovilas nonrmehel Prantsusmaale
j33da, kuulutades talle hiilgavat
tulevikku. Selle noore ohvitseri
nimi ali Napoleon B0naparte ..

I.hLLED r,tAITSEV ,U)
HASTI
GrMnimc.a eskimo:! sOO\·ad
peale siniste kellukate :<ijiki Iiiii,
mis IUhikeset suvellume alt vatja 1L'Icvad. Jaapanis on maiusloidl·ks kannikesesalat, lndias
- kompott b.anaani6itest. HHnlased sOOvad piimas keedetud
.li •. ~ u/1iod11i ::.uu/01. j.:. fJ;"i)raga
maitsestatud "liiliaid. TUrqis on
llld.yus:oiduks suhkurda!:.;d kanr:il<:cs8,-i ja j:--""miinic:ecJ. ~rS·.·na~
Saksamaal on paiku, kus eelista!a~e taignas kiipsetatud magusa leedripuu 6isikuid. 8uhKurdatud roosi6ielehed' v6i roosimoos ron pvrule.arne pa\judes
maades.

OHTLIK !...IHAK!lAAM
Nigeerias, Aba linnas leiti onginaalne moodus inimeste lervise kaitsmiseks. Maksuametnikele anti korraldus konfiskeerida turul k6ik liha ja ka\ad, millest k3rbsed eema\e hoiavad.
Osutus, et nutikad jahi~ ja ka\amehed olid hakanud kasutama
tervisele ohtlikke kemikaale, et
riknenud lihakraamile "kaubanduslikk.un valimust anda. Karbsed aga hoidusid sellisest lihast
Pemale, mis lubaski pettuse
t"astada.
·

~

SEADUSETUS

Naguhan
selga vesi

FAKTID

kontrollimisel

JA

KONTROLL ON,
KONTROLLI POLE

I

Omal ajal, kui UiemnOukogu
saatis laiali rahvakontrolliorganid, ei astunud selle sammu vasto aktiivselt v3lja ka
avalikult internatslikel posit~~wnidel ok:!.ud S!ladikud. Ju
oli neil pOhja::t lwntrollimist
1-rerta. Ti">Si, itiijem tegi EV
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Riigikontroll tagantjarele ikkagi kindlaks, et kompartei
varade Uleandmisel oli KohtJa-Jarve, Narva, Sillamae ja
Tallinna Kalinini rajooni komitees iileandmata ja kaduma Iainud vara 400 000 rubla eest. Kahtlust f!:-atanud tehingute kogusumma kiili:ndis
kokku 2,36 miljoni rublani.
Materjal esitati prokuratuurile, kuid ikkagi...
Teadujlirgi maksis ka rahvakontrollis nn telcfoniCigus ja
teatud nomc.1klatuuri ringkond
ei kuulunud kontrollimiselc.
Ainuit sii<>, kui mOni mees karjlliiri" tcgcmisel nii aktiivseks
muutus, et hakkas ohustama paris tippude iStmealust. saadeti
talle kacla· seesama rahvakontroll, kel po!nud siis mingit vaeva sulitempudc avastamisega
Ka karistuse m1lliras teadagi
kes.
Meic riigik:ontroll peab enesckaitseks siiamaani t6estama,
et ta ei ole ljJltsalt uue nimega
rahvak:ontro\1. Karistada voi
vallandada takedagi ei saa.. Riigikontrolli tcgevus piirdub
ainult "Lest. V;;:bariigi varadega
"ing klkntide pelmine kooperatiivides, eeskirjade rikk.umine
privatisecri;;;...d
h;m;banduse:,
jms on wuude kontrollorganite
(~anitaar-, kaubandus- jt ins·
{lcktsioonid) vOi uurijate tcgevusvaldkond. Toimima peaksid
ka ametkondade oma kontrollorganid, mis uuendamise
Ohinas millcgipiirast viivitamatult likvid~rili. Sisckontrolli
ehk mamalupidamise arvestuse
ja aruandluse kohta esitas riigi·
kontroll va1itsusele oma cttepanekud, mis ka (valja arvatud rcvisjoniflm1a
moOOustamine)
valitsuse otsusega vastu vtleti.
Sisuliselt meil sisekontrolli ikkagi ci ole ...
Maal hOlmab riigikontrolli

tegevus sovhoose, muid riigimajandeid, riiklikkc t.OOtlemisettevOtteid ja aktsiaseltse,
milles riigi vara osa moodustab
ille 50%. MOOd.unud aastal
kontrolliti riigimajandeid Harju, jQgeva, Laane, Saare Ja Valga maakonnas. Eranditult kOikides kontrollitud majandites
oli cbaseaduslikult mi.iiidud riigi vara, kuigi Otemn6ukogu
Presiidium oli oma otsusega
pcatanud kOik tehingud, mille..
ga kaasnes riigi vara omandivonni muutminc. Avastati hulgaliselt lauslirastamisc juhtu- ·
meid. Dircktorid ja pcaspetsialistid, varustajad ja mOnel puhul ka v1l.iksemad vennad ostsid
riigimajanditclt paari-kolmesaja rubla cest vanu vf'.oautosid,
trak.toreki ja pOllut.OOriistu, uute
autode eest aga maksti oma
pooltei<>t tuhat ja r.:~hkemgi.
Paljudel juhtudel sa&di riigilt
vara ka jumalamuidu. Traktorid
ja muud masinad kanti lihtsalt
maha, kusjuurcs nendest ei j!Ui.nud jfuele tihtki tarvitamiskOlblikku juppi ega grammigi metalli. Mah!Ikas m.'!terj!!l avastatud seaduserikkumiste kohta
esitati maava1itsusteie. Kuid
nagu kinnitatakse riigikontrolli
t.OOaruandes:
·avalikustatud
"Maavalitsused aga ei nOusi.unud esitama kohtusse hagi nimetatud tebingute kehtetuks
tunnistamiseks.
Kujunenud
olukorrast infonneeriti Eesti
Vabariigi Dlemn~ukogu Presiidiumi ja Dlemn6ukogu juhatust, materjalid esitati prokuratuuriorganitele. Aga tulcmust
ikkagi pole... "
Tfulavu2l. mail DlemnOukogu .Presiidiumis esinedes titles
riigikontrol6r Hindrek Meri, et
prokuratuurile on materjalid i.ile
antud 24 juhul, kuid see on jlUI.nud tagajarjetuks. Hindrek
Meri ettekandest "Nlliteks an.
dis t.OOstusministeerium rendile

"Marati" (62 miljonit rubla tiigivara) eraaktsiaseltsile suulisc
kokkqleppe alusel, xcndileping
stllmiti ncli kuud hiljem. Meie
ekspertidc seisukoht oli, ct riigile tekitati 37 miljoni rubla
suuruses summas kahju, scst
selle summa omandas eraaktsiaselts enne lepingu sOimimist.Kuid prokuratuur ei aktseptecrinud meic seisukohti, vaid viii·
tis, ct· "lepingu kitjaliku vormi
minejfu"gimine ei tee lepingut
tllhiseks.""Eks ta ole- 37 miljonit supcrinflatsiooni ajal nelja
kuuga kokk.u ajada on nii tiihine summa, et sene parast pole
mOtet isegi paberit m!Uirima hakata.

RllK ON, RIIKI POLE
Et riigikootrolli tegevus meenutab bane selga vee loopimist.
tuleneb mitmest asjaolust Kui
kulbmrriikides saavad riiklikud
kontrolOrid t.Oesed andmed
kompuutrist, siis meil tuleb
alustada infonnatsiooni kogumisest, kusjuure.s aigdokumentatsioon ja aruandlus on a1atihti
(tahtlikult?) puudulikud. Meil
pole vastu v5etud korruptsiooni
vastu voitlemise, monopolivastast ja konkurentsi soosivat,
pankroti- ja tarbijakaitsesea~
dust, sam uti normatiivakte riiklikc tehingute sooritamise koir.:~.
kohta ning muid tununajandustegevust reguleerivaid aktc.
Selles "seisus vOib riigikontroll
kiill liht-teist pacvavalgust
kartval valja kaevata, kuid
enam-Whem k6ik see peitub
uuesti hamaruse riippe.
Kui palju on see seotud kogenemablse, saamatuse, rumaluse
vOi koguni kt"'irgetasemelise
ringkaitsega, vOib-olla aga sel!ekOigega?
PEETERLEPP
ELMA:-t RAUAMI toto
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Uks vald,
kolm teed

·--·

Marllw vald on piiris Uiiinemna keskel, kuid sellegipoulest
kuidagi kiJrmline. Suurtest teedest eemal, bussiliiklus han<.
Kolm iihismajandit: Llilltru, Martna )a Kasari. Igaiiks neist
--on l'alinud endale erinem tu/el·ikutee. Pildil on Martna kolhoosi esimees Arvo Ninn.
Martna \'a lis
Umberkorralduse

Kolhoosi lildkoosolek otsustas minna rcfonnimisc teed.
lscscisvunud on kolm terviklikku liksust, ne!jas on scda teed
mmcmas.
"Piimatootmine on koondunud

ainsassc suurfanni ja sdlcst on
smmud aktsia.sclts "Kirjak''.
,\1aad on scltsil nOnda pa!Ju, ct
tsc pOhistiot varuda. POJiutiiOmasmad Ja -riJSUtil on majan-

d!lt rcnditud. Liipsjad on head
ja paarikuulisc u~gutscmisc _iiirei pole nende- elu kC'hvcmak"

Jainud. Kcrgcmaks ka mille.
Scakasvatu~ on AS Rondo
hles. Ka nemad kasvatavad isc
\'ilja. Vormistamisel on kOigc
vllhcma tulukuscga pullikasva-

tuse liksus. Pullilaum craldi
kccgi ei tahtnud, Uhiselt loode!llksc vtilja tulia. Kuhagi tulusa
pullikasv<~luse on hinnapoliitika
kf1ikuma IOOnud. KUJ vi.ihegt
Yf'>.imalusi on, pcah vcisdiha isc
tur'ustama hakkama. Pullikas\"<1·
laimcl cndt scast eestvcdapt
;'1'i11Ud, ~cllc IOigu pidi csnncc·~
L~nda peale vf1tma.
'\djanda tcrvikvara moodust;.IJ tchnokeskus. Sc!Jr::.st ei tulc
1111\Lc aktsiasclb, vaid Uhistu,
kus ka t.alunikud on osaliscd.
Ruumi jdtkub, kui kecgi tahab,
vOib tiKikojas ka craiisi ajada,
autoteenindust Leha vm.
Aiamaa harimiscga on Martnas k:.mp, et sclle ttiO teevad
need kohn firmat oma masinatcga. lgatiks harib oma piirkonna inimestc maad.
13. mail arutas Liiililc rnaakohu~
vargusi, rnis.k6ik scotud "Kiilvaja"
kolhoosiga. Siilipingis ismsid kolhoosi katlaklitja P..:ctcr Tooncia ja
kalkunifanni talitajD Arvo TikerputL Kahcpcak oh mccstcl liks
Uhine sliiia.>l- 44 kalknni vargus,
mis ka iilcjiiiinuU Jii~ullli>e;J p;icvavalgcle t6i.

Kalkunid tuli tappa selleks,
et mitt<• tiih,ia au toga
Tallinna .~f1ita
Nn pOhJe.mlas kohtulc vargust
P. Tooncla. 1. w.ebruaril liiks ta
!india taht~ja Tikcrpuu jUurde koju
ja kU~i~ vii~1aseltmi-,lll: kalkuni. Et
l:Jiit:1j~ pidi just tOZ\k mlnema, sfildetigi koos lindlassc. Sci apl, kui
Tikerpuu iihes lindla utsas linde
si)l)tis, lappis Toonela tciscs ol';as
kibekiirclt blkundd. Pock nmniga oli 44 kalkunntaflCLud mng kotu actud. Toon.ola l<ih katl:unajja,
pam pumb:1 ti\iilc, ,Jga Ul;!asitccl
lindl:"'c' viits1d jah;nl<·hcd 1<> kinni.
'\,·jk >c"Jeta, \<reprilsnx·te~ katlaf..:
,·: pole <ciiL' lindl:1< mitlilgi
:1.;
· ,,;
'·''''
"!".1'-1.1, l""'l'i'
ljhc•<t teise\1 nalu_kc j:Lim. hhirnc!:ed. O..c"' ]Lib., tci~t ilhlut kalkuni
v':lrgaid \ ~ITihestd, luhasid Toonela
tagasi btlatnllltli ;a liiksid seUa jahujuttu kuntrollima. Jahu ascrncl
kit! kanultkowltapctud kalkunite·
'~·' Kui hiljem katlakill_~a kodu lii.bi

Kes cnne hiisti tOOtas, tbl'it.a.b
11UUd \'Cel parcmini.
NOnda viiidab esimees Arvo
Ninn. Scda cnam pole, et mccs
tOO tile nuriscks. Autojuht on
ka laadija voi muu tOO t.egija
jnc. Pooltclc masinatclc vOib
kaks mccst peale panna. N ii et
lase pOilu I kahcs vahclUscs.
TOOt.atOtilisi tckib sellegipoolest. Ehitusmehed on juba mfmda-acg:.; oigc tMta. Raamawr:
dajaid iile ei jili:i., aga agronoomidcl on raskc. Kui kommunaalmajandus ka valla ki.ittc !3hcb, sii·s vflib 30 inimcst ttXi.ta
jiilida.
Uihtru otsus:
oleme sUgiseni kous
Uiluru kolhoos oli kunag:t
isescisev, siis Martnaga sovhoosiks iihcndatud ja ntiiid jJIIc
ise percmees. Viiikseim vallas,
hingekirjas vaid 80 inimest.
Oldkoosolekul leiti, et targcm
on kevadtOi:id vanaviisi Leha,
suvel pla:,ni pidada ja stigtscl
OL'>US hmgct.ad:.t
Sec ei Uihcnd:1, cOl 1uha mOnda
:H.:ga midag:i Ltt...: \'<ktud pole.
Kanalast on saanud AS Kavar
ja majandiga on tal vaid lepingusuhted. Kuid sOi:ita napib, kanad jfmavad ennast vaid luukercks muncda. Mis sa noist .Juukeredest enam miitid vOi suitsutad, ja broilcrite pldamise peale
ei saa mOeldagi. Munaturul on
nii raskc konkurecrida. Kui iga
tera pcad kalli raha ccst ostma,
liiheh hind paratamatult tiles.
Ehitamiscl on puuvi!lriidc
kudumisL<>ehh. Tegema haka-

Mis ripakil,
see iira
otsima
,
I varitstatud
kraami, mille kohta politseis veidi
varascmast ajast tcatcid oli. Saad1
katte cdmise aast3 juuli~ '~nw
kam!i iihcst garaa/.ist "arastatud
autoraU;:d ja esik\aas ning selle
;w,t:l jaHnuaris kolhoosi kartulihoidla juurcs asunud kraanalt V~·
rastatud e lektnmootor.
Kolhnosis ajah igaiJks asju
is~suguste seaduste jargi
K<Jtlakiitja sclctas koh1olc vii.ga
t.'ipselt, milline on koihoosi lindude
ostn1ise kord. Linnutalita]a ag:J tcadi~. ct cnda tarvis v6ib Iinde !-..a nii'3Jll~. ilma rahata 1a loata \'6ttu.
Olu,, mnni~taj~k.s k;<tsutud· wlitaja
JUlUSl Ji!i 11lUI1~. ~~ kui lllllak'e .Fl
;m•ab,· miii>la. ,., ,J',·n ''"'d <'ll lu
han11d J..alkunet•l 1<•11.1 '1h li1mud
k

']',·

Lindlalurnaal 1111 n1id
surnute jaoks
Nti vclitis linnutulitaja Tikcrpuu
1-.ohtulc, km t.dt pilrili, kas Jruvii·
dud lirmud ~uhug1 kirja ka pannakse. Liml]a, ptdavat /.umaal kiill

taksc toorkangast. Kaarhall oli
olemas, scllc juurde laotaksc
olmeruumi ja viilhall tahab
iilespancmist. Siigiseks peab
enam-viihem tihcl pool olema.
Mis see maksma Hi.heb, ei
oska kccgi Oclda. Onn, ct palju.
asju sai odaval ajal valmis ostetud. Tschhist on omacttc akt.~ia
sclts tehtud. Alguscs, kui chitamiscks ltiks, oli iillemist, et ah,
ei tasu ;ira. Nliiid on sdk koh:1
pcalt vaihus, sest 35 mehele ja
naiseie on kodu juurcs tOOkoht
kinde!.
Tsehh on "Balti Manu!"aktuuriga" kahasse. Scalt saadi tliiipingid ja muist inin1csi on juha
valjaOppcgi Jabi teinud.
Kasaris kolmat moodi
Kut Marlnas ja Ui.htrus on
juba mitutcist rcgisueeritud talu
ja teist sama palju jiirge -ootamas, siis Kasari kolhoosis pole
Ohtcgi ametlikkn talunikku.
VOta kinni, miks. Kasari rahvas
msustas, f\t ootamc sligiscni.
Siis on ~elgc, kui paiJU maid jii·
rele _ij:if> \·laast o!cnch. k:,,
sedapg:u:, i1histu !oomiscJ..., d11
tulch muu variant. Maa tagasitahtjaid on palju.
SUgiscni on kolhoos edasi,
ainult osakonnad !iiksid iscmajandamisele. Niipalju, kui scda
isemajandamist teha annab.
Autod ja traktorid sOidavad JU
Uhcst osakonnast teise ja nii on
scda ise't karvapcalt vOimatu
taga ajada.

See on peagi Liiiinemaa suurim ajaleht!
Praegu see vaide veel paika ei pea. sest endinc amctlik maakonnalcht "Uiiinlane'', mis erastati kevadel, ilmub seni 8871 ekscmplaris. "Liliinc Elu" praegunc tiraaZ on 5150, millest umbes p<XJI vOidcti "LiiHnlaselt" sligistcllimusc acgu. Kuid "Lilii.nlase" lisarahanOudmine lOpeb sel niidalal ja esialgseil andmeil on "Uiiinc Elul''
loowst saada maakonna suurimaks ajalchcks:
Liiiinemaa on oma ajakirjanduscga tcistc maakondade hulgas erakordses seisus. Siin ilmub juba pea kolm aastat kaks kohalikku ajalchtc. 13. juulil 1989 hakkas tookordsete vOimumecstc kiuste ilmuma isepiline "Uiiine Elu". Uuc lche tcgijail on nii mOnigi konl olnud JUba lootusetu tunne. scst kana sa ikka suudad riigilehega vOidu joosta. Et aga "Uiane Elul" on alguscst saati olnud lehe toimctamino: ja majanch'lminc tcinetciscst Jahns, siis on raskustclc vaatamata vee peale jaadud.-LeheLegcmise juurcs on raha klill tli.htis, kuid
mittc !Oplikult mlliirav. EclkOige hinnatakse toimctusc Ohkkonda ja
kollccgidc LOOd. Om a osa on ''Ui.ii.ne Elu" valjaandmiscl alati olnud
ka konkureeriva] lehcl. Kaks korda nJdahL'> 8-lehekUljeJiscna ilmuv "Ui.anc Elu" ("Uliinlane'' ilmub kolm korda nadalas 4-lehekiiljelisen:t) avaldab tclc- ja raadiokava, maava!itsusc teatetd,
Haapsalu linnavalitsusc tcntcid, kapstab maakonna spordi- ja kultuurislindmusi. "Uiiine Elu'' on muutunud isepaisest dissidcndist
asjalikuks vHljaandcks. millcs soovit:.tkse pakkuda lugcmist nii
noortclc kui vanadelc. Et lchc mahu suurcncmine on just viimase
aastaga olnud mfu"ga1.av, siis vflib kindcl olla, ct praegune pole vecl
toimetuse \'Oimctc piir. Maakonnaleht peaks "UUine Elu" toimctusc arvatcs ikka viihemalt kolm korda ni.idalas ilmuma. Et see kunagt tCoks saah, selles "Ltiti.nc Elu'' tcgijad ci kahtlegi.

URMAS LAI.IRI

Haapsalus on haruldane
kiilaline - hiiiip
Sc! kcvadcl on Haapsalu Eeslahe roostikLL<> flhtuti ja OOsiti hlHilitscnud kummalinc lind. Linnu hlli:ilitsemine meenutab pudelisse vOi
torusse puhumist. Puhuja on HOOP.
Linnutundja Tenno Sillastc jutu jiisgi olevat scda Haapsalus haruldast cksikUlalist siinkandis viimati kutilda olnud ktimmekond
aastat tagasi. Naha tecta ilmsell ci Onncstu, scst paeval on ta peidus
ja pruunikas sulestik kaitseb teda suurepiisaselt. Ohu korral ajab
hOiip kaela Oieli ja pika noka ptisti- nii paistab ta roikana. Pardist
poole vaikscm ja salcdam, \'Oims:~ hlliilcga lmd puhub ni\hta\'a~ti
f..., '"II oma pesirsusaja. Kaasm w.l aga ~iit vacvalt lcida Onn,·,n!l'
I TIITF II \'1 '-\

LEHTEILVE"'

"KEPIMURDJA"
LEITUD

olema, aga sinna rniirgitaksc vaid
sumuU lindude arv. Teiscltlinnutahtaja!t kuuldi, et l.umaali margitaksc ka see. kui palju hndc miiiiki on
Hiinud. Kolhoo~i c~imees aga teadis, et neis on andmcd lindlassc
toodud tibtKk ja sumud lindudc
kohtJ.
l<~lektrimootor vedeles pnigi-

mad
vanlstas Tooneh kraanah mootori ja iitlcs. ct viittis priigimii.clt. Kolhnosicsimchclt kuuldi,
ct see paik oinud kartulihoidla k6rval, milklc para~jagu lchti katust.
Mootorivaras aga oli vcendunud, et
v6ttis void ripakil asja. Sarna tunnc
oli tal ka sii~. kui v6iirast garaaZist
·~LaporoZetsilt" rattad ja esiklaasi
viittis. Karistuscks sai katlakiitja
kaks aastat vabadusekaomst neljaai!Sl3SC katscapga. Lmnutalitaja
kriminaalasi oL~tbtati aga l6pctada.
Tillie knhaldati administratiivkaristu.-. Karistnti raJwtrahviga 1000
ruhl:1. MOistagi peavad mchcd kol
hoosik b kah1u hiivltama. Selk
suun1s m;i:lral<>ksC hi I iilp!oho"L
korras. Kindlasti on siit Oppid;~ k,1
kolhoosi asjamcestel. Kas vOi sctia,
kuida~ omn li\id-tegemisi paremini
korr~~ hoida. KL1i scda tahctaksc.
J~anuaris

TIINAJAAKSON

V<lga
ehmalHvalt
mf1jus Haapsalu n:thvale teadmine, et Laidoneri-nimelise sanatooriumi hoovist on
kadunud
skutptor
Raudsepa valmistatud
pronksskulptuur "Kepimurdja". See oli
veebruaris. NtiUd on
skulptuur leitud. Niisugune niieb ta viilja.
As,1atundjate arvates
saab skulptuuri taastada.
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Kirjastuselt "Valgus" pollumehele

sadu soovitusi

89

Silf~gipcet

on kahl'aastanl' maltsalinC', mi.~ csimcscl ka~' ,.,~;~-.t;;l
moodustab lcllcroscti ja juunilja, tl'iscl tugeva puitunud varn· ja
,-Jisiku, mi!!l'st ar<•nrvad seem ned. Mida rohkem on juurvilja rist!Oikel
helcdamaid ringc, scda puiscm ja halvcma kvalitccdiga La on. Jahcdas
kuni m{JOdukas soojuscs kasvanud peetide hulgas on hdedate ringidega
juurvilju miirksa vahem kui lilcmiiiirascs soojuscs k&vanulc sea..~. Vihmascl suvc! kawavad pccdid viihem inrcnsiivse viirvuscga_ Ohes gramnUs on 40-90 secmct. Idanevus siiilib 4---5 aaslal.
SOOgipeet nn kiilmai1rnem kui porgand ja vajab cri ka.svufaasides crinc,·at soojus1.
Sccmc hakkab idancma
juba 5-h'C soojuscs
(optimaalne
20--25'C). Tiiusmed on tundlikud klilma suhtes j~ v5ivad havida juba
-2-3"C OOki.ilmadc korral. Tiiiskasvanud taimc lchcd taluvad liihikcst
acga -5--6T kiilma, kuid mullast vliljaulatuvat juurvilja kahjustab
juba -2-3 T. Optimaalne temperatuur kasvuks ja juunrilja moodustamiscks on l5-2YC. Kui jahcdad (alla J5"CJ ilmad kcstavad pikcmat
aega, vOih sOi:igipeet kasvatada Oievarre juba csimesel kasvuaastal. Seeparas! ei maksa sOOgipeeti hilvata l'simcsd vOimalusel nii nagu porgandit.
SOOgiptcl vajab kas\'uks vlirdlcmisi palju niiskust ja on kiillalt
nOudlik valguM' suhtes.
Ve,~va.;"d·"" un ~\lL!T sccmnct~ idan"mi~o: jJ juurvilja nwodustamise
!1-Jal (iuulis-augustis), mil lehtcde pind on 'llur. Ka Jiigkuivus S(XJdustab
cnnakOidumisL LUhiajalist pOuda talub peel >ii>kl paremini kui ristOieliscd juurviljad (kaalika.>, nacris, rOigas)_ Piiuakindlamad on pikaviljaliscd sordid. Oiemliiira niiske~ mullas on peedi bsv pidurdarud ja tn
muutub haigusl\~ic vastuvt>tlikuks.
Liiga tihcdah ollcs kasvatab s06gip<.;t't vaid lehti ega moodusta tarbimiskOlblikku juurvilja. Sccparast tulch pccti .Sigel ajal harvcndada J'l
rohida. Puudulikm valgnses kuhjub juurviljadesse ka rohkcm nitraatc,
mid~t pecdis niigi iismi palju on.
Mullaviljakusc suhtes on pcct n(mdlikum kui tciscd juurviljad,
knid teda saab ednkalt kasvatada mitmcsuguse IOimist'ga mulda-

del.
K6igc paremini kasvab siXigipccl hunnm~crikkal kcskmisc raskuseg~
neutraalscl viii nOrgalt leelisesel mullal Optima:~lnc pH on 6,5- 7,).
1-lappdist mulda siiiigipect cl talu_ Korraliku l'iictamisc JU piisava nii<k.u~.· knrr~l annab head saaki ka kcrgcl mullaL sohivatc niiskuseoi.Jdcg:~
k.a raskcmal mullal. Tallc ei ~obi k.iirgc pOhjavccscisuga Jiigmi~k.c
muld: m:;dalsoomullal rnoodustub ktill lopsakas lchcs1ik, kuid juurvtl
_i;~>:l

j.t:ivad vJtkcscks.

Eclviljadest sobivad pccdile peakapsas, kurk, kanul jt sOnnikut ~"1a
m;J ku!r-.mrid. Hoiduda kasvatamiscst s1Xida-, suhkru- v6i lchlJ'lkC.di,
samuti ~pinati jiirel. Ka iscenda jiirel kasvatamine ci ole soovitatav.
Kuigi sOOgipcct taluh tugevat viietiste kont..entratsiooni mullas,
ei ole Soovitatav teda tugevasti viietada.
SOnnikut tavaliselt ei anta. Ka mincraalviictisi anda mOUdukalt. Tugeval viietamiscl kasvavad juurviljad iilemiiiira suurcks. Hoiduda ka
liimmastikviietistega liialdamisest, mis halvendab maitset rring soodustab nilraatidc kuhjumist.
SOOgipeedi viictamiscb sobivad madalakontsentratsioonilised, samuti kloori ja naatriumi sisaldavad viictised (nait kaalisool). Hiisti mOjuvad
magneeSiurni ja boori sisa!davad vlietised. Boori puudusel ja iilemiilira
\eeliselisel mullal tekib pt;cdil nn pcedisiidamiku kuivmiidanik.
Siigisc\ vOiks and a 30----40 g supcrfosfaati ja 20------25 g kaaliumklpriidi viii veelgi parem: 30--------40 g kaalisoola 1 m2Jc, kevadellisah 15 g
karbamiidi v6i 20------30 g ammooniumsalpectrit.
Ennakilidumise vii.ltimiscks ei tohi sOOgipecti ~n·amaalc kUh•ata
liiga var.1, st mine ennc, kui muld on soojencnud 8--lOOC (tavalisclt mai keskpa!ku). T alviseks sailitamlseks \'illh kUivata ka hiljem,
mai IOpuJ ,·(lj juuni aJ~ul. TOusmepOlctiku viiltimi~eks en vaja cnne
~tuivi sccme puhtida. Kai!emai mul!al kiilvata 3-1, raskcmal 2-~3 em
siigavusse 2---4reali~e rihaskiilvina, jlittes ridade vahcks ribas 25-30
em ja ribade vahcbuguscks 50 em. Pcet tiirkab 8-10 p.licva piirast.
Sccmncd on soovitaLHV Uk.sikldtgarate kaupa 5 em vahcga maha tippida.
2
Seemet kulub l-2 gjm .
Pceu vii-ih kasvawda ka istikmest, kasutades 8-10 ~.:m kf>rgusi'istikuid. Vanemad, JUba juurvilja moodustama hakkavad istikud iimbcri~·
llttamisck~ ci kO!ba. !slill<~da sama siigavak kui istik kasvas cnne. hmLEOP()LD MEENSALlJ

©

/I

0

Raamal "Vaikelraktorid ja
-mehhaniseerimisvahendid"
on masinatest ja scadmetest,
mis aitavad mehhaniseerida
kunuli ja kOOgivi!ja kasvatust,
!chmadc !iipsmist, karjatamisl,
kx:nn<Hoi·du valmistamist, ktittr-.puude tilcstOOtamist jnc. Lugeja
saab tutvuda vaikct.raktoritega MTZ---05, "Super-600",
MB-l, M-3, ETR----2, TZ4K-J4, MF-70, "Terra",
mootorkultivaatoritega
"Krot" ja ·MK-1321 ning
mootomiidukiga KMM-1.
Riiligitakse, kuida~ isc
tcha vaikctraktorit, ning kirjeldatakse 14 Ecstis ja 4 mujal tehtud traktorit, samuti
iiherallalist
mootorrUhvliL
jnc.
Pikcmall on
juttu ka elcktrikar_iustesl, Hip-
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tOOtamise
mchhanismidega
ohutustehnikast.
Se:e raamat on mOeldud tegcliku tOO tegijailc.
MOiemad mamatud (vt ka
ML nr 21) on rikkalikult illustrecritod jooniste ja fotodega.
Kirjastus on raamatud juba
tile andnud kaubandusv{lrku.
Meil on kOigile lugejaile
palve! Oleme vliga tiinulikud,
kui te kirjutate meile oma
soovidest. Milliseid raamatuid ja millistelt elualadelt te
kOige rohkem vajate? Kes
vOiks olla autorid? VOibolla
olete ise nOus midagi kirjutama? Piiiiame siis arvestada
nende soovidega oma tule"ikuplaane tehes. Arvamustest
kirjutage aadressil! EE0034
Tallinn, postkast 904, Ants
Sild.

sim:t~inatest,

koorc lah uti test,

ANTS SILD,

pligmnisma<;ina-

.iuhtivtoimeta,i~'

tcst. haamervcs-

ktls\':ttatavate
Katmikalal
kiiUgiviljade ja lille{\e ilks ohtlikumaid haigusi on JUuremadanik, mille tekitajatcks on mullas
clavad parasiitsccncd pcrckondadest Fusarium, Vcrticillium,
Rhiloctoni.~ jt. Haigusessc nakatuvad cnamasti kawuhoones
valil~cvate cbasoodsatc tingimustc (temperatuur, niiskus,
toilumine) !Ottu n(">rgcslatud,
aga ka mchhaanilistc vigastustcga taimed.
Haigusc algfaasis OP. nakatunud taimi vaga mskc margata.
Alles hiljcm, kui taimcde juurest.ik on rohkcm kahjustunud,
hakkavad nad narbuma. Iseloomulik on algul noonc tipuvOrsctc, haiguse arencdcs aga kogu
laimc narbumine, kolletumine
ning cdaspidi kuivamine. Juuremiidanikust kahjustatud taimcde juurtel vOib alguses mm-gata liksilcuid pruunikaid laike,
mis cdaspidi suurencvad, kuni
hOlmavad tervejuurc.
Kaunikkultuuride juuremiidaniku tOrjeks tuleb eclkOige pidada kinni agrotchnika nOuc-

Kaup

Keskturg~

test. Siia kuuluvad kasvuhoo-

ncs wimcdcle soodsate tempcratuuri-, niiskus- ja toitumistingimuste loomine, taimedc
kasvupinnasc dcsinfitseerimine
ja uuendamine, et villtida haigusctckitajate kuhjumist mul-

la<;.
Mis puutub fungitsiididcssc,
si is on craaednikel mOjusaid
prcpamate mske hankida ning
nendc oskamatu kasutaminc ja
ooteaegadest miuekinnipidamine vOib emlaz~ kaasa tuua taimcJc saastumise fungitsiidide
jlillkidega. Sec on viiga kahjulik
meie tervisele.
Korvuti agrotehniliste vOtetevOib soovitada bioloogilise
trihhodermiini ka-

0,5 ... 2g i
1 ... 5 g ta!mele
2,5 ...5 g taiTele
20 ...35g/m

nelk

,

20 ...35glm
20_.,35g/m 2

sutamisl. See ohutu laimckailscvahend koosncb mikrosccnc
Trichoderma lignorum eostcst,
seeneniidistjkust ning sOOtmesl.
Eestis on scda katmikalal kasulatud proftilaklilise vahendina
kurgi, tomati ja lea nelgi juurcmadanike t6rjeks.
Oigeaegne
lrihhodenniini
muldaviimine vDimaldab vllhcndada taimedc haigcstumist
juuremiidanikku, samuti vOimaldab ~ saada enamsaaki
kuni 2 kg/m (tomatja kurk).
Uihcmat teavet saab Vabariiklikust Taimekaitsejaamast
tel 72 18 82.
ENN LIIVE

i substraati
segada istutusauku
kasvuaegne pinnase kastmine
segada pinnasesse niidaf
enne istutamist
kasta niidal piirast istutamist
kasta pinnast
regulaarselt iga kuu

N6mme

Tartu

1 kg hind rublades
. .................................... .................................
J6hvl Pfuuu Rakvere Narva Viljandi V<Jlga

100.00
80.00
80.00

90.00
70.00
90.00
70.00
77.00
160
145

90.00
90.00
95.00
70.00
73.00
ll5
105

3.00
12.00

3.00
9.00

2.60
13.50
10.00

6.00
6.00
6 00
30.00
40.00

6.00

......................................................................................................,, ............................................

Loomafilee
80.00
Loomarlbi
70.00
Seakarbonaad 95.00
Scaribi
80.00
Lambaliha
Su1tsusink
Suitsuvorst
V6i
150
Piim (I)
14.00
Kannmunad (tk) 2.70
12.00
Kartul
Ka.psas
20.00
12.00
Porgand
15.00
Peet
Kaalikas
15.00
Sibul
35.00
Stbulapcalscd 45.00
Kii.ilslauk
200
50.00
Hapukurk
Mcsi
280
6unad
70.00
70.00
Kurk
Tomat
110
Hcdis
40.00
70.00
Tlll
2
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kitest, pumpadest, mootorsaagidcst, puulOhkumismasinalest,
-aiapritsidest; muruniidukitest.
Teatmcosast saab andmcid rehvide, akudc, gcneraatorite,
jOuiilekannetc, mootorite, Olide
ja miliirctc kohw.
Samuti on pcali.ikk vllikc-

j\lllni

1992

45.00
30.00
70.00
60.00
50.00

80.00
75.00
58.00
125

l!O
80.00
85.00
75.00
140

145

30.00
105
40.00
60.00

7.00
20.00
100

8.00
22.50

15.00
300
70.00
60.00

20.00

50.00
200

45.00

13.00
2.80
10.00
7.00
5.00
6.00
5.00
35.00
100
120
15.00
300
20.00
35.00
145
80.00
200

10.00
3.00
8.00
5.00
6.00
6.00
40.00
18.00
230
35.00
130
33.00
60.00

3.00
11.00
20.00
10.00
7.00
45.00
200
20-00
27.00
100
38.00
45.00

65.00

65.00
55.00
120
ll5
140
12.00
3.00
10.00
5.00
5.00
5.00
4.00
20.00
30.00
120
15.00
250
90.00
30.00
30.00

65.00
60.00
100
120
150
12.00
2.50
7.00
5.00
4.00
3.00
50.00
40.00
100
12.00
190
40.00
120
30.00
70.00
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Tallinna Loomaaia kevadisc
paljunemisaja avasid tiinJ\'U
k.olm karupocga. POhiline slindJde .aeg on aga muidugi vee!
ccs. Jarglasi ootame kaljukiL~e
Jclc, magilammastelc, vOi.)thliiliinidclc jt. vaa:wmisvlliirsus
on ka mcic linnupere. Paksunahaliste maja saab ki.ila~tada
nliild aasr}l liibi (csmaspliev on
sanitaarpaev) ning uudistada
ekvante, ninasarvikuid, kii.i:ibusjOchobu~id, vOOlnoma
ja
klilibustamariine- imeamJs:lld
vilikcsi olcvusi. Kiiii.bustamariinid, kes kingiti meile rnO<XIunud siigisel Skanscni Akvaariurni poolt, said hiljmi maha k2hc
_iiireltulijaga.
Taas vOib uudistada ka kaksk Uiir-ka:nncleid.
Kit..saste olude tOUu olemc
sunnitud olnud viihcndama Joemade sO<hlaratsioonc, aga Onneks on kOik sclle Lalvc l.ilc clanud.
Praegune Eestimaa vajab igal
sammul arukat, Okonoomset
majandamist, mistOtlu tahame
teid iiles kuLSuda vaikest lisaraha tccnima. Teeme kOigile, kel
vtihcgi soOvi. ettcpancku valmistada loomadele sbOdaks lelmc\·ihtu. Usume, ct tO() on
iliuk<1hanc metskondadc ini.lllC~l<.'IC' ja ka Lalupcredek, criu
niHid, kus lapse<t"koolist priid.
Ktliki vajalikke vOsaraiumisi
karjamaadclt ja kraavipcrvedelt
pole kindlasti magus ~~I _ara
teha jOutud. I)ARIM SOODAVIHTADE MATERJAL ON
HAAU, PAJU, PARN, SOBIVAO ~KA SAAR, VAHER,
VAARIKAS, TAMM. VAHEM ARMASTAVAD LOOMAD KASEVIHTU, LEPPA
AGA DLDSE MITTE. Tavalisest saunavihast peaks sOOdaviht olema kogukam (pikkus ca
1 m, JabimOOt ca 10 em). KOik

KELL 11. Enne IOunal on inimene erakordselt tOOvOimeline ja
seda crili rehkendamiscs.
Koolilapsed tulevad matemaatiluliile~annetega kOige paremini toime kella 9 ja 12 vahel hom- •
mikupoolikul ja kella' 16.30 ja 18 vahel Ohtupoolikul. Ka slida
on siis su~reparises vormis ning kui sel ajal tehakse uuringuid, vOivad rnOnedki siidamehaired jlli!.da m3rkamata. Samal ajal muutub
siida niivOrd tundlikuks, et ennelOunastes stressiolnkordades
kiireneb si.ldametegevus palju suuremal maiiral kui ()htul.
KELL 12. Mao happesisaldus suureneb pidevalt. Hommikusc
aktiivsusc jtircl tekib vajadus puhata. Kes sellest reeglist kinni ei
pea, scab oma tervise ohtu. Statistika andmeil tabah neid, kes parast!Ounal vOivad lubada endale pisikese uinaku, sUdameinfarkt 30% harvemini, kui neid, kes tOOtamist ei katkesta. Tukastamisvajadusc pOhjustab aju suhteliselt nOrgenenud vcrevaruslus. Vcrd vajab magu toidu secdimiseks.

KELL 13. TOGvOime on ptleva keskmisega vOrreldes 20% vaiksem. Maks eritab suurel hulgal sappi.

vihad vl.ljavad korr~lllkku kuivatamisl. Seni pole olnud Lihtcgi
aastat, kus mcic loomad oleksid
saanud nii palju lehisvihtu, kui
nad lOepoolest vajaksid. Tastlme kokkulcppehindades. Kw 2
aastat tagasi oli lehisviha hind
14 kop, siis viim:.~scd ostud tegime rnakstes 2 rbl viha cest.
Aeg-ajalt. \'ll<Jlamata kiitu~L~
kriisik. ~\-ll,bl• !cie kodukamlist
chk mf'lll :1u1n ikka Ta!linna \'abet. Si1~ S<t:ltc valmis vihad ise
ara tuua. V AGA MEELDIV
OLEKS, KUI LEHISVJH'[ADE VALMISTAJAD SOLl\1IKSID MEIEGA ENNE
JAANIPAEVA KIRJALIKU
LEPINGU, MILLES ON
KOKKU
LEPITUD
Nil
VIHA HIND, DLEANDMISE
AEG KUI KA TRANSPORT.
Hea tahtmisc puhul ji'Juab uskumatult palju.
Kui juba loomaaiatec jalge
all, siis tasub teada, et alates
I. maist saab mcid ldilastada

kclla 9-19, alates I. juunist
avab uksed ''Laste Zoo'·. Suvcniiride kioskis {csmasplieval,
teisipiieval suletud) on miiiigil
kalender 'Tallinna Loomaaed
1992" ja infolehe ''Tallinna
Zoo" csimene number, kus antakse Opcrusi· lemmikloomade
ja -lindudc pidamiscks.
Miks milte vOtla lehisvihtu
tuucs kaasa ka oma kUla lap~1.
kes lnomi wha\·ad njha. Kui
soovite, et tcilc ckskursioonijuht teavctjagab, tuleb telefonil
59 98 55 moni paev eue helistada ja aeg kinni panna. Samal
telefonil ootame ka enepanekuid, mida meie infolehes nr 2
Iugeda tahct.aksc. Kcs helistada
ei saa, vOib kirjutada itadressil:
EE0035 Tallinn, Paldiski mnt
145, Tallinna Loomaaed. lnforeklaami osakond.

HELl HEIDEMANN

LUGEJA KUSIB

Millised mailased
on raviva toimega?
Meie lugeja Udo llm_jarv tahtis teada,
milliscd mailased sobivad ravimise otstarbel.

Rallvameditsiinis on kasutatud pcamiselt
harilikku mailast {Veronica officina/iS).
Kuu!dava~ti onaga ka meil saecdamini '''1nl·vat kUimamaiE1st (\ .chactl/~edrv.', J...:i'll
latud Jll sclkst abi ~aadud.
.
T...:bi madasehiko,:, 1111da <lll paanku1111h:
rmgis, ots.~sclt ci taniltata.
Mailast JUUakse peamisclt kuivatatud p
re(:nendatud ilrdist tehtud teena (I teclusikalliiS klaasi\c kcevale vcele; lasta kaane all
jahtuda, kurnata) 1 klaas paeva jooksul, vlihemalt 10 paeva. Vajadusel korrata kuuri.
Soovitatakse peamisclt vanemas cas veresoome lupjumise puhul.

KELL 14. Alaneb vercrOhk Ja vaheneb honnoonide critumine.
A"'lab tunda vlisimuS:. Scllest jagus.aamiseks piisab kUmn•~minuti
se~t IOOgastumisesL Autojuhtidel on 5igem kange tee vOl kohvi
joomisc asemel vllheke tukastada. Valulikkemeditsiiniprotseduure on kergem taluda ja knhalik tuimestus toimib kauem, Uued
teadmised rtitigivad vastu seni juurdunud kombele alustada IOikusi hommikul. Samuti tasuks hambaarstidel teada, et kella 14
paiku on ham bad valu vastu palju tuimemad. Tuimestuse mOju
keswb p(X)[ tundi. Ohtul on see 19 minutit ja enne !Ounat kf>igcst 12
minuttt. Samadest uuringutest sclgus, et kOige vtihem toimivad
hambava!u vaigistavad ravimid OOscl.
KELL 15. Taas tekib t<>Otcgemise lust- si:'iltumata sellest;kas
vahcpeal puhati voi mitte. Algab tOOvOime teine kOrgperiood.

KELL ll1. Vererflhk tOuseb ja vcreringa kiireneb. Jooksjad saa\'lit.wad viiga haid tulcmusi. Trceninguefekt on sci ajal eriti..suur,
-~··d.i JU~l hommikutnndidcga vOrrcldes. Happelisust suurcndanul
at·~tirohud toimivad efektiivselt.
(Jargneb)
....................................................................u .................

13. juunil:te~t~\:jtf~}\W,a-Edisel

~

Lugupeetud tudulinlased ligidalt ja kaugelt!
Tiinavu taitub 1 00 aastat
Tudulinna laulu- ja Minguseltsi asutamisest.

Sool

abiliseks
* Et sool, nagu teada, niiskub kergesti, on scda
kOige parem S!iilitada kivi- vOi puuanumais: neis
jillib soul kuivaks.
* Kui kOOgis on liiga niiske Ohk, lisada seal hoitavale soolalc 8--10°/c kartulijahu, mis ei lase soolal
niiskuda. Vahcne tarklisehulk soolas ei muuda scllc
maitset ega varvust.
* Kui linascst riidest koui kccta 20 minutit sonia' ,·l·~. siis ei tule selles kotis hoitavate l:oiduaiwt,'
-_J:-.s..· kahjureid.

"Vaese aja toiludele" vastajad
(vi ML nr 20)!
Teie kirju oodalakse aadressil
EE0090 Tallinn,
Peapostkonlor, pk 164.
Virve-clnes Laidmoe.

Tulgem 13. juunil Tudulinna
seda tihtpieva tihistama.
Kavandatud on jiirgmised Uritused:
kl14 esineb kultuurimajas Opilaste
n8itering,
kl 17 linnamiel pievakohased
meenutused ja kontsert, osalevad ka
"Estonia" teatri solistid.
Pirast kontsert)vaba mOtetevahetus
ja puhke6htu.
14. juunil
kl11 surnuaiapliha jumalateenistus,
endiste seltsitegelaste miilestamine.
Tudulinna Kultuurimaja korraldava toimkonna nimel
ALLI KAARAMA

13. juunil

PODRANGU SOVHOOS
mUUb
13.ja27.juunil
Tallinna Keskturul
HANETIBUSID.
Hind 50 rubla.
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Teavet jagub koigile- asjaarmastajast
kuni oma ala asjatundjateni valja.
Eesli Aianduse ja Mesinduse Kesksells

...........................___

~

Vea parandus
28. mni "Manlehes" lk 13 "11macnnustuses p611umehde'' on
v1ga. Kuivll hcina vlJib tegcma
l1abtn 27. juunist (mille 17. juulliSl).

Vnbandamc!

e Neljapaev, 4. juuni 1992

-
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Se! jutuajamisel ei
kuulnud ma Uhtegi

nime. Ma ei tea Uhegi
konkreetse
inimese
lugu ja rna ei soovinudki kellegi kohta mi-

dagi teada saada. KOnelesime
usaldustekonsultandi
lefoni
SIRJ E
V AHERIGA
tema toast. Kellegi
usatdust kuritarvitamata raakisime setlest,
mis praegu inimesi
vaevab, mis
mure
paneb valima
usaldustelefoni
numbrit.
'\ctd, kcl on kodus tcklon
\'{ll vfnma!us <lhtutunnil Ubi
olh?s \'allda usaldustclefoni
numbriL ci ok vtiga palju, cnt
omcti annavad need tclefonikOne:l pilcli mcic ajast, pccgclduse

sellcst, kuidas slindmuscd ia
muudaltJscd inimcsi mfljutavad.
,\Justamc jutu<ljamist emade
murcdc'>L

Sir1c Vahcr: ''L'saldustclt:fonil hflistavad tomad, kes on murc~ orna teismeliste la.~te parast.
Laps ci !ahe kooli, hulguh, surtsct.ab. _100b, jaab Niseks kodunt
~ira. On ka ..::masid, kc~ hclistav:ld, Gl kurla mun.'l oma joomalcmh::~c IihskasvmlUd poja parast.··
Ku1d:ts lohul:.ltc cma, kcs on
oma tcismclisc lapse piirnst mures"!
"'Ei olcgi mingit iildist rcL~cp
ti. JgaJ perc! on olud erinevad.
Sageli tuleb julusl valja, et ema
vOi m0kmad vanemad on ise
1cinud vca. Kui· kodus on usalduslik ()hkkomL si1s ci liihe lal)~crl hulkuma. Trotsi i<l tiili{k
p,)l,'ll\,:k~ \'Oib olla·1·ailgc dist~ipl11n 1\:iil<:'b llfJutakse kcskJ..ol>ilci.dis,:lt lapsclt, ct ta peah
'":ll iiil..::ksa kod115 olema. KUI
pol'-.\ lahcb pcolc ja tahab om a
ti.iLarlapse koju saata, on ab~urdnc tallc scllist nOue1 csitada. Ta ei saa ju Oclda omJ liidrukuk, cl rna Ci vOi sind S;Jatma
tulia, cma ki:iskis kell iiheksa

LEMBJT PEEGLI foto

Halloo!
M a tahan riiiikida. • •
kodLh olla. Ta astuh loomulikult \Cllis.cstklisustl.ik.
Ni1 rna pl.ilian emale selgitada. Kttid tavalisclt on lfi!Jc ~d
leb a_iaks jub<:~ suureks Hiinud,
klll meile IJeliswt:.Jkse. See on
,·cd hea, kui helisw.r.akse e~i
nlc~c pahandusc jtircl, kui ktps
on teinud 1mdagi ~cllist, mille\.':<~ L'ma ci osanud arvcst.ada. Sa;lcli-on aga konl1ikt kcstnud
paar <.i:lStal ja suhted emaga !ahevad ama hul\emaks. Siis jiii.ib
loota. et lapse! on mfiistust ~~c
l\1~d(' t('('ic .ifiuda. Sageli ;1ga
v;mcmad unustavad, ct l:1p'i on
i.\'''VI~C\ inimcncp 1~iks11s."
Missuguseid muresid vcel s<t·
gdi kuu1ete? Kcs pc:tle lapse·
van~malc vee! helista1·ad'!
"Paliu kut1lcme UJ...siku mimese lnurcdest, need on hatguscd, raharnurcd, hirm, elutUdimus. !gal konsultandil on kujuncnud miltl "oma" vanainimcst

Meil oma
hiilgetundja
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Usaldustelefonid tOOtavad
Tallinnas (kahes keeles), Tar·
t us. Viljandis, Rakveres, Piirnu~,
Raplas, Kuressaares,
Paides, Valgas, Kohtla-Jarvel, JOgeval, Haapsalus, Narvas, Vf1rusja Hiiumaal.
ANNIKA POLDRE

\kic aedadcs piiiiavad praegu pilku tulbipccnrad. Rootsis aga on tulbihooacg juba miiiidas. Ncid on ehk acdadcs, aga koju vaasi ega kinkimiseks
ncid enam ei osteta. Statistika andmeil ostavad moL~lase{l'kevaditi miljon
tulpi piieva.s. Tulbiacg lflpcb lihav6ttepO.hadcga.
Rootsi tulbikasvatajad, kellele lilled on sissetulekuallikas, ostavad lillcsibubd Holl;mJist. !990.a niiiteks imporditi Rootsi 120 miljonil tulbisibuIM. RooLo;lastc arvates on tmllandlascd parim<1d tulbisibulakasvatajad, neil
on sellcks sohiv:nm maa- kunagine mcrep6hi- ja soodne kliima. Li~ak~ on 1ulbikasvams Hollan dis vliga van a. scllc algus ulatub 17. sajandi~;e.
..
Tulhis1bulad saaJctakse Hollandist Roo!si augustis-septembns. Nad istlllatabc lurbakaqidcssc ja pannaksc 14---20 nlidalaks ko.lma ruumi. Sec
011 nendc ulv. Kui tulbir! seejlirel kilsvuhoonessc muakse, usuvad nad, et
k<:vad on kiles, j~ hakkal'<~d kasvama.
Minul <lnncstus cnr.c lihav6ttcid kiilao;tada Rootsis Vallentuna llihed~l
perckond Rydclli llllhifinna.t. Parajasti oli seal WOl9 eestlast, kes olid AS
Nurmiko vahcnduscl saanud vOimalusc olla Rootsis 3 kuud praktikal.
Rydcllidcl oli kasvamas 5 miljonit tulpi, mida iga piiev korjati, pakiti ja
poodidesse sa~detJ. Selle tOO peal olidki mcie inimescd.
Thiip;iev alga5 kdl seltse. Kahe tunni p3.rast pceti 5minutinc kohvipaus.
Veel mnd tiitid. scllclc j:irgncs pooktunmnc vaheaeg. TOOtada IUJi 6 tundi
p~cvas Jil 5 p:k\'a nadabs. Tegelikult tehti tiliid rohkcm ja maksti nmnita-

Soome iippCJOudude juhcndamio;d iippisin p<ihjalikult umdma hi1lg~ anatourni:n jil f\i~do
loo~i~t. Olln eoimene villism:mlanZ, kc~ ~cal i'lppi'> hi1igl'id i~),
kan~a. Pul\00'> or. k,, [uruupa
kuulsnmnid toptsckcsku,i. kuhll
s:wdewks~ suuri i<hlmi pal;udc!t
loodu~kaitscalade!t. ()ppis.in topiscvalmistalni~t kuul~a mcistri
Ari Puolakoski kite ;JII. KiilasLasin il.orduvait ka Orimatula k<'
duloomadc
"erapamiorw·,:'"
kus hurnJansusr; Op,,n~; ''~"
iihendatnd ioom:tdel:'a llu:l'c'keskuses on \'ii]],i. u;iit:Jlu,J
maailm:t' ainui:J.adS,-d iili lmavad grn:mulpulbrid, millcs'oc
:tsetntabe naftast saastatud linmld jn hiilgcd. Need pulbrld c1
tekiLa loomadclc Cl'a lindudclc·
hing,\m ISk:thJUSlUSI.E~ikJ•.j valibt" on neik ~ral
cbm>d >tnni <.ll"IJTlHSid, te~de
\'ad 1\'n'"" ;. :,·r·haigla, tof.i~e
~c·>ku> ptn ..
c'L11;1 k:1 n·idi :iri1\o:
~ ... i':llfll'ik\'.[d.:
.. ll'·l•.l~l •d.'ll"'•' hlilg,•c·
rc, Jnlo,;( ·« ,qd~lrJU.
l':irw;l \ c"lc·r ,- .•. malcaJu,knr;
na li\pc·Lantl>~ a~un t60lc Ui;in.;..
E~ .. ll oa<~l'"'' ja 'luudan mlevtI kil' :11do1L:' l,a.lnemcrchtiljcsk~.'
1
1

,.[~it!'

red, kcllcl on hinges igatsus armastusc jili'clc vOi juba esimescd arrnastuse pimad teada.
Ncile sO<mdan ki.ill julgclt Oclda, ct Oige ja onnc\ik armastus
tulch kord kind\asti, on vaja
vatd cxxlata.
On olnud ka juhuseid, kus
usaldustclcfoni on tlinatud abi
eest. Kord Iubas ilks helistaJa
tuua usaldustelcfonilc 1linu11ihcks roosid. Hommikul valvekorrast lahkudes nagingi keset
Rackoja platsi maas kaht punast rOosi."

Miljon tulpi piievas

Porvoo hiilgehaiglas oli
2kuuliscl pn1ktikal Ef•i
iiliflpilanc KAlA VESKl:viEISTER.

ll(_~clc~ .~~:.; ~~I~~KIIHErSTER

mlii.ia, et sl.ii.ia osta, kui selline
vOi invaliidi, kcs ainult tcrnaga
vajadus peaks tekkima. Aga
I'Cstclda tal1avad, teavad p:ieva,
mimenc on hirmul, ct Ukki pole
milia! w vastamas on.
Viimastcl kuudcl on minulc
hommc cnam stiOgiraha, ja siis
juhtunud chmatavalt palju cnctundub, ct Oigcm on clust lahkuda. Helistanud on ka mOni
scli.lpumtnclq!a hclistajaid. Jnimcsed Gi harju majanduslikc
vanainimcnc, kcs kurdab, et tal
raskustcga. Tundub, et need, ; t(JCsti cnam leivarahagi pole.
S<1nms on nad vllga kohusekcs on kogu acg clanud 1agasi1Ioidlikult, kohanevad pracgusc
tundlikud oma i.il.iri ja muude
\'acwmiscga parcmini. Nad ci
maksudc tasumisega. Neile
tunnc, ct ~ce· olcks kataslroof.
~oovit.amc iatt.a UUr vOi mOni
A\.';a need, kcs on clanud hiisti,
maks csialg'u maksmata, c1 sOOktTid kcllcl niilid on tekkinud
giks raha hoicln.
K(Jikidcl acgadcl on .~uuri
nldjamluslikkc raskusi. clavad
"'1b rlinl..'cmah iilc. ivliuned p1oblccme tckitanu<l armas\ll~.
:JI'IIIIk:i<[,'dil~
:lhic'\il\';iJI'l'!]
v· ll1' · . l 11C1 isla jail on .heal j:iricl,
neil d!l auto ja muudki. 'Niilid
suhtcd •.~,;b. Inuuc~cd vacvleon u<Jd ehmunud. et ei saa enam
vad nemlc ki:i.cs, mOtJe,·ad asju
hullemaks ja s<:~tuvad !Opuks
scnist lahcdat elu JiiLJ...:,~. Tekti.iiclikku S<~sipuntrasse. Nii mOkinud on hirm raskustc ccs ja
lcitaksc, ct ci ole cnam r\iudu
nigi kord aga selgub meie tihiscl arutiusel, el asi on lihtsam ja
edasi dada. Nad ci ole kaUgcltki vii.ljapiilismatus oluko'rras.
vastuvOctav lahcnduski lcidub.
Neil on vOimalus midagi maha
He!istavad ka lapsed ja noo-

su.

'l'iiii kii.ih minuti pcalt ja tiiii rniingimist ei ole," titles Sulev Miill, kcs
;"lllC noppis. 'Tdmika on siin korras ja secpiirast saab vahcstc inimcstcga
t•!(' t<dit\ld. /Vleil \HI ju wval iselt palju abiji'iudtl tarvis, kcs tchnikat put ita b."
l~.<Wllhoonc seinal 1ahvlil olid kirjas tiiO tulemused. Paevane pakimd
·' :lltlc arv ki'l1km G9 ()(}Oq 77 OOOn:. Kolm kuud pingelist t60d oli 10]'11!·.
'"o1111a> ja nnisi-wide kiosas juba kPduig<~l5US.
Aga mitLe ainuh tulpidcgU ei t<.'gcle 'Selle ftrma omanik Roger Rydell.
l<uhkcm kui oma lillaka8vJtusc>L riiii~1s ta Baltimaade abistamiscsl.
AS Rydl'il veoalllo wda.'> vcchruociiS LJtimaalc Licpajasse abisaadctisi.
Koos NorrtliiJC~ asuva abikeskusega pidas Roger Rydell plaani hakata Tafliww 1a 1\il~il ,:,Mma oma veoautot, mille! koonnaks Rootsi kuulus kniickebriJd chk\nJbc lcib. Roger. Rydell soovis aidata ka arstiabi Eestisse toimct:JJa.
Ongi Tl!l, et lcuhu v0r kclle juurde praegu Rootsis ringi liikudes iganes
, :ud. ikka liihcb jutt Ecsti abistamisele.

VJi.INO MERESMAA lo!o

Neljapilev, 4. juuni 1992

ANNIKA POLDRE
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KULTUUR

Koik,
mida teed,
teed endale
Tiina Tallinn OtepaaJ oma vOiduprojekti tutvustamas.

Novcmbrist 1990 seisab Otepiili Linnavali!suse nt3ukujas
ko:::kursivOidu pillvinud li:.aa
kc:Losa dctailplanecringu projekt. Selle autorid on Tiina hi-

linn ja Haldo Ora vas.
T1i.navu aprillis viibisid Ctc-

pillil kiilatised Saksamaa\t, sOpruslinnast Tarpist. Nainud tuleviku Otepaa projekti, tunnistasid nad, et Tarpil sellist pole, ja
lisasid, et alustatw.l on Digest

otsast
Tiina Tallinna isa, maamees,

oi1 o:na neljale tapseic Opetam;L: kOik, mida teed, teed
iseendale. Noorimal lastest on
::~~ ~~a~e~i

les.

vage selge!:

=~~c

Teda ei heiduta vlisitav bussisOit. Tallinnast Otcpllii.lc jOu<'..h
ta kaks korda kuus kaheks p&0vaks. Niimoodi juba pool aastat. "BussisOit selle aja annabki,
mil tMasjust rahu!ikult mOelda
saab." Aga mOelda tuleb 111.!
nlilid nii pOhilMst Ehitusministeeriumis kui ka lisaWOst Otepaal. VOib imestada, kuidas mimstccriumi pcaspctsialist OtepUU asjust nii sisse on vOctud, ct
· oL~ustas linnavalitsusc pakkumis..; linna arhitcktiks hakata
vastu vOtLa.

r~1arko

Maetamm. Otepaa linnapeaoma ilusa noore naisega.
Viirvilito 199l.a.
VAINO MERESMAA foto

"Olen LOuna-Eesti inimene.
Isa poolt piirit Leevakuh, kasvanud Rapinas. Minu arust on
LOuna-Ecstis puudki k5rgcmad
ja pilikest rohkem. A~a OtcpMI
on vee\ mingi ainult temale
omane vOlu, mingi vaimsus,
nagu paljudcl EcsLi vii.ikclinnadcl.'"
LOuna-Eesti vO\ud on cnami-

kule tcada, kohalikke vOi ka
kogu Ecstimaa valusid ci ole
just iga juhtivspetsialist enda
lahcndada vOtnud.
Tiina Tallinn oma tOOst "Parast Kunstiinstituudi lflpetamist
olin Uhcksatcist aastat tcgevarhitckt, kaks aastat tagasi liiksin
Ehitusministccriumi lcskkonna
planeerimisc alalt:. TOOd on to-

HAKCN WESTERMARCK on Olemaailmse veterinaariaassotsiatsiooni auliige,
Maailma Loomakaitse Seltsi<.iige ja kauaaegne !1-Sepresident, POhjamaade LoomakaltsenOukogu prAsident, Eesti Loomaarstide Uhlngu au_liige, Eestl Akadeemlllse
Loor::a!:u:ts~Ciii;:g:.; :Jk::; o.:ou!aja::l ~a tcetaj<::.!d, Scom2 sotsia~J ~:: tcr.:ishoiumi~
• nisteAriuml veterin~ar-ekspP.rt Ta on suur Eestl sOber ning teeb omalt poolt palju
1 selleks, et E.esti saaks aStuda POhjamaade perre. Koos me1e loomakaitseoningu
esinalse i-!elgi Aartiga IOOb ta aktiivselt kaasa Eesti loomakaitsekoolituses. lnglismaalt, Maailrr.a Loomakaitse Selts: !<eskusest on tema kaudu Eestlsse saadetud
Oppematerjale, slalde, videofilme ja metoodilist materjali, mille pOhjal on koostatud koo:idele 3 vanuseastmele mOeldud loomakaitse 6petus.

I

I

ja hirmude ecst. Looma tervis
olcneb ka tcma eluasemest.
Rasketes oludes tuleb loomakaitse Ui.htsust eriti mccles pidada. Loomade tcrvis omakorda
Ul.hendab inimesele rohkcm ja
tervislikumat toodangut Eriti
oluline on pOtintta Uihclepanu
loomade vcolc, sest just seal
saavad nad sagcli vigastada.
Viiga tii\uis on huida loomadcl
fu"a strcssi, mille pOhjuscks on
U!cl!oct!ctud tervistkahjl.'stavad
asjaolud. Loomaarstid ei vastuta mitte aiJIUlt Oigete I<::.virr.~te ja
operatsioonide cest. Nad vastu-

elamuehituseks vajalikku maavaru, vallad piiravad rOngana
linna. Planeerima peab aga
15~20 aastat cue. ROngasvaldade probleem ootab halduslahendusi Eesti teisteski paikades. V!likelinnade vOi asulatega liitudes toimuks kogu piirkonna areng iihtlasemalt ja loomulikumalL Rapla maakonnas
on see juba teoksil.
Arvan, et LOuna-Eestis, kus
Hibi aegade on olnud hajaasuslUS, villjendub inimestc mOtlemises siiamaani kihelkondlikbs. Kihclkond on <::.ga rr.uinasajast parit lihe hOimu territoorium, Ul.nu mille plisimisele
rahva teadvuscs meie ajani on
sailinud rahvarOivad, rahvakultuur, kcelemurded. Kihelkond
on olnud etniiine tervik.
Jaanus Raidal on pakkunudki
valdadc liitumise alusena kihclkonna idecd. Praegu ei tea
veel Delda, kuidas rahvas ncid
mOtteid toetab. J1Hgin huviga
LOuna-Eestis toimuvat."

KEELEKOGUMISVOISTLUS 1992

Loomade
kaitseks

Juba 1983. a veterinaaride
maailmakor.grcssil Austraalias
tOstatasin rna klisimusc veterinaaride vastutusest loomade
kaitsc ecst. Hirgmisel kongressil
Kanadas kiisitlcti scda teemat
uucsti ja mOOdunud aasta1 Rio
de Janciros peetud kongressil
organisecris professor Maier
Iisrac!ist set teemal omactle
scltsiooni.
I .ooma tervis olcneb peamiscl 1 ~..:Ucst, kuidas ta on !~itstud
nii lp ja valesii toitmise eest, viga~t•JStc ja ilmastikuting2mustc
mOjude eest, valude ja haiguste

hutult. Eesti ajal polnud linnaplaneerimist,
arcnguplaanid
olid vaid Uksikuillinnadel (Piirnu, Viljandi, J5hvi, Tartu).
N6ukogudc ajal tcgeldi planeerimisega suurriigi normide alusel.
Praktilises tMs lihtaegu nii
OtcpMI kui Tallinnas saab vajaliku tagasiside. Stagnaajal
ldiis asustuse planecrimine paljuski WOstusc huve arvestadcs.
Vaba ettevOLlusc puhul on hoopis teised rccglid. Ntiiid stinnivad plaanid majandusgeograafide, maakorrald<::.jate, arhitektidc, kultuuriajaloolaste ja paljudc teiste tihistOOs.
Oteplliil kiiib elu tllishooga.
Olcminekuaega pole olnud, sest
eesot..as seisavad noored, eelarvamustest vabad inimesed. Jaanus Raidal on suutnud Otcplliile
mas nime luna. Olen kohtunud
viiga huvitavate ettev5tjate ja
chitajatega, iga kotd on kaks
siinset pikka tOOpii.cva jarjekord
ukse taga. KOik nad rcavad silmas turismi, sporti ja keskkonnakait<>ct, pole i.ihtki, kcs rcostavat tOOstust tahaks rajada.
Otcpillil pole pracgu p"iisavalt

VALJU ALOEU foto

tavad ka loomadesse suhtumisc
eest, mida tuleb sisendada juba
maast-madalast.
Eestis lunncvad noorcd Joomakaitsc vastu huvi. Olen seda
tahele pannud oma reisidel juba
1967. aastast saadik. Huvi loamade kaitsc vastu olen miirganud Noarootsi koolis ja ptl!luVOttes
majandusk5rgkoolis.
loomakaito;;e Oppcaincna kooliprogrammi, jOuab Eesti POhjamaade kultuurikr-_skkonda.

Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seks on liinavuse s6na1•ara ja kohanimede kogumlse vOisUuse viilja kuulutanud ja kutsub kfiiki huvilisi kaasa
IOOma.
Erilist tiihelepanu vajaved kadumas olevad murded. Tuleks Ules miirkida
k6ik kohalikud murdes6nad, niisamuti iildteada s6nad, mille t.lhendus v6i ~u·
tamisviis murdes liiheb kirjakeelest lahku. Peale s6nade tuleks talletada kuJU·
kai~ Utlusi, k6nekaande, fraseologisme, keelemiinge ja --nalju.
.
Argu unustatagu talutOO ki~eldusi koos riistadE>, nende osade, tOOVCtete Jm
kohalike nimetustega.
6ige napHt on seni kogutud omaaegsete ametialade ja kiisi\66\iste, n?gu
meremeeste, kaluri\f!, kingseppade, riitsepate, kangrute, parkal~e. aedmke,
ehitusmeeste, ra:udteelaste ja teiste rahvapirast oskussDnavara. _S~Ilele .tu·
leks pOOrata viiga tii.helepanu ning kasutada aega, kuni vanu mertku1d Ja melstrimehi on veel elus.
Suurt huvi pakub mitmete l&hlminevlku eluniihtustega (masinate levik,
suurmajand~e loomine ja areng) ning uudsete tootmisharude ja kut~l~
ga k&ibele tulnud keeletarvitus. Siia kuuluvad vabrikutOO!iste, maa Ja hnna
masinameesle, !Upsjale, maaparandajate, metsameeste, ka\a!aevnike jt simavara, vii.ljendid n~g jutud.
.
NilUdisaja igap.'ievakeele, linlas!J .:rrgikaele ning Opilas- ja tudcngislii.ngl tal"
letamist ootame eritf noortelt. Opris viihe on seni kogutud andmeid ametnike,
sportla5tc, punkaritc, cesti zoos\ s6durite, mirrt~; ... ,,M.ride. vangide jt k6nepruugi
kohta. See on seda imelikum, et kirjapanuks sobivat keeh on kuu!da nii kohvikus, bussis kui ka tii.naval.
Eesti kohanlmede kogumine on endiselt paklllne Olesanne. Meil on viihe
andmeid nUUdisaegsest nimetarvitusest maal. Millised nimed on suurmajandile
p6!dudel, karjamaadel ja muudel paikadel? Kuidas need nimed on tekkinud ja
kas neil on vana p6hja all? Mis nimega miirgivad oma valdusi ja nende osi uustalunikud ja kas nad ka samade kohtade vanu nimesid teavad?
Nimeuurijatele on tarvilikud ka isiku- ja hOiidnimed ning koduloomade (ka
linnaloomade} nimed. Marjaks kuluvad iira paikkondade elanike rah~aomased
hOiid- ja pilkenimed (nagu juntased, poluvertsikud, hobuhiidlased, vandiraiujadku; peres kasvab viiikesi lapsi, v6iksid va11emad tiipselt jii!gida, kuidas nad
kee!t omandavad, kuidas tii.iustub hiialdus, lisandub s6navara, tiiieneb grammatikaja lausestus, kuni keel ongi suus.
Kes soovib v6istelda, p66rdugu k6igepea!t Emakeele Seltsi poole: EE0106
Tallinn, Ruosikrantsi 6, telefon 44 93 "31. Pakume juhendeid, kOsitluskavu,
s6nasedeleid, kaelearhiivi formaadis paberipoognaid ning lahket n6u. Sarna!
aadressi! oodatakse kaas\6&:1 1S.oktoobriks 1992.
V6istlust66 tuleb varustada miirgus6naga ja sam a miirgus6na kandvas kinmses iimbrikus lisada oma ees- )a per€konl~animi, eluktitse ning t3pne postiaadress.
Paremaid tiiid auhinnafakse, arvestades ainestiku p6hjalikkust ja hulka ning
ki~apaneku tapsust.
V6istlist66d jiiiivad Emakeele Seltsile.
Ernakeele Selts
Nr23'(245) e Neljapaev, 4. juuni 1992

~~Jg

··e I • . .

1
~ 0

.Pt:fM··

'

""
.

""'-~"'~

0}.

-~

''

-.

.

"""

~

.

'

AGRI 92'

c\·,-

.

_,.;

."/·'

"'

·. i'

1 url

.•

-

--·•r .r

Oigete tOOvahenditega teed ohutult.ka oskustOOd.
Jonseredi toodangu hulgast leiad tOOriistu nii liht- kui
eritOOdeks, metsahooldusest kuni koduaia korrashoiuni.

MOOTORSAED

3
• 36-96cm
• turbomootorsaed
• elektrisaed

LIIKUR-MURUNIIDUK
• S-16 hj
• Aasta ringi kasutatav mitmeots-

tarbeline aiatraktor
Lisavarustus:
murukogur
j3relk3ru

sahk
lumepuhur
puhastushari
VOSALOIKAJAD

e 40-51cm3

• pOOsaste, vOsa ja roo
lfJikamiseks

...
RAUDHOBU
• metsav31javeoks
• jahipidami~eks
• metsaistutustOOdeks
• mahalaadimiseks
e metsatulekahjudc t(Jrjek~

i\IURUNIIDUKID
e3-5 hj
it heidavad rohu kOrvale
• rohuh~!:seldiga
e rohukoguriga
• iseliikuvad
JURSS
• 3 hj
•

kohl'~ti

Esindaja Eestis "AUTRA", Tallinn, Heina 33, tel49 4140

AS AUTRA IMPORDITAVATE KAUPADE MUUGI- JA HOOLDEPUNKTID
EESTIS ON:
tel237-36318
Aksi- miiiikja remont

TALLINN

V()RU MAAKOND
(LOuna-Eesti)
RAPLA MAAKOND

VIL.IANDI MAAKOND

I

tel 49 41 40
ASAUTRA
Kpl "RAUAKAUBAD"
tel44 35 39
"VIHUR"hooldusja remont
tel 55 64 81
VOru lin." "MARGA POOD"tel24l-410 33
Veriora
tel241-627ll

Rapla Agrovarustus
tel 248- 5 64 77
Hageri
tel 248- 6 26 18
Viljandi kpl ''MELOODIA" tel 243-5 4169
Viljandi, Endla 9 11~12'43- 513"02
" hooldus, renlont
tel243-313 00
Kark.si-Nuia, E. Murekas

.J6GE\' A MAAKOND

JOgeva linn
Kilingi-NOmme ~
miiiik ja remont
Sindi - fTiiiiik ja .-emont

tel 237- 3 63 18

HilUM AA

Kiirdla ''N3kimadal"

tel246-96361

SAAREMAA-

Kuressaare

tel Rapla 6 26 18

lisaku-miiUkja remont

td 233-9 37 31 ._-

PARNU MAAKOND

-- IDA-VIRUMAA

J(thvi
Rakvere

tel 244 - 9 25 57
tf:'l 244 - 5 13 25

'i-
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11.-14. juunini on Turil rahvusvaheline
p511umajandus- ja metsandusnaitus AGRI92'
····························································~

Kui vajad

VOOLIKUID
- veele
-6hule
- hUdraulikale
- bensiinile
- kemikaalidele

PLASITORUSID, ARMATUURI
- veere
-6hule
- gaasile
- olile
- kanalisatsloonile

Osaleb ule 50 firma Eestist, Soomest. Rootsist, Saksamaalt ja lnglismaalt.
On firmasid, kes toodavad, vahendavad ja annavad n6u. Naitus on m6eldud
peamiselt side mete loomiseks, kuid seal saab teha ka sisseoste. Naitus tOotab tulia ponev, ja mitte ainult tehnikahuvilistele meestele. vaid ka naistele ja
lastele..
Seega kogu perega Turile!

Naitus on avatud k5igil neljal paeval.kella 11-18ni.

AS Santor pakub neid Tilril
11.06.-14.06.92.
Astu lObi ka Tatlinnas, POrnu mnt 41, tel68 38 73 .

.................. ...........................................
_

Oleme
i
, kui palju meie vara I
v6i voolab
·
dude t6ttu torustikes, aga selle vakimiseks vOtame meetmeid aeglaselt. Ei ole ei
aega, ra'1a, materjali ega tarbijaid. AS Santor on seisukohal, et kui v6imaldada materJal, leidub paljudel et1ev6tetel, taludel, maja- ja suvilaomanikel ka raha, S8St
m6istlikum on investeerida kriisiajal, et siiasta majandusliku tOusu ajal. AS Santor
pakub projekti j3rgi ettetellimisel, aga ka jaemUUgis kaugkUttetorustikke, mille soojuskaotegur on vaid 0,026 kcalimh deg, ehitust66de maht vaid 8% kogu torusliku
hinnast (ei vaja betoonkUnasid), remondita ekspluatatsioon 25 aastat. Ehita oma
kiJ!tesUsteem valmis ja unusta Ia. Alles j3rgmine p61vkond v6iks kontrollida, kas on
juba aeg m6ni remont ette vOila. Torud ja juurdekuuluv armatuur on IOppkuju saanud teh2Ses, hoolikak kontrollitud, tellija projekti jargi komplekteeritud ja toimetatakse katie kokkulepitud ajal.
See c..1 Sanlorisammuke Uldise soojusenergia sa.lstu toetuseks.
Kuid majandus vajab ka vee-, gaas1-, Ohu-, 61i- jm torustikke. Voolikuid on tarvis taimeka_itsepritsidele, loomade joogivee toimetamiseks karjamaale, aia kastmiseks ja pOilu niisutamiseks (ka kuivatamiseks), pneumol66riistade kaivitarniseks,
hlidraulika juhlimiseks. Paljuks muukski. Terastorude aeg on Umber. Hinnad ka
juba "maailmatasemef". Vii.he on neid, kes kaflalisatsiooni vi'li veetorustiku veel
malmist ehitavad - plast on t66k.indlam. Eurostandardid n6uavad keskkonnale
taiesti kahjutute plastide kasu\uselev6ttu. AS SANTORtoimetab Eeslisse m~mete
tootjate iild-eriotstarbelisi voolikuid, torusid ja armatuuri. Hulgiostu t6ttu on saadud
s61mida m6istlikke Tepinguid, lagada Uhtlas1loodete hea kval~eedi ja talutava hinna. Toimime p6hilisek tellimuste jii.rgi hankijana, kuid korraldame ka ni'lutavamate
toodete jaemUUki.
.
Meiega saab Uhendust vOlta Tallinna telefonil68 38 73.
Kuni rahareformini tuleb tasuda valuutas, mis ilmselt on odavam kui paras! reformi krvonkles tasumine.
Kompieklsele torustike tellimuste tailmine on piisavalt kiire. Projekleerijad saa-vad tehnoinfol aadressil Tall inn, Pitrnu mnt 41.
Tarbijatele talveks sooja tuba ja majandusedu soovides

Mida paremini tootled puitu,
seda rikkamaks saad.
"AGRI" naitusel 11.-14.06. Turil on Sui voimalus tutvuda korgEltal>ernellist••
puidukuivatitega ja puidutiiiitlemisseadmetega.

AS Technotek on mehaanilise puidu-t66tlemise alai tegutsev firma. Asutamisaasta on 1991. tegevusalaks puidutOOtlemistehnoloogia toomine Eestisse ja
Eesti puidut66stuse tehnilise taseme
arendamine, konkurentsivOime ja kvaliteedi parandamine.
Pakutavate toodete hulka kuuluvad
kOrgetasemelised Saksa ja ltaalia k6sit06riistad, terad, kasutatud puidutOOtlemisseadmed, t66tlemisliinid .fa tehasesisseseaded ning kuivatid. Nii OI<Sikmasinate kui ka tervete tehaste sisseseadete
puhul teenindame klienti algusest JOpuni
- mUUgist tOOtajote koolituseni. Paku--

I

me samuti hooldust ja varuosi.
Kindluse mattes tegutseme koos Ole
30o kogemustego Soome firmoga Tekma OY ja paljude juhtivote Kesk-Euroo-pa masinafirmadega. Selle koost66 tottu on meil vOimalik pakkuda Eesti puidutOOtlusfirmadele seadmetesse investeerimisel mitmesugust obi.
Kui investeerid puidutOOtlemisse. Ora
unusta Technotekld.

AS Technolek. Tiiri 9. Tallinn EE0013
Tei/Fax 55 69 35
Postiaadress:
Box 1721. Tallinn EE0009

AS SANTOR

TRAKTORID
FANSHOW 180 JA SINTAI 120
260 000 ja 240 000 rbl

mUUb 19- juunini kaherealisi

ning
2,8 m lausharimis-

KULnYAATOREID.
Kauba saab
kohe

KOOS UHESAHALISE RIPPADRAGA PON-25, LAUSHARIMISE
'
KOBESTUSKULTIV AA TORIGA KRN 1 ,2 JA FREESIGA 40-4

kiilte.

VOIMALUS JUURDE TELLIDA
BULDOOSERIHOLM
rbl 8000
NIIDUK KM 1,2
35000
TAGANT LAHTIKAIV RIPPMAHUTI
7 000
LAHTINE RIPPMAHUTI
6000
25000

Info
ja tellimine:
EE2375 Jogeva mk,
Pala sjk, tel (237) 3 46
w-~

c:

FINN-JOKKE
SAEKAATRID
T6eline Uhe-mehe-saekaater hUdraulilise
juhtimisseadmega ning volmistoodete sorteeriga. Soovi korrallisaseadmed.
MiHeteisaldatava variandi hind Helsingi
··
vabasadamas 49 000 FIM.
··
YO METALLILEIKKAUS A8. 29570 Siiiirmarkku,
Suomi. Tel/fax 358-39-770442.

Lugupeetud
TALUPIQ.AJA ja
ETTEVOTJA!
Firma pakub
soodsalt
VEOAUTOSID ja

MEHHANISME
OKASPUUPALGI V6i
PABERIPUU vastu.
Vajadusel abistarne
transpordiga.

Tel56203,57585

Uuem6isas,

AS

Klettenber~

·

pakub kasutatud ja uus1 Jaane
pOllumajandusmasinaid, varuosi ja
muud pollumehele vajalikku tehnikat.
Ki.ilastage meie osakonda n3.itusel
AGRI '92. Teil on vOimalus osta kaupa
kas kohapeal vOi teha tellimus.
Meld leiate telefonidel: (238) 2 16 21
voi Tallinnas 44 85 68.
Kohtumiseni

ntiitu.s~I!

7 85 62 lihulas.

Nr 23 (245) e Neljap8ev, 4. juuni 1992

,W

14

TEA

TED

Ainult TIHEMETSA TEHNIKUMIS
saab oppida
e POLLUMAJANDUSE TEHNILIST TEENINDAMIST
(pohikooli baasil, oppeaeg ~.5 aastat).
e SEKRETARITOOD
(keskkooli baasi~ oppeaeg 2 aastat).
Uus eriala
eTALUNDUS
(pohikooli lopetanutele, oppeaeg 2 aastat).

Firma
aianing metsat66vahendid:

•
•
•
•

muruniidukid
hekiloikurid
kultivaatorid
mootorsaed
* kaitseriietus

Avaldusi voetakse vastu alates 1. juunist.
Piirnu tel910 65,910 61,910 34.

Firma
I hOdrotostukid
saeraamid ,LAIMET-120"

Ettev6tjad!
Kui teil on probleeme
PUIDUTOOTLEMISE ja MOOBLITOOTMISE
ALAL

• LambapOgamiskaarid
• adrad
• IOpsimasinad

v6i sellega kaasnevatel aladel
(pneumotransport, ventilatsioon, ja3tmete
utiliseerimine, retsirkulatsioonifiltrid jne),
poorduge AS IWE poole,
kellel on vastavate erialade spetsialistid ja
ule 20aastane kogemus.
Konsulteerime, projekteerime ja abistame
tootmise kaikuandmisel.

.................
AS pakub

ELEKTRIVALGUSTEID:
KM 24150,
KM 24250,
AK2470,
AK12551
ja s6iduauto VAZ
ESILATERNA
PIRNE.

lda-Viru maakonna
Tudulinna valla
Peressaare

asunduspiirkonna
maaparandusobjektilt
on vOimalus osta
ja U\es tOOtada
KASVAVAT METSA
keskmise ki!nnurahaga
1000 rbl/tm.

tel44 57 39.

metskonnast
tel 9 78 48 vOi
Tudulinna

vallavalitsusest
tel9 73 56.

.................

OSTAME
. SUURES JA VAIKESES
KOGUSES
KASEPABERIPUUD
ESMASPAEVAST
TEISIPAEVANI
PARNU SADAMAS.
TASU SULARAHAS
KOHAPEAL

..

HIND VAGA SOODNE!
Telefon

J»'JrG

PODRANGU SOVHOOS
palub k.a 1.juuliks
endast teatada

erne 1978.a sovhoosist
ensioni1e lainud tOOtajate
osakusaajate nimekirja
tapsustamiseks.
Nimekirja t8.iendamise
aluseks
on t66raamat v6i
v81javote sell est.

5 3

9 6
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6)CI1:1 HAR.IU KEK

[]({[§[1Jj¥1]@
ELEKTRIT00DE ETTEVOTE

Kaupluses "Eiekter"
Tallinnas, SOp ruse pst 255

Info Oonurme

Minimaalne tellimus
1000 tk.
Info ja tellimine

t66p8evadelkl 10--12

EE01 05 Tallinn, Maakri 28.
Telefon 42 71 39 .

Lugupeetud
SAKU·KAJAMAA
KOOLI
endised Opllased,
Opetajad ning tOOtajad.
Olete oodatud
TOdva kUias asuva
SAKU-KAJAMAA
KOOLI
VILISTLASTE
KOKKUTULEKULE
20. juunil
algusega kl13.

AUSTATUD
PENSIONARID!
Kui olete 13inud
pensionile JOgevamaa
POdra sovhoosist v6i
"Lembitu" "0hise Tee"
Nurmek~nda, "JOu", '
"Tahe", "Sirbi ja
lf~sara", Aidu, Kose,
··oigluse", Lahavere,
Jarve, Tapiku, Ka11ru
vOi TOivere kolhoosist,
he list age telefonil
4 44 81 V6i 4 44 22 V6i
kirjutage aadressil
EE2351 JOgevamaa,
Aidu sjk, POdra
sovhoos, et oleks
kindel, kas teie nimi on
t06osakusaajate kirjas.
M8rkida ka t06tamise
aeg t66raamatu j8rgi.

M0 0 A

nii kodu- kui valismaiseid:

.. iJ EHITUSNA!'LU_: ;~

iJ VALGUSTEID,
iJ PISTIKUPESI

(lal vallk),

(laS!~Ie ohutud),

iJ LULITEID,
iJ ELEKTRIKAABLIT,

c , ..

,, «)',

iJ E~ TOORIISTU, • .
iJ KUTTESEADMEID.' ·

Lugupeetud firmajuhid!
Et ei roostetaks metall ega k6duneks puit,
v6ib teid aidata
AS VET.
'Katmiseks sobivad h.iisti meie firmas toodetavad
EMAILVARVID (PF 115) ja OLIVARVID.
Puitpindade katmiseks pakume LAKKI PF 231,
maja fassaadi\e VARVE XB 161 erinevates toonides.
Siseviimistlust06deks on VESIEMULSIOONVARVI BO
BA224

ja p6randatele EMAlLI PF 266.
Lahtudes p6him6ttest "tellija soov on pUha" anname
infot telefonidel74 48 13 ja 74 56 17 v6i aadressil Kei·
Ia, Unnamae 8, t00p8evadel kl8.30-16.30.
Soovime teile ilusat suve ja meeldivat koostOOd!
Lugupidamisega
AS VET direktor
A. RODJMA

OST

•

TALLINNA EHITUS- JA
MEHAANIKATEHNIKUM
alustab 6ppE!t00d uute Oppeplaanide j8rgi.
Peale eriala on v6imalus selgeks saada v66rkeeled ja

ettev6tte loomise saladused.
P3.evaOppes:
(6ppeaeg 4 a 10 k)
- hoonete ehitus
- teedeehitus
- masinaehitus
-"-_ autode tehnohooldus
-"- paberitOOstusseadmete hooldus
(4a10k)

9 kl baasil

-·-

- arhitektuur

kk baasil

6ppeaeg teatatakse

- hoonete ehitus
hiljem
- masinaehitus
-"- autode _tehnohooldus (2 a 10 k)
kaug6ppes:
- hoonete ehitus
(3a6k)
- autode tehnohooldus {3 a 6 k)
9 kl16petanud astuvad piieva6ppe esimesele kursusele ja omandavad tiiieliku keskhariduse, keskkooli 16petanud saavad nii piieva- kui kaug6ppes kolmandale
kursusele.
Dokumente (avaldus, arstit6end, haridustunnistus,
6 pilevapilti 3x4) vOetakse vastu aadressil:
Tallinn, Pi:irnu mnt. 62.
9 kl 16petanuil 1. juunist-30. juunini,
kk 16petanuil 1. juulist-20. augustini.
Sisseastumiskatsed (emakeel, matemaatikakirjalik, v66rkeel) toimuvad:
9 kll6petanuil1.-3. juulini ja
kk 16petanuil 21.-23. augustini.
KaugOppeSse astujail katseid ei ole
(vastuv6tt haridustunnistuse p6hJal).

MODRIKU TEHNIKUM
Meil saate omandada:
1. Raamatupidaja-asjaajaja kutse p6hikooli ·alusel.
6ppeaeg 3 a astat 10 'kuud.
Katse- eesti keele etteUtlus.
Omandate ka keskhariduse.
2.

Raamatupid~a-asjaajaja

kutse keskhariduse. aluset.
Oppeaeg 1 aasta 10 kuud.

3. Kaug6ppes raamatupidaja kutse keskhariduse
alusel.
6ppeaeg 1 aasta 10 kuud.
Peale raamatupidamise Opite tOOtama personaalarvutiga, oman date masinakirja, kaa(:lritOOks ja kirjavahe·
tuseks vajalikud oskused.
Soovijad omandavad 8-kategooria autojuhi load.
.Dokumente v6tame vastu
15. juunist kuni 13. augustini (keskkool) ja
31. juulini (p6hikool) tOOpiievadel kl8 -16.
EE2106 Ui.iine-Virumaa, Vinni sjk, M6driku.
Telefon (8 232) 4 73 45.
Buss vi:iljub Rakverest
7.00, 8.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00.

MUUK

•

Ostan isase karmikarvallse foksletjerl
kutsika. "Maal<!hl", kood 95~

AS JAMPJl.RT
mUUb soodsa hinnaga

VAZ2108,2109
VELJED, S00TEK00NLAD,
M 2715 KUMMID
koos VELGEDEGA.
6htuti tel 77 03 75.

MUUme ja remondime

MOOa KL tunnistusega tigedad taksi·
kutsikad, isa Soomes kiiinud. UiiineViru, Vajangu. Ohtuti te13 00 85. Riib<!.

MOlia Kennelliidu paberitega kaukaas•a lnmbakoota kutsikad. JOhvi tel
6 08 67.
MUUa Vii!Ja suum ja kurja puhtatOulise
kaukaasta lambakoera tOupaberiteta
kutsi~ad. VOib vahet suhkru, jOusOO.
d~, kCitepuude vOi A 76 bansiini vastu.
To6p kl 10-12, 15-17 tel 42 53 50, 44
90 78. Kuulutuse ilmumisal<! jiirgnevaJ
tl3dalal E--N vOib tulia kl16-18 Tin,
S~kala 19-t.lvar.

Generaatorite toide
vooluv6rgust v6i patareidest.

Vahet tehmvasikas bansiini A 76 vaslu Viljandi tal714 10.

Tasumine sularahas
v6i l.ilekandega.
Tallinh, PO.rnu mnt 134.
TOOpO.evadel kl9-17
tel 55 04 75, 55 08 08.

ASTORMAL

ostab suurtes kogustes
OKASPUU·, KASEja TAMMEPALKI
" vOi RAIELANGI
asukohaga Eestls v6i
Venemaal,
veo garanteerime.
TOOp kl 9-12,13-16
tel 55 71 57,
faks (0142) 60 12 47.
AUSTATUD
KALEVI JA
KUPERJANOVI
PATALJONI
VETERANID!
Taasloodavate vieosade
juhtkond .palub teid pataljonide ajaloo tiiendamiseks kiiresti teatada
endast aadressil:
EE0100 Tallinn, Narva
mnt 8, Kaitsej6udude
~eastaap.

MAJAO
Uu<in viilja 1toal kOigi mug kor1f!ri Mus·
tam<iel. Vastu soovin suvituskohta Tal·
linna liihedal (25 km, viiik" m11amaja).
Hilisema vahet vOimalus. EE0013 Tallinn, nOudm. E.Raud.
Vahet 2toal koop kor1erTallinnas maja
v6i suure suvHa vastu Harju maakonnas. Kompens variandid. 'Maaleht",
kood 778.
MUUa maamaja kOrvalhoonetega, aed,
JOgeva liihedal. VOimalikud muud va-riandid. Teat Ohtuti peale kl17 tel {8 237)
217 20. Kirj JOg eva, Kingu 12. Jilri Rah·nel.
Vah9t % majast traktori vastu. Tulla
kuulutusejii.rgsel
niidalavah91US91
Lehts9 a lev, Pargi 6.
Vah9t pool maJa (3 tuba, ahtk, krunt
700 m"l Tallinnas majag"a vOl osaga ri·
daelamust Tallinnas, Harju·, Uiane-maal vOI Viljandis. EE0033 nOudm,
pass VI LA nr 686761.

VARUOSI

MOOa maja jiirve kaldal, vOimallk talu·
mila kasutamisega. Vlljandl mk, tel
6 13 50. Edgar.

Viljandi, Pargi 1
tel (243) 5 34 40
laks (243) 5 21 29
VE Fortschritt-Service

Ostan tOOhobuse. Kl16--17 POivamaa
tel (8 230) 9 90 53.

Muidu iira anda suur noor valge valvekoer. Ema kaukaas!ane. Tel 59 67 89.

Ostan Uiiinemaale maamaja vOI vahet
elamispinnaga TaUinn;~s, "Maaleht",

Info:

MuUa soodsalt 7niid 9mased saksa
lambakoera kutsikad. Harjumaa. Aas·
miie k, Keldl t. Vaiknurm

ELEKTRIKARJUSTE
IMPULSS
GENERAATOREID.

Vee I on voimalik tellida jargmiste
Saksamaa LVs toodetud poUutoiimasinate
OTERAVILJAKOMBAINID E516 ja E517,
0 KARTULIKOMBAINID E686,
0 firma •petkus• TERAVILJAPUHASTUSSEADMED
0 ja teised.
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VAHETUS

kood 723.

MOUa suvila LOuna-Eestis jii.rve kaldal.
Tel{234)'72600.

LOOMAO
MUUa 2 lehma, 2 pullvasikat vOi vahet
diislikOite vastu, siga benslini vastu.
Vahet LUAZ 969M ""Multicari' vastu.
Rakke vald, Liigvalla k. T.Sillamaa.
Mili:la ame<!rika kokkerspanjeli kutsi·
kad (t6utt.mnlstusega). Peale kl21 Piirnu tel 2 27 44.
MuUa (kaukaasia + saksa lambakoera)
1igedad kutsikad. Rapla mk, Keava.Ani.

MUua dokumentidega taksikoera kutsikad. Tel 53 24 69-.

MUUa heas sOidukorras ja odav;,il V AZ
2106 {1979). Kl 19-22 tal Jfi 243)
6 t~ 82.
r,tucia odavalt MB 200 Diisel (76.a, ulev
kuni 93.a). Tin tel 51 33 29. "Maaleht""
kood 775.
MUUa buss '"Volvo'" (45 k, d 75.a), MB
407 (d 78.a), ""Opel"' {6 sil mootor + k.iigukasl, 36.a), sOiduauto "'Skoda"" mootor. kummid 1400-20 4 lk ja 260-508R
5 lk, 1 I 0,5--40mm potolocmi. Tel
23 76 20. Sass.
MuUa "Toyota Hiace" 81.a (diisel),
""MoskvitS 2t40SL" (eksport, 83.a. Is
80 000 km), GAZ 2410 mootor A 76 (Is
14 000 km). Tel {232) 3 02 03.
Mi:IUa maastikuauto LUAZ 969M, sOil·
nud 41 000 km, vajab viihest rem. Harju
mk, Kuusalu, Allika. VahenOmm.
MUila vOi anda ZAZ 968 MOOS {19BG.a)
sellele, kes teeb oma materjalist vOrkaia aianduskrundi (1000 m") Umber (25
km Talllnnast). Ohtuti 1<~159 75 60.
Vah<!t 2 GAZ 24 10 MTZ 82 vastu vOi
mOOa. Piirnu tel6 7160.
Vahet auto VAZ 2105 maamaja V~Hu
POitsamaa liihedal. Samas ostan T 40
k.iiivitusmootori. Ohtuti {8 238) 9 91 67.

MUi1a viii vah<!l hobune lehma v"slu
(vafiaAdid). Viljandi mk, Kildu, PdPiamaa k. S.Gross.

TRAKTOR/0

MITMESUGUST
Muua 10 tm kvalit okaspuupalko 1a

Asutus mi:li:lb; taktorid MTZ 80 (1987,
h•nd 150 000 rbl), T 40 (19S"I, hind
80 000 rbl), Ufliversaalne montaaZi·
kraana MTZ 80 baasil, OPT 9195 (uus,
hind
890 000
rbl),
kaarhall
1Bx30x7,5 m2, musta met alii (hind 820
000 rbl), m06bel "Dimino 2" (hind 12
ooo rbl), soome pappi (hind as
rblim"). Tel21 49 06,21 25 28.
Vahet traktori "B<!Iaruss" tOOk<.>rtas
T 25 vastu viii mOUrne. Sam;~s miiiime
mitm9sugust saematerjali. EE0034 Tal·
linn, pk 990 vOi hllis6htutl tel (8 237)
3 53 06
AS vahet traktoti suure Saksa heinap-ressi vastu. Tin tel 72 38 73.
Vahet komplektn<! '"Jaako"-tiiOpi t<!ra·
viljakuivati mahutavusega 12 m 3 uue
T 25 v6i MTZ 82 vastu. Tel 52 29 67.

kumpl IOpsikann. P3.evat Rapla lei
2 4'i 52, 6htul2 45 09. Siren.
1\eskealine maamees soovib ta!lu
omaett9 tuba. NOus abistama, traktori·
vOimalus. ""Maaleht", kood 77~.
Mi:IOa hOOvelsaag ja ht"idr puulilhkuja.
TOOp 191 51 36 38. Vas;~ri.
Ostan suures koguses 3m paberipuilu.
Tasu ka valuutas. Kindlustan iiraveo.
Tallinn 90, pk 3511.
Palun anda mulle laenu 1500 AMi. Tagaslan teile iihe aasta jooksul. "'Maalehl"". kood 773.
3a armas polss (vanaema ja maakodu)
soovib kasuvaoomaid. "Maaleht". kood

m.

Kiiresti mi:IUa v heas korras traktor
T 150 koos uu<! sOnnikulaolur!ga. Hind
9000 FIMi vili rbl, vatiandid. Ohtuti l<!l
3411 49.

MUOa Saematerjali (servatud Ja serva·
mala tolllne laud, 55 mm plank, 100x100
pruss vOI vastavalt tellija soovile). Kl
9-12 Paid<! te14 21 39, Ohtuti kl 21-22
te17 8342.
Mt"ii:la Soodsalt kartuflpanemise masin.
Tel7213 QO.
Ostan tiibklaveri (STEINWAY, BECHSTEIN, B6SEROORFER) vanus v 100 a.
VOib vajada remonti. '_Nelli Teataja',
kood 105.
Kolleklsioniiiir ostab kOike Saksa s6javiiega seotut: miirgid, embleemid,
mundrid, saapad, relvad. 'Maaleht"',
kood778.
MilUa kasut keskkiille malmkatel (Leedu) 10 sekt,.iooni ja GO m 76mm raudtoru. Piunu, Kaevu 5--3.

Firma ostab t6slemehhanismidega
traktorl viii kopa. Tel32 83 40.

Mt"ii.la mesllasst"ilemeid. Kl 16-21 Tin
tel 597342.

Vahet uus TZ 4K 14 koos haakeriistadega uue T 16 v61 T 25 (koos haakeriistadega) ·vastu voi mi:IUa. Ohtuti tel
(<1232)45230.

MUUa uus Taani silgavkLilmik. Maht
170 I. Tel 55 54 05. Rene,

Omavalmist aiatraktor haakeriistadega
vahet sOiduauto vaslu. Variandid. A, L,
Pk120-21 !91(8238)32644.
T t6~ vahet siliduauto vastu. Haapsalu lel9 36 80.
Vahel traktori T 40 kap rem mootor
lallniiduki vastu viii mOiia. Pil.rnu tel
9 57 18.
Mi:l(la uued traktorid MTZ 80 ja T 25A3.
Kt 16-20 tel 52 72 44.

~.tuUa rem vajav traktorT 150 (vOib ka
osadena). VOimalik vahetus. Tartu,
Kut·!" 16, kood 1454.

S{J/OUK/0
MUua soodsalt ZIUUUpi p611umajandust•k kallur. p~l~i ja saematerjali Tel
43 63 58 v61 EE0001 Peapostkonlor,
nciudm. Leoska

'{ahet diislikUtust ja -iili bensiini vastu
Ohtuti tel74 92 6~.
Vahet ""Eiektron"' PALISECAM 0 51
kOimkapi vastu. '"Maaleht", kood 711.
MOOa mesilasi, tarusid, tarude tegemi·
seks laudade komplel;te, mesindusinV9ntari, kllsvuhoon<! ~russa ]m. Otsime partnerit mesilasl<! pidamiseks
heal korjemaal (kuni 50 perel). Tel
60 96 42, 6htuti 51 47 72.
Miiiia pianlino. Hind 10 000 rbl. Tel
524840.
MUiia mesllasperesid. Tin tel 74 55 27.

\lahet VAZ 2107 (1984) raiastraktori
v~stu (haakeriistad). Tel 53 11 08. Stas.
Vahet rem vajav s6iduauto '"MoskvitS'"
traktoti T 40 diisel mootorl vastu.
Ha~psalu let (8 247) 4 59 11.
Vahet heas korras "'Ford Granada"'
korleci, viiiksema maja, majaosa vastu
v6i miii:la. Teat kirj Viljandi mk, VanaV<iidu Tehnikum, 3. Uhiselamu tuba
217. .'~.Kangro. TOOp Ohtuti tel (8 243)
2 51 91
Vahe, viih~s6itnud sOiduauto "'Niva""
uua traktori MTZ 82 vastu. Samas
mUUa TOZ 34E {12kal, optiline.sihik,
laske:noon), D 25 mootor, (kap rem) ja
pakendis pesumasin "'Aurika"'. Uihte
sjk. O.Lepplaan.
Milila VAZ 2108 (1992), elektrlkeevitus3pamata ja helikassette. Tel 7 66 79,
ilhtul7 55 25 (illekandev).

Mlit"ime mitmllSugust saematerjali, vOimalus teltida. Ainutt lOOp kl 9--11 tel
44 99 87.
Eesli pere aitab t"iksikut maainimest.
Soovime alamaad, rajaksime maakodu. EE0036 Tallinn, Punane 57--33.
Margus.
P9nsloniiridest abielupaar v6ib saada
maal talus korra>iku elamise (3toal korter, tel) kui on n6us vahel abistama.
Talu asub Kesk-Eestis raudteejaama
13.hedal, aiamaa kasut voimalus. '"Maa~
lehr', kood 776.
MUUa uus jahipilss IZ 27. Ohtuti tel
(234) 9 47 70.
Odavalt mt"iiia ltaalia oliiviOii. Ohtuli tel
(234) 3 30 11. Leo.
MUUa traktorite T 25 ja T 40 kU!Iepumbad. Tel (8 234) 7 26 00. Rein.

r.1uu·· heas korras "'Ford Transit"" (6 isveokasl ja tOstuk). Sa mas vahe• Saksa gaasipliit '"Vjatka"" vastu.
Ohluti tel 55 92 75.

Mi:li:la valuuta eesl ;>erloslisteemiga
kudumismasin. "Maaleht"', kood 777.

f;luua haas korras diiselviiikebuss
·· Bodfcnd Blitz"" (84.a. valge, uus tUlip).
Hind 7000 FIMi. K\9-12 tel 59 73 42.
Robert.

MOOa milmesu~ust saematerjali, pO.
randalaudu, voodtilaudu jne. Viljandimaa Post, pass 11! LA nr 745555 etleniiitajale.

MiiOa heas sOidukorras ""MoskvitS
412"". Rap Ia mk, Laukna sjk, 1<!1 2 92 ~3.
Maisie.

Vahet M 21 mootot, M 21 ja M 24 mootori rem kompl eteiniidi vastu. Viljandi
mlt, tel 9 67 35. Arvo.

r,tuua soodsall ZlltUUpi pOIIumajand"sli!: kallur, palki ja sa9materjali. Tel
43 63 58 v61" EEOOOI Peapostkontor,
noudm. Leoska.

Mees vajab omaette etamispinda maal.
Rajoon tiihtsuutu. Tunneb talu- ia ehi·
tustoOd. Viljandimaa Post, niiudm.
U. POidmaa.

'''~ohta,
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Vahet ZJL 130 (p:n1e) teraviljakombaini
vastu. Ohtuli Rakver<! tel 4 29 93.

Neljapaev, 4. juuni 1992
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Finna mOOb
Tallinnas, Luise tn 11a
laias valikus ja
soodsate hlndadega
DIOODE,
TRANSISTOREID,
MIKROSKEEME,
OLMEELEKTROONIKAT.

Muua
SUGAVKULMIKUD
"Orsk 115"
horisontaaltaitega,
maht200 I.
Temperatuur
kiilmikus -18

.. '
•

~----------------

·--

•

te ei kahetse.

••

Tel4931 92.

ROBUR
Powered by Deutz

ASMENDELS
ostab
SULARAHA.
Tel 45 3.1 56.

MOO a

projekt

SULARAHA.

Tel 55 88 81.
~----------------1

I KURADI

l

KOVA!

I KASVP~~-?s~r~k~KILE
Viieks aastaks kindlasti!

I
f

ELEKTROOOIDE
KUUMUTUSAHJUD.
Tel42 31 24.

...

AS GS.PROJEKT
.on moodustatud PI
"EKE PROJEKT' baasil.
f:E0106Tallinn,

• EESTILE SOBIVAIM DIISELAUTO
Saksa ja Bahimaade koostoo

liivalala 12, VIII korrus,

KANDEJOUD 3 t

tel6840 97.

e Keskkonnas6bralik

1. Koostame linnade ja

eokonoomne
e Usaldusviime

GAASI- ja SOOJA·

Muuk Nornme turu autoparklas

VARUSTUSE SKEEME.

9. 0 0 - 1 5. 0 0

2. Projekteerime
,. KA TlAMAJU
tahkel, vedel- ja
gaasikUtusel,
• kOrg-, kesk- ja
madalrOhu
VAUSTORUSTlKKE,
• teravlljak_uivatite,
rohujahuagregaatide ja
elamute
sisemist
GAASITORUSTIKKU;
• HOONETE KOTTE- ja
VENTILATSIOONI·
S0STEEME.
3. ANNAME NOU
kOtuse ja soojusenergia
siiiistmise kOsimustes.

Miiiia 6tonnine VEOAUTO
"Scania L 36"
(diisel, 15-20 V100 km, present)
libisOiduga 50 000--60 000 km,
vOimalik ka hulgimiiOk.
Kokkuleppel tehnohooldus + varuosad.
Auto on laup 6.06. Tallinna autoturul Kadaka t ja

piihap 7.06. inaaliinide bussijaama esises parldas
kJ 9---13.

Info tel 42 17 82.

LAHENDAB KOMPLEKTSELT
TEIE TRANSPORDIPROBLEEMID.
Tule 11.-13. juunll Tallinna, Pi<ita tee 28,
Hansamessile ja tutvu ise auto koikide
mudelitega.
ROBURi kontaktseminar Hansamessil
12.06.1992 kl 11 naltuse konverentsisaalis.
Esindaja: AS NAVA, EE0100 Tallinn,-Lai tn 33,

tel 60 91 73, faks 44 34 08.

1••••••••••••••••••••
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Ostame juulis
1
1

Lugupeetud talupidajad!
1

kv,meelseiOIETOLMu
(5 DEM/kg).
Mille ""Apistaniga··
ravitud peredest!
Kohe saata eelteated
(aadress ja Oietolmu
kogus).
Tcmu, Ravila 3. H.Taim.

._

I

~

asulata

I -Tel. 556 357

KEERMESTUSIPING~

-----------------------------------

Info tP.I 45 22 75.
Astuge 18bi ja

·c.

FirmamOOb
DOLOMIITPLAATE,
auto EL SEADMETE
STENDI {1501),
BITUUMENIKATLAID
(t6stetavad),
PAHTELDAMISE
AGREGAADI,
DIISELKEEVITUS.
AGREGAADI,
TORUDE
KASIPAINUTID,
AUTO "Luaz"" + ESISILD,
RED,PKlJ)R, PRESENT,
POLUETULEENTORUDE
KEEVITUSSEADIE,
TORUDEHUDRAUUUSE

~----·

V6ru EPT valmistab Teile
teisaldatavaid
teravilja lavakuivureid.

1

:

1
I
I

0 •••••••••••••••••• 0 .....................

J

••••••••••••••••
mOOb

Harju maakonna
VAlDA SOVHODS
vOtab tOOie

v:IhesOitnud
AUTOBUSSI LAZ 695.
Tel 9 65 34, 9 85 35.

SEEMENDUSTEHNIKU.
Info tel 72 72 43
vOi tulia kohale.

ASvahetab
TRAKTORI T 130
valkese DIISELBUSSI
vOi KAUBAAUTOvastu.
Samas vahetada
uus "Moskvit~ 21415"

MOlia ca50t
OTRA 'Roland'

Valga maakonna

""TAHE'" SOVHOOS

Firma ostab
pidevalt

PABERIPUUD.
Tasumine koheselt.

Venti!eeritavallaval saab kuivatada 3 tunniga
2,5-3 tonni vilja. Kutteks kohalik kutus - puit,
puidujaatmed v6i kOtteturvas.

Tin tel 44 86 82.

Info Voru tel 9 44 67, 9 44 43.
Kui vajad t6esti

L---------------------·-----·---J

head ja odavat AUTOT,
siis osta asja
kapitaalselt remonditud

FURGOONAUTO
·volvo F 613.

13. juunil kell11
algab Tartus Otenurmel,
Eesti

(vl78.a, kandej(wd 161,
tagaluuktOstukiga) vOi

POIIurnajandusrnuuseumis

EESTI SEPPADE PAEV.

VEOAUTO
•Mercedes 719•

TOODEMONSTRATSIOONID, SEPISTE OKSJON!

(vl79.a, kandejOud 9 t).

Kiilalissepad Soornest.

BENSIINI vOI
DIISLIK0TUSE vastu.
Pakkumlsed teha

Tel7210 00.

TERE TULEMASTI

tel 74 9517, 59 65 34.

;,,-,\J6 JALLINN

MAJ.-'I.NDUSTOit.iiCT"•JS ~!'> •7 0/
i>oUITIKATOIMETUS ·15 w i l
KODU-JA KULlUURITOIMI:: IUS 4~ Jt> 18

Tel 55 56 88. Mets.

vAIMELA P6LLUT00KOOLI KOKKUTULEK atgab 13.juunil kell12.

HIND
SLTIRAA:.. 115 500
INOEKS_6,734
Ul UTUS-I V6ETAKSEVASTU· TAfrri:J KUl.JTR116, 'RUMOR": Vfi..JANCJ. TALLINNA TN 11, 'PELE": V0AU;l1NDA fA. "V~9": PARNU. ROU :: 1.l-1 "S!Or: ·'·
K-.iAAvE. NAAVA MNT26--l 2 • Kf-"EVfKA & IViUN"; _RAKVERE. TALLINNA TN 28. "VIRUMAA TEATAJA"; HAAPSAL~. SAUE S-5. "LAAI~E ELU".
TelllnaUH .rir .zt.Z'
IOUW'UIESTEE 16
FAX452902

Ku

PEATOIMCTAJA
OLEV ANTON
45 352"1

valuutas, 250 FIMilt.

KUULUTiJSTE KONTOil
T66P Kl 10•16 TEL4;; 17 19
TOOMPUIESTEE 16

., '

. . ;;;;;.~~~-~~-~·..._....,.__ _........,____~..-..~~""'"!: _.·,. '"'"
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