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Või tullaq viil peris külmä 
Küündlckuu vai tuisukuu kot
talõ üte T vanarahvas, e l küünd
läpfüivä län külmäsüä !ahki, 
karu kiiänd tõsõ kiiiie ja haina
kõrs tõukas lumõ kavvõlõ. 

Küündläkuu algus piassi 
olõma parajalt külm, satas vä
hä lummõ ja või ka tuisadaq. 
Edcs1poo1õ piassi minem5 
külmembäs, või tullaq peris 

Ilm 
külmi öid, ka satu ja tuisku. 
Kuu lõpupoolõ võ, ilm ollaq 
muutlikumb, selgi l öil kühnä. 
A pä ivä pääväpa1stõl and 
kevväi htnnäst Joba tundaq. 

BERGMANNI KARL 

311 allkirjä bussi iist 
Sõmmõrpalo valla rahvas ko
gosi 311 allikirjä, et pästä bus
siliini, mille Valga Autobaas 
käügüst äräq võt<. 

«Kurõnurmõ ja Hänikc ine .. 
miseq päse-i inämb sukugi 
hummogu Yõrolõ,» põhjõnd' 
allkiräkogomist Sõmmõrpalo 
valla sekre1är MüürsepH Maia. 
Timä tecdäq löüdseq Valga Au
tobaas. et hummogu ütsä ja õda
ktt viie aigu Sõmmõrpalost i;ibi 
sõitnu buss tasu-i hinn5st ärq. a 
vallarahval om murõq suur. 

Allkiräkogomiseq algatiq 

volikogo liigõq Rchkli Laine 
ja vallaelänik Kipasto Maire. 
Üten valla kaaskiräga lätt all
kirjuga papõi Võro maavalit
sustõ, kon sis otsustõdas. midä 
tetäq. 

«Egä suurt usku olõ-i, et 
meile vahtsõnõ buss pandas, 
inne joba ommaq Osola ine
miseq kirju tennüq, et mitu 
Tartu bussi sõida-i inämb Oso
lalõ sisse J3 myni 1111 om pens 
äräq võetu, a noidõ kirju pääle 
olõ-i eski vastatu,» ütles 
Müürsepä Maia. 

Tsigulimeheq hädän 
Võron saa-i tSiguliumaniguq 
ülises uma autu sisse bentsu 
jünä, selle et pätiq 1õmbasõq 
ülise pendsupaagi tühäs. 

«Närvi võtt mustas , egä 
kõrd piät kas kolm-neli liitril 
pcntsu kõrraga võtma vai 
pcndsukanistrit pagaasnikun 
hoiima,» kynõlõs tsiguliullla
nik Janno (30), kiä cläs Võrol 
Vilja uulitsan. Samma juttu 
kinnütäs timä naasõ tutva, kHi 
eläs Suvorovi kand in. 

Janno ostsõ eski sändse vin
ne luku, millega pendsupaagi 
kor~ lukku käü, a humlllogus 
olliq lukujupiq körraligult autu 

kõrvalõ rivvi pantuq ja pcnts 
yks äräq viidü. 

«Aig-aolt Olll meile kah 
bendsuvarguisist tcatit IUI• 

nuq.» kommõntii f Ossise Jaan 
Võro Politseist. «Tsigulitest 
yks võetas pentsu, lääne autu
dõst tuud tetiiq saa-i. Vargaq 
ommaq noorõq kutiq: autul sai 
bents otsa, vaia koskilt kipõh 
sarnq.» 

Ossise Jaan ütles, et lukk iks 
mynikõrd avitas. Ku kiäki vii
sis. võinuq ka pfüile passi.selle 
et iks om hiiä, ku myni pätijälg 
kätte saü1s. 
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Lüllemäe elo: Uvvõndus 
Miki-Hiir, Rüütli ja telekas Uma Lehe levitämisen 
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SAARÕ EVAR 

Võro Instituudil tuff mine
vä nädäll trüküst vällä raa
mat, mlä palfodõ meelest 
tege ütest murdõst keele 
- võro-eesti synaraamat. 

Raamanalõ om sisse võtõt 
15 000 võro keele synn eesti 
tähendüs ja käändmine• 
püürdminc. Synaraamat saa
ki es väega paks, 3,6 sendi
meetrit vai poolõtõsõtollid
sõ höõveldct lavva paksunõ. 

,ciyparaa~ om mõtõldu 
,•õro keele tarvitajilõ, opjilõ, 
oppajilõ,» ütef kokkosäädjä 
J üva Sullõv, «tast saa võro 
keele synno perrä kaiaq, et 
kuimuudu ulll. Näütüses ku 
kirotat,jn ei tiiäq, kas su va
li t synn om iks võro keele 
syna ja kuimuudu tä kirja 
pantu om, sys synaraamat 
and tuun aSan kirnmüst 
rnanoq.» Hindäsrmõista om 
võro-eesti synaraamat abis 
võro keele lugõmisõ man. 
Tuusjaos. et avitaq eesti 
imäkcclegaq inemist võro 
keelen kirotamisõ man, om 
vaia cõist. ccsti-võro syna
raamatut, tuud omgi Võro 
lns1ituudin jobn tegemä 
naatuq. 

Synaraamat olõ•i säädü
seraamat ja kellelegi ei to
hissi synaraamatust 1\npuga 
näüdäten üldäq, et kulöq, sa 
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Võro,eesti synaraamadu kiir om valik 20. aastasaal elänü võrokõisi ja setokölsl keelest. 

kynõla1 võlssi. Synaraamat ei 
kuuluta määnestki võro keele 
varianti võisis, timä and ette 
üte. katS vai kolm varianti. 
miä ommaq egäl juhturnisõi 
õigõq. T uu i ist, et üte kandi 
keelepruuki cs cclistcdüq, sai
sõq synaraamadu kokkosääd
mise man hääq päämidselt El
leri Kalle (Kasaritsa juuri
gaq), Fastrõ Mariko Mynis
tõst, Kama Ka ido (Põlv a j uu
rigaq Kanda), Kasagu Enn 
(Tsolgo jn Nnvi), Kukõ Eeri 

Missost, Pulga Jaan (Õdagu
Võrumaa) ja Rcimanni Nele 
(Orava juuriga Lõuna-Rä
pinä). Päämiis Jüvä Sullõv 
esiq 0111 liaani imäkeelegaq 
Navi külä inemine. 

Synaraamadutüü käve nii. et 
üllenpuul nirnetedüq võrokõ
sõq ja keeletiidläseq Pajusalu 
Karini Nigoli Salme saiqjupi
kaupa hindä kätte Jüvä Sulõvi 
kokko pantuq synastu, loiq tuu 
koton läbi, teiq tävvendüisi jn 
arotiq sys ütenkuun kyik läbi, 

ega syna käändm ise ja 
püürdmiseni vä11ä. Säändsit 
kuunolõkit peeti 1997. a 
pääle kokko vast viisküm
mend. 

Ku synaraamadu saassi 
kynõlama panda, sys õkva 
säänest kiilt olõ-i kongi Vö
romna nukan kunagi ky
nõld . Tuu kiir om valik 20. 
aastasaal elänü võrokõisi ja 
setokõisi keelest, mink pcr
rä vnhtsõ aastnsaa võro 
kiräkiif sündüdäq võinuq. 

Matemaadikaeksam aja l - puul'päävä kuuli 
ALLASÕ TIIA 

Võro Keskliina Gümnaasiu
mi (VKG) 12. klassil c s olõq 
körral ldsl matemaadika • 
tunnõ mlneväaasta 20. nov
vembrlst nlka ku tlmahavva 
vahtsö veeränd! algusõniq. 
Parhillaq urn hää oppJa lõütü 
ja opilasõq riigieksamit vä e
gaq ei pelgä, kukki tuu hääs 
tulõ tynõkõrd ka puurpäävä 
koolln käwü. 

«Määncstki erilist maahajää~ 
mist ei tunnõq. Puurpäävä om
lllaq konsultatsiooniq noilõ, 
kiti matcmaadika riigieksamis 
val inuq. Uillal vaba l talttõi 
käümiq, taa ei olõq kohustus,» 
üteT üts 12. klassi lats, kiä kah 
ma1emaadika riigieksamis 
võtnuq. 

VKG direktor Martinfcldi 
Kaare ütcf, et murõq um väega 
suur olnuq, a kuu r um kyik tuu 
hfüis tenniiq, et õpilaisi riigi
eksamis ette valmistaq. Tun
niqjiiiviiq külh vaihõpääl ärq, 
a inneskine oppaja tcgef latsi
gaq ede.si kas sys puurpiiävä 
vai mynõl muul aol. 

«Taa kyik orn parhilladsõs 
likvideeritü : naaq latsõq, kiä 
ommaq valinuq matemaadiga 
riigieksami, naid valmistadas 
parhi llaq väegaq kõrral ikult 
ene, om väegnq häii oppaja 
Aavo Lind j a ma usu, et nai) 
tulõvaq hiiäq tulõmusõq.» 

lnneskine oppaja Simmi Ju
ta läts koolist Kagu Tolliins
pektsiooni tüüle. 

«Tä vahe( väcgaq mssõ süä
megaq ununa ammõtit ja olT 

õpi lai si penist viiegaq murrõn 
ni avitas näid parhillaki,» ütef 
VKG direktor. 

Kuulutulsllõ 
es vasta kiäki 

Direktor kinnü(, et kooliaasta 
keskel um kuuli oppajat maru 
rassõ saiaq. «Pannimi kuulu
tusõ Postimiiste jn Oppajide 
Lehte, a mitte üttegi helistä
rnist egaq sooviavaldajat es 
tulõq,» kynõf Martinfeld. 

Maninfeldi meelest um üts 
oppajidõ puudusõ põhjus tuu, 
et incmisel, kiä opp korgõn 
koolin oppajas, ei olõq kohus
tust kuuli tüühü minnäq. «Näi l 
sundust ei olõq ja nuur ine
mine nii väega kuuli ei tüküq 
- gümnaasiumin orn mate
maadikatunnõ rassõ andaq.» 

VKG-n om novvembrist 
piiiile ärq jäiiniiq ka fuüsikn
ja majandusoppusõ tunnõ. Taa 
kots ilõ perrä küssen kostsõ 
direktor: (<.Egan asutusõn, om 
taa kuur vai muu, tegüncs 
probleem, ku inemine haigõs 
j ääs. Mi kiäki ei tiiäq, kuna 
haigõs j äämiq.» Ku vahtsõit 
klissemi. kas naidõ ainidõ op• 
paja terviisegaq om olnuq sys 
probleeme, üter direktor: 
«Ütelge mullõ, mille ma pia 
ajalehele taast kynõlama, kas 
rnynõ oppaja tervüsegaq om 
probleeme. Mu meelest ei 
olõq taa eeti line.Kuma piässi 
põraq vastust andllla haridus
ammõtilõ, sys ma tiissi tuud 
häämeelegaq.» 

Huufmaldaq reaalainide op
pajidõ puudusõst saivaq VKG 

õpilasõq ilda aigu toimunuq 
olümpiaadil hiiid kotussit. 
«Kuus õpilasi tulliq edimedse 
kolinõ sekkä,» nimmas di
rektor. 

Pääle reaalainidõ oppajide 
urn VKGle sügüsest hädäste 
vaia ka huvijuhti. 

Võõrkiili oppajilõ 
pidänü pääie masma 
Põlva Keskkuur om kygõ 
iniimb hädän olnuq iniise kee• 
le oppajide lõüdmisega. M ine
vä kooliaasta olõ es kats nä
dälit inglise keele tunnõ. «Par
hillaq olõ eiq kaivarn,» üter 
Põlva Keskkooli direktri Snra
puu Arvo. «Tulõvas sügüses 
olnuq külh inemist vajja,» 
nimmas ta võõrkiili kotsilõ. 
Ku Võro koolijuht Martinfeldi 

Kaare üteT, et om kyik tiidä
olõvaq matemaadikaoppajaq 
läbi helistlinüq kedägi löüd
mäldäq, sys Sarapuu Arvo 
meelest om Põlvah külh niiül
däq varjatu tüüjõudu. Hää ju
hussõ pääle saias kokku. 

«Meil olf kah novvembrin 
mntemaadikaoppajat keskast• 
mõlõ vajja. Sairni Põlva ine
mise, olr peris lõüd. Taa asi läts 
väega valutult,>, kynõT Sara
puu. Timä nrvatõn piassi seo 
ilma aigu inglise keele opp3• 
jilõ pääle rnasma nii niguq 
umal aol vinne keele pedagoo
gõlõ .» Põl va maakonna 
Vastsõ-Kuus1õ kuur meelütäs 
oppaji t kuuli niimuudu, et 
avitas neil Tartu ülikoo li 
avatud ülikooli koolirahha 
massa. 
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U 
ma Leht läu keväjele ja vabariigi aastap/iäväle 
vasta rassõ süämegaq. Olõssi nigu kül jäi aasta 
kavvõmb umma riiki olnuq, a libaskiust vyyra 

keele ja meele pcrrä ei jääq Eestin iks vei1embäs. Harinõ
das ka tuugnq, et ega aasta si.innüs riiki kolmandigu võrrõ 
veidemb inemisi ku koolõs ja harinõdas mõtlõgaq, et egaq 
noist slindünüistki elojõulidsõmbaq siiäq ei jääq. 

Võrokõisil om mynõvõrra lihtsamb eue kujo1aq, mingas 
taa asi ütskõrd lõpõs. Miiq maa mitmnq nulgnq ommaq 
joba tiihembäq ku piiäie lvvan Hirmsr, ja pininukkõ häö
tüstüüd. Ja nuuq, kiä tühäsjäänüq elomumiq üle võtvaq, 
ommaq töistmuudu. Ommnq tõisi kotussidõgaq inämb 
seotuq ja vähämbält talvõaol tahaq soelaandõ, lumõpõr
gudõ ja moosi vargidõ paradiisi urn ma nynna ei tsuska. 

Paigapäälseq perämädse väärtusa omma kah rnynõlõ 

nigu pullile verrcv räu. Umn kiirja miir näites. Uma Leht 
ei miirdü Võruman Teatajalõ. Edimält oli hädä tuun, et 
pu111 Väimälä inemiisi ei maha Võro lehte selle telli, et 
sääl om kõrd kuun vaihei Uma Leht. 8. jaanuari Võrumaa 
Teatajan lis;-indu tynõ «niianss»: Umn Leht ropõndas, 
kahjustõn Võrumaa Teataja lugõjidc korgõt eetilist miil(. 

Hää külh, miiq ropõndnmi ja olõmi muidu jäl leq 
(arusaamalda kifäviis jms). Viisakas olnu. ku Võromaa 

Teataja päätoimõndaja võtnu Uma Lehe tegijidega ühcn
düsl, litelnü ärq, miä tel siiämepääl om ja mi lõpõtanu 
soliidsõh Võrumaa Tc:ataja hõlman levimise är.A eiq - piat 
nigu tihkõ pinikcne sällätakast purõma, ütepuulsõit sitaga 
piTma. Tuumpääl nimetädäs säänest üllenpidämist laimus 
ja intri iges. Naid väsümälda külben koolõsõ võrokõsõ ja 
Eesti rahvas varsti vällä. Ja orngi rahu mõisan! 

Lõppkokkuvõttõn 0111 miiq päseminc iks maailma ki• 
rivüsen, Ni häädüsen. Seile kuulutas Umn Leht vällä 
Häii lnemise konkursi. Vastakaalus kygõlõ seolõ ilma 
hõelusõlõ. Konkursi kotsilõ lugõgõ periim,idse leheküle 
päält. 

UMAL8HT 
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Tulõ huult kanda tuu iist, 
et kultuurist midägi kaoma ei lähässi. 

Kaeqf miä ütel' 
Tulviste Plltre intervjuun AK-lõ 

Inemiisi maailmapilt' um paigast ärq 

Maailma kirivüse kaitsõs 
M aailma tegc ilosas 

ja huvitavas timä 
kirivüs. Midä roh
kõmb maid ja mcr• 

ri, mõtso ja mäki, kasvõ ja elä
jit, rahvit, kiili ja kultuurõ il
mah um, tuu i losamb, huvi1a
vamb ja loomuligumb uni ilm. 
Parhillaq um 1aad kirivüst viil 
peris hulga alalõ, n cgä aastaga 
lätt asi kchvembäs. Um vällä 
rehkendet, et ku inemiseq 
samma liid edesi lätväq, sys 
saa aastaga pcrüst umrnaq häö,. 
nüq vähämbält poolõq eläjä
ja kasvosordiq ni koolnuq 
kooniq 900/4 maailma umbõs 
6000 parhillaq eläväst keeksi. 

Taa mceledü hindähäõtämi
ne tulnuq õkva ärq lõpõtaq, a 
inemiseq ei saaq inämb pidä
mä. lnemiseq tahtvaq saiaq 
suurõmbit ja uhkõmbit auti t ja 
maio. tuuperäst raotasõq maa
ha mõts.aqja kumatasõq maaq, 
tsolgitasõq viiqja rikutas õhk. 
Tuusarna perJst ka tapõtas sõ
toh miljoniid inemiisija lastas 
miljoniil incmiisil kooldaq 
nälgä, vaesustõ ja tõppihe. 
Tuusama peräst jätetäs ka 
maaha uma kodomaa ja imä
ki iT - tahetas et latsil olnuq 
eloh kergemb. 

A ku taha! saiaq uhkõs ja 
rikkas ruttu ja k ergehe, sys piät 
minemä vargilõ va i maaha 
müümä midägiq kallist. Ni i 
sys varastõdaskiq latsi käest 
näide vanavanõmbidõ kiiT vai 
müvväs maaha - tege sarna 
vällä. Võromaal opatas latsilõ 
vahtsös imäkcelcs eesti kiir, 
Mordvah, Karjalah ja Valgõ
vinneh vinne kiir, Bretagne'ih, 
Cascogne'ih ja Haiitil prant
susõ kiir. Amntsoonasõh ja 
Angoolah portugali kiir, liri• 
maal, Sotimaal ja muial suurõ 
ihna saari pääl orn saanuq latsi 
imäkeeles ma ü1ci lma linõ 

rassõloomulinõ moo
dutõbi - inglüse kiif. 

JUVA -

maailmapi l( urn 
paigast ärq. Taad 1ege 
hullõmbas TV ja raa
dio. Ütskyi~ kunajuh
tui kullõrna, iks lastas 
pia kyiki eesti jaamu 
piiiilt inglüse kiilt. 

Ni isama või pia 
minnäq ka Eestih, 
Soomõh ja muih ing
liist ja Ameerikat ku
mardnvih maih. Um 
jo taa sõkõ inglüse 
keele kumardaminõ 
muu11muq Põfia- ja 
Baltimail niguq 
mäiintseskiq vah1sõs 

SULLOV, 

llmah urn külh tu
handit kiili ja kultuu
rõ, a miiq massimee• 
diäh kuulõ-i naid 
muini ku üüsidseh 

keelemiis 

r11g1usos. 
lnglüse kiir ja arvudi (puut

ri) - arvudi ja inglüse kiiT. 
Naaq ummaq niguq määntse
giq vahtsõ ao jumalapallõmisõ 
synaq. Nailõ suurilõ ja tähtsile 
nõiasynolõ jääseq joba jalgo 
nii võro ku eesti kiir. 

Rahhaja kuulsust lupav lng
lüsc kiir urn (läbi Euruupa) 
ameeriklasõs tükväle cestläsc• 
le nii pühä, et tuu nimel tetäs 
rahuhgu süämegaq umnlõ 
maalõ ja rahvnlõ häpü: lauidas 
umal kodomaal uma rahva iih 
vyyrah keeleh. Eurovisioonih 
niige terve Euruupa, et Eesti 
um ücS väikene kehvä maa
kõnõ, mil umma kiilt ei olõkiq. 

Ka tikutopsi, mahlapaki vai 
tualet(paprõ (Viijandi, Rõngu 
vai Kehra puhas Eesti toode 
Eesti turu jaos) päiiie ei sün
nüq inämb häste eesti kiir: mõ
lõmba poolõ pääl lajutas suu
rõit ja uhkõhe S,1fcty nmrches, 
Cmnberry drinkvai Toi/et p:,
per, esiki vabrigu aadrõs um 
inglüskeeline. Ni ka poodisildi 
ja firmanime jaos kõlba- iq 
häste eesti kiir, võro keelest jo 
kynõlamaldaq - Cosh & Cor
ry, Ski & Surf Housc ja Ae• 
tiOn paistusõq. näet, ilosambaq 
ja piinümbäq ku Aidi1 Kodo 
vai K41/akõ11õ. Pini piät kah 
olõma Chcrry vai Bcssy ja tüt
rik Katrist vai Katist saa Cmhy. 

Hädä um tuuh, et inemiisi 

fantaasiatunnih. 
Kuis asja parandaq? Rahva 

vaimo ja tuud kujondavat mas
simcediät muutaq um rassõ. 
Rii~ võinuq syskiq ummi mee• 
diäkanalidõ käest nõudaq, et 
nuuq valgustanuq rahvalõ 
maaihna maid. kiili ja kultuurõ 
võrdsõmbahe, ilma inglüse 
kiilt ja Ameerikat tõisist pää• 
jago tähtsämbäs pidämäldäq. 
Muist rohkõmb pidänüq olõ
ma uma maa (eesti ja võro) ja 
lähkümbide naabridõ (soomõ, 
vinne, lätija roodsi) kiilt, kul
tuuri ja synomiid. 

Miä puutrit pututas, sys 
M icrosofii firma jo pand um
m i programmõ eesti kii lde. 
Võro keelegaq um asi ras• 
sõmb, puutriprogrammõ viil 
võro kiilde ei pandaq, a võro 
keeleh intõmetilehti tctäs. Ja 
võro keele tunniq kuulõh jo 
käüväq. Latsõvanõmbit umma 
kiilt hoitma pnndaq, nii et nä 
tuu ka umilõ latsilõ imäkeeles 
opanuq, um väega rass:õ. A1os
tusõs avitanuq näütüscs tuu, 
ku «Urna Leht» ilmunuq egä 
n,itlüli ja riigiraadio synomiq 
tulnuq pääväh kõrra vai paaf 
ka võro keeleh. 

Tervet ilma kygõh 1imä kiri
vüseh saamiq kaitsaq, ku kaid
samiq üue timn värvikilstu
kõist - umma imHkiilt, luud 
egäl puul ja egäh asah julgõhc 
tarvitõh. 

Kiräq 
Kiri klroda aadrõssil 
Lao 5 Põlva liin 
63 308 Uma Leht 

Toimõndusõi um õigus 
kirJu vahtsõlõ kirävi1si 
pandaq ja naid 
lühendäq. Kirä iist 
honorarri ei mastaq. 

Ei tahaq 
inämb kunagi 
Tarnalõ minnäq 
Käve ildaaigu Tarnan. Tahtsõ 
nätäq tuud kullast kemmergut. 
Noh, kai tuu köksi autuaknõst 
Hrq, manuq kül minnäq es ta• 
haq, nii väi k u ja armõdu tundu 
1uu kemmerg, 

Tõõsõst külest jälq hää tun
nõq, et mul koton kah piä sää
nesama, ynnõ laudust kokku 
klopsit. A tõõsõst külest jälq, 
mu kodokemrnergu tegemine 
mass, eski ku määndsestki fir
mast ehitüsmeheq telli ja lav
vaq osta, ma arva maksi • 
mumm 1000. 

Awuandmlse 
tsurkõ turvaautu ärq 
Liitsi sis alla liina tagasi. Jiii 
kogõmnldaq saisina liinava
litsusõ manuq. ku mäest tulT 
alla presitendi autu, numbrõ 
asõmal kolm nälläst lõvvi. 
Kai. et ku prcsitcn( tulõ, pcat 
tälle yks avvu andma. l-taari 
kapuudsi päästja jäi niguq tikk 
tii viirde saisma, a tuu liigu
tusõ pääleq võt( presitendi au
tul 1akan sõitva turvaautu äkki 
suuna mu poolõ. Naksi tcdH 
hirmsalõ pelgämä ja es näeki 
tuun hirmun presitenti. 

Ma olõ innemb kah pääliina 
pcllänü, a taa pcrämcne kõrd 
võt( kül cgäsugudsõ isu ärq 
vii l kunagi TaTnalõ minnäq. 

KÄRGULA MIIS 

Kõva Kalvi: maq olõ-i viil üttegi inemist sõimanu! 
Kõva Kalvi (27) olr Rõugõ 
Noonõklubi esimiis ja väiku
euevõtja, ku sai 24-anstadsõlt 
üleüü Rõugõ vallavnnõmbas. 
rarhillaq urn 1ä iks iits kygõ 
noorõmbit vallavanõmbit ao
luulidsõl Võromaal. Poiskõnõ, 
ütleseq mynõq, a tõisilõ tä 
miildlis. 

Olõtjoba kats ja puur aastat 
v~lllavanõmb ohu1<1. Kuis 
olõt mõistnuq j aku saiaq va• 
nõmbide inemiisi arvamu• 
sõs~ et rnidä taa poisKõnõ ka 
mõist? 

Maq arva, et noid, ki,; algu
sõn nii muudu arvssiq, olr kii
länd veidüq. Looda, et nuuq, 
kiä tuukõrd nii n.rvssiq, inäinb 
arva•i nii. Seo katSja puur aas• 
tat om iks tenü ka midägi ja 
lubaduisist um kinniq peetü. 
Tervisekeskus um valmis ehi• 
tedüq, koolimaja pääle rahha 
pantu, latsitoetust suuröndõ
duq ... 

Suq vald mass latsõ s ünnü 
1>ubul lisas 3000 krooni. Kas 
urnjoba niitäq, ei sfütne suur 
toetus um m õonu? 

Tuu um nätäq mynõ kuu pe
räst (naard). Maq ei loodaki, 
et tuuperäst nakkas keski roh
kõmb latsi 1ege111ä, tuu olõ-i 
latsõvankri rahagi, a tunnustus 
noorõlõ inemisete iks. Seo 40 
000 krooni aastan Jätt tõsõ asa 
pääle nii ärq, et saa-i arvugi, a 
lat~õtoctus um raha jaos ütS õj„ 

gõ kotus. Või-ollaq piässi ka 
riil< latsi pääle rohkõmb rnhha 
pandma, mille pensionnõ 
nõstma. 

Olõt 11ruu v11u Rõugõst peri 
ineiniisi sinniiq tagasi sainq. 
Kuis hm ynnõstus'! 

Vailao võedas parhillaq tüü
ko1ussit kokkupoolõ, a Rõugõ 
ettevõtlus urn ütSjagu cdcsi 
arõnõnuq ja tuti aig, ku 1ü(id 
sokugi es olõq, um müüdä. Kiä 
taht, tuu saa tüüd tet:iq külh. 

HAMJ 0W: P1LJ 

Kui um, kas Rõugõja Haani 
vald lääväq kokko? 

Arva, et kindladõ liiäväq. 
Miiq naabrimehega olõmiq 
mõlõmbaq noorõq rneheq ja 
kuma ei piässi pääle cuud val
lavanõmbas jäämä, sis ma löv• 

Kõva Katvl urn s.ündünü 16.11. 
1974 Rõugõn. Umophu Rõugõ 
põhikoof1n, Võru tOOstüstehn,. 
kumin puidutüütlemlsc tehno• 
loogiat ja Tartu Ollkoohn avalik• 

kus.suhtit Ja teabckörraldust. 
Um läbi tennüq kinnisvara• 

maakleri kur'Susõq Jä taluhidu 
liidrite kooh. olmx1 oppaJa Röu• 
gõ ja Nursi põh1koolin. tüütänü 
1ng11smaa farmin. 1997. aas
tast AE, 1999. aasta oktoobrin 
sai kohahkõ umava1ttSu1si vali
misi aigu 172 hellü ja valiti vai• 
lavanõmbas, järgmine m1i-S, en• 
dinc vallavanõmb Kõivu Mati, 
sai timäst 100 heJfõ veidemb ja 
kyik tõsõq vhl veidemb. 

vä tõsõ kotussõ. Vallavanõm
ba ammõf um sääne, miä ütS• 
kõrd hinnäst kindladõ am
mõndas. Ei saaq ollaq eluaig
nõ vai lavanõmb. 

Kynõldas, et saq olõt nii 

kohusötund.Jik vallavanõmb, 
et käüt csiq kaeman, kas 
sahamiisyks tõugaskyik tiiq 
lumõst valla'? 

Olõ külh käünüq. Urn ol
nuq, et traktor inne vällä ei sõi• 
daq, kumu autu majapidamise 
manuq sisse ei päseq. Mynõq 
tahtvaq, et tuu 50 meetrit tii 
päält tarõ manuq olnuq ka 
kyik aig valla tõugatu, n vald 
kykkõ ei jõvvaq. Sääl või iks 
vast veidükese lummõ ka ol
laq , pääasi et vällä päses. 
Ku inemine mullõ helistäs jn 
ütles, ei tä sukugi vällä päse-i 
ja maq tälle muru pääle sõida, 
või täi hindiil külh ütsjagu hai v 
ollaq. 

Kassinnu sõimatu ka um'! 
Um iks. Egaq mul mää

nestki tehnikat olõ•i. kuis asja 
lahendaq, a esiq ma külh viil 
kedägi peris sõimanu ei olõq. 
Kiä mukka pahandasõq, egaq 
ma noidõ pääle vihha ei piäq. 

Tagasi ei tiiq. Ku kiäki taht iks 
üteldä, sis ma kullõ ärq, selle 
et või-ollaq om inemisel halv 
miir ja taht kyik hinge päält ärq 
kynõldaq. 

Kas sul peret um? 
Mul um tütär, puur1õisku 

aastat vana ja naanõ urn kah, 
Marju nimi ja 24 aastat um 
vana. Timä um Võrult, um 
Vahtsõ liina kooli oppaja, 
parhillaq latsõpuhkusõl. 

lmii om sul kah siinkandin 
kuulus inemine, poodimüü
jä'! 

Jah, eluaig rahvaga läbi käü
nüq. Kas tuu minnu utn mõo
tanuq, ei tiiäq. Myni ütlesjah, 
et tiiä külh, Külli poig. a arvn. 
et tuu tuntus um tulnuq hindä 
tegemisist . Maq olõ-i ütegi 
teoga väega lörri Hinnüq. Luu
kerre kapin ei olõq! 

l<l.isse HARJU Üll.E 
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Hobõsist om peni inukõnõ 
HARJU ÜLLE 

Ütsainukõnõ hopõri omgl 
jäänüq Kanõp i lähküle 
Magarl küllä Müürsepä 
llsele (81 ), klä u mai aol üt
sindä kolhoositalli 36 ho
bõst kammand', traavi
võistluisi võltsõ ja koiongi 
vill hobõsit pidi. 

«Seo om tori hobõsõ sor<t 
naaq ommaq umaette vaik
sõq hobõsõq, ku nai lõ ei 
lüiiq,» selctäs cloaignõ ho-
bõsõsõbõr lise ja patsutas 
umina ainukõist, säitsmc
aastast lori täkku Hasperit. 
«Hobõsõga tulõ kynõlda 
niguq inemisega, et kuis 
läll. Ega elläi saa hääst ju
tust arvu ja halvast kah ja 
ku kuri oiõt .» 

liasper tii ei inämb lise 
majapidämisen suurt midä
gi. sitta vidä vällä, naabri
miiS käü tedä süütmän ja 
rnllitnman. «Egä päiv om 
lunni kõsõ aigu v!illän, 
j uusk ja vähcrdäs, nuiido 
lätt väega mõts ikus äräq,,, 
ütles lise. 

llsc ütles, et seo hopõ11 
om timä jaos joba suur -
jõvva-i väi kus vaonu vana 
naistõrahvas tcdä inrimb 
kinni pitäq. «Vot, väikene 
must olõssi muq hopõtl 
nüüd, oit väega kõva sõit
ma,» selctäs tä. 

Tuu <(väikene must)> olr 
maatõugu Saarõma:i ho• 

Tori täkk Hasper om viimäne palfodõst hobõstõst, kiä om Müürsepä Usele perrä jäänüq. 

põri . llsel olf naabride puul 
kms talli ja tii käve sääl hobõ
sit tallitaman. Hind51 olfussõ 
iin kolhoosi tõufarm, l 00 leh
mä seen. 

lisel om kahjo, et olf säidse 
atlStal tagasi väcgadõ haigõ ja 
pidi uma lemmiku äräq müü
mä. Pojast olõ-õs kah hobõs-
1õ1alli1aja1, toolõ miildü roh
kõmb viinapu1er. 

«Elüjidega olõ majandanu 

kyik oig, o lõki-i muud ku sita 
seen rähelnüq.» scletäs lise, 
kiä olr20 aastat tüül kolhoosi
taliin, talli( peräotsan ütsind,i 
36 hobõst. «Tunst om kahjo, 
et es saaq pilli : üte! sügüsel 
kündsemiq neliä paari hobõs
tõgaq põllu pääl. Tuud pilli 
olõs nüüd viil haä kaiaq. Neoq 
meheq ommaq kyik nüüd mui
doki maamullan,» ütles lise. 

lise käve kolhoosiaol mitu 

kõrda ka trnavivõistluisil, sai 
rnssõveon 1õsõ kotussõ. «Te• 
levi isor anti ja rajooni puult 
anti metaf,» nfüitäs tä. 

lise ütles, et püüle sõta olr 
rassõ aig. «Kolhoosi peräotsan 
oit elo parõmb, sai palka ja 
kykkõ,» mäletäs tä. «A algus
aastaq olliq külh viletsäq. Lal• 
sõq olli väikeseq ja rahha es 
mõistnq mille kostkist saiaq. 
Kolhoosin palka es mastaq, 

HARJU ÜUf PIU 

anti kartoit, villä ja põhku. 
Hindäl ka midägi müvväq 
es olõq. Üts lehm olf, piim 
kullu hindäie söögiski ärq. 

lise! om knt~ poiga, pujal 
ü1S tütär. «TütärlatS olf väi• 
kene, sis olf täi küi huvvi 
hobõstõ vasta, a lätS kuuli 
äräq, olf vahepätil viil paar 
aastat Saksamaal ja inämb 
huvvi sukugi olõ-i ,» om li
se kurb. 

Lüllemäe elo: Miki-Hiir, Rüütli ja telekas 
HARJU ÜLLE ~--=~------
Karuta vallan Lüllemäei om 
raamadukogo juhataja Ansi 
Etna (65) tuu inemine, klä ky
gõ parõmbalõ liid, mlä külä 
pääl sünnüs: inemiseq kää
väq tlmä man raamatit-ao
lehti võiman ja kynõlõsõq üt
tealgu kyik uudissõq ja mur
rõq äräq. 

«lncrniisi käü nii palfu. nmq 
tiiä unõ päfilt äräq, kiä, midä 
ja kuis.» ütles Etna, kiä tüütäs 
ra.nmadukogun joba 46 aastat. 
«Mi iq saamiq kyik 1eedäq, 
meil om uma kamp, vanaq lu
gõjaq, kinkaga esiki kuun pilu 
pi5miq. Aku olf N-Liidu aig, 
ostsõ egätitS esiq raarnatit, 
miiq tapõlsimiq noidõ per,ist 
alevi päfü.» 

A parhillaqjõvvn eiq inemi
seq esiq midägi osta ja tulõ-

SILMÄ SANORI 

«Ma tiiä kattõ inemist, kellel 
um keldrin tonri vai paaf kar• 
dokat, a ma ei saaq nimmi ül, .. 
däq, seo um prõllaq stratee• 
gitine info,» kostsõ Põlva ta• 
lopidäjide päälik Rüüiie Jan
no Uma Lehe küsümise pää
le, kost kardokat saiaq. 

Säänest kardokavallu ei mäle
tä esiki muldvanaq põllume
heq, eski sya aigu es tulõq nai
falt ette, et joba jõuluaigu nõ
sõs kardokahind lakkõ, ja miä 
viil hul lõmb: naid oiõ-i lihtsäie 

vagiq raamadukokku. Loedas 
ilukirändüst, aiandusõ ja ter• 
vishoiu kotsilõ. «Miki lliir, 
Kroonika, Kodutohter, Kodu
kolle ja Maakodu iocdas r'jbä-
1 is.» nimmas Etna. 

Erna ütles, et viimädse aasta 
joosul om Lüllemäe elun olluq 
nii ütte kui tõist, hääd ku hal
va. <<.Tüüd om veidüq, a myni 
iitles, et olõ-i tüü kaonuq, 1üü-
1egijäq ommaq kaonuq,» scle
täs tä. 

«Rahvas es tahaq säänest 
töist Eestit, k1äki cs mõistnq 
arvada. et nii palfuq jääv5q 
tiiii ld5q. Kellel olõ-i piiäie
nakkamist, tõisi hannan sörki 
ei tahaq, läiki poodi manuq.» 

Lüllemäe rahvas kynõlõs 
patru poliitikast. Etna ütles, et 
inemisil om arvamus kygõ 
kotsilõ. «Miiq olõmiq siin 
Rüütli pooldajaq. Egäq lii vist 
seod Eesti ellu edesi viiäq ei 

jõvvaq, a täi om 1ah1minõ ja 
tä mõist suhõldaq,» ütles tä. 

Sulniõrnise kolla päält kitt 
Etna ka Karuta vallavalitsusi. 

«Meil om ka väega tore ke
riguopõtaja Tanilasõ Enno,» 
ütles tä . «Timä om Põlva 
poiss, hää huvilinõ kygõ vasta, 
miä vii ellu edesi. A Enno imä 
ja naasõ sysar eläseq Põlvan 
ja tlilär käü Põlvan koolin. 
Tuuperäst. et siiäl om muusi• 
kakuur, si ist Vaik n kävvü om 
rassÕ.l> 

E1na ütles, et kurb om ka 
tuu, et Uillemäel olõ•i inärnb 
kõrralikku ise1egeviis1. «Kyik 
naaq isetegevüsiasõq ommaq 
nüiid laulatõduq uma Fiskar
sigaq, urna Mersugaq ja uma 
1elcv1isongaq. Olõ-i nail 
inämb aigu hüpädä ja lnuldaq, 
õigõt tsetsekärbläst kah 1akan 
ei olõq, kiä ütelnüq, et: lää
miqb> 

HARJU ÜUf PIU 

Kotussõnlmekorjaja Saarõ Evar näütäs Ansi Etnalõ Karula 
kaardilehte, mille tuu lubasi rahvalõ kaemises vällä panda. 

Kardokainfo om salastõt 
saiaq. M idä cs 1iiq sõda, tuu 
teki< äräq n,imetoodangu lns
pek1siuu(1, kiä kiildse maial
gusõn kardoka ringmädänigu 
peräst äräq noidõ sisseveo 
Tsehhist, Lä1is1, Saksamaalt, 
NorrJSI nink Leedust ja Poo• 
last. A nuuq katS viimäst om• 
maq üteq suurõmbaq kardo
k idõ Eesti sissetuujaq. 

«Prõllaq om mu l kardokat 
koton küll , a ma olõ seo joba 
kyik ä rq lubanuq,» kynõf 
Verska valla l·lundi talu pere
miis Nutovi Allan. Nutov kii
süs varte pääl kardoku kilost 

neli kruuni ja huvilisist puu• 
dust ei tulõq. Mineväaasta möi 
Nutov kotost kardokat poolõ 
kroonigaq. 

Võro valla Jü risaarõ tnlo 
pernaanõ Jiirisaarõ Luule 
üllcr, et kavvõmb kotus, kost 
om tahetu kardokat osta, urn 
olnuq Saarõmaa. «Suur urn 
meil kyik müüdü. urn jäänüq 
ynnõ viiS tonni keskmädse 
suurusõgaq kartuit,» kynõt 
pemaanõ. kink tiidmist perrä 
olõ-i kardokaq viil Võromaah 
peris otsa saanuq. «Võro turu 
pääi um paar vähämbät 

tegejät. kiä mööväq pindrcotsa 
pääl kasvntõduq kartu li.» 
Prõllaq müü Jürisaar koiost 
kardokat niguq Nutovi Allangi 
nellä kroonigaq, mincvä talvõ 
kygõ parõmb hind, midä talo 
sai, olf 1.20 kruuni. 

Ega !uudus tühjä kotust ei 
kannataq. Rü(itle Janno teedäq 
ommaq Eesti suurõq hulgi
firmaq kardokat 4.50-k roo• 
nidsõ kilohinnagaq Soomõst 
joba sisse 1oonuq. Sääh säänd
se hinnaga saadu knrdoka kva
liteet o lõ-i muidoki - pehmeil 
ütclden - mille kygõ parõmb. 

Kyik kardokakasva tajaq 
kinnütiq niguq ütesl suust, et 
tulõva süküs määnestki kardo
kauputust üten ei tuuq. Siim
nekardokat olõ-i ko.ski st 
inämb sniaq. Hollandist tuvvas 
kül seemend sisse, a l 0-kroo
nidsõ kilohinna peräst ei jõv
vaq mitte egäütt tuud osta. 

Tuuperäst saa•i keväjä mi• 
neväaastadsõst varust inämb 
kardokit mahaq pandaq ja ku 
pandaski inämb, sys tyynäo-
1 idsõh sitõmba kvaliteediga 
seemend, miä suurt saaki ei 
lupaq. 

3 

lnnembi 
Ku toimõtajaq üts
tõsõ perrä valvssiq 
1880. nastidõ lõpp olf Eestile 
halv aig. Vinne ri il< nakaS 
1uudaigu uma Balti provintsõ 
ammõtlikult vinnestämä. Eesti 
ja tarto kiif pidiq taganõrna 
vinne keele iin csiki vallakoo• 
iin. Eesti rahva tulõvikust ky
nõlamine keeleti kõvastõ ärq. 
Paito rahvast püürdse ärq he
ränemisaigsõst seldsielust ja 
tseitungõ lugõmisõst. Säänt· 
sen olukõrrnn nnkas ka aoki
rändüsen vällä lüümä iistläisi 
orahing: herräle egän asan 
perrä kiuä ja egas j uhus viil 
naabri pääle kaivata kah. 

Kygõ suurõmb ja aladumb 
päälekaibaja olf Tarna aolehe 
«Valgus» umanik Kõrvõ Ja. 
kob, timä kaivaS kyiki ummi 
konkurente pääle. Tynõ Tarna 
tseitung «Virulane,, pantigiq 
1888. aastal Kõrvõ kaibusõ 
pääle kinniq ja «Valgus» sai 
suurõ osa timä lugõjist hindä
ie. Tnrtun ilmuva <<Oleviku» 
toimõndaja Grenzsteini Ado 
võeti Kõrvõ ka ibusõ pääle 
1892. a saiapolitsei valvõ alaq. 

Grenzstein esiq oit algusõn 
rahvuslik tegeläne, kiä üle ky
gõ mõistusõst pidi. Ku mõistus 
üter, et rahvuslus või Tsiberile 
viiäq. sai timäst hoobis vinnes• 
tärnise iistkynõlaja. Aokir'jn. 
düsen olf limä päävainlanõ ty
nõ Tartu leh( «Postimiis►► , miä 
keisri ülistärnisen küländ akaf 
es olõq. Loomuliguh kaivas 
Grenz.stein «Postimehe►► toi
mõndaja Kari-August lier
manni pääle ja sõimaS tedä 
egal võimalusõi «Olevikum,. 
Ku c<Pos1i miis1>1 nakas toi
mõndama Tõnissoni Jaari, kai• 
vus Grcnzstein 1899. asisemi
nistrile koguni tsensori pääle. 
Tä tõi hulga faktiväänfönisi 
abigaq vällä kyik punktiq, kon 
tsensor kroonuvastadsõ propa
ganda iin si lmä kinniq om 
pitsilänüq. 

Tsensor Jõgeveri Jaan kiro( 
takastperrä: « Ületildiselt pi,1b 
eesti ajalehtede toimct,y~11c 
auks ütlema, et nad pal,iu volv
s:m111d 1:1 hoolik:m1t1d tsenso
rid olid, kui ükski kroonu 
mncmi.k olla võib. Kõige vii
!tcm tö!tendus Eesti ro!t va k,1-
suks, mis mul/ silma volte/e 
n1õni kord trehVi1b ;:?lima, ei 
1:iä neil iial nägemata.» 

SAARÕ EVAR 
r.,amadu -EcsU •J•kl1andus,, 

teed ja ristteed,, perrii 

Kagahiiq 
kon komsomol! 
Elektrimiihhi vaimukus ala
jaamu nimetärn isel om am• 
muq teedäq. Leevakui, kooli
maja ja komsomoli lüükehitü
ses olnu elektrijaama vaihhõl 
om yks viil alalõ Komsomoli 
alajaam. Tartun ristiti KomSO· 
mol i kino ümbre liiusioonis, a 
Leevaku nimme mainiti Vinne 
aigu koolin jo üldse teno 
komsomolile, nii et las tä jääs. 

UL 

• 
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Võra om Raidaru Volel süämen 
MÄRSI LUULÕ 

Tarton Turu uulltsan üten 
suurõn maJan e läs klränlk 
Raidaru. Tä saa 11 . veeb
ruaril 89-aastadsõs. Uma 
plkä e lo joosul om tä pü
gänüq ka hiussit nl olnuq 
35 aastakka Tarto nalstõ
kliinikun statistlgu Ja arhi
vaari ammõdi pääl. 

Raidaru Voldemar sai uma 
edimädse luulõraamatugaq 
«Tähevankrin» mahaq 88-
aastadsõlt. Kiränik esiq ar
vas, et vanus tähendä ei mi
dägi, pääasi, ku tõsilõ um• 
mi värssegaq miildüt. 

Edimedseq värsiq tek~ 
Raidaru noorõ mehcnH innc 
sõta, sys ku opsõ Tarto õda
gudsõn ütisgümnaasiumin. 

Põraq um kuun proosa• 
raamat «Siis, kui süüdatak
se laternad». Taa raamat 
kynõlaski Tarto õdagukoo
list. kon kiränik umal aol 
käve ja minka lõpõ( 1938. 
aastol. Kiränik 1ah1 kygõst 
hingest. et raamat timä 89. 
sünnipääväs trükitils snassi. 

Latsilõ 

Sünnüh külh põlinõ võro
kõnõ, om Raidaru suurõmba 
osa urnast clost Tarton el5nüq. 
Ku Võrol kooliq läbi saivaq, 
lätS tä Tanohe ammõtit oJ)ma 
ja tüüle. 14 aastakka olr tä sääl 
hiussõlõikaja ammõtin. 

lldaaigu tähistediq Torton 
Oskar Lutsu 115. sünnüaasta
päivä. Tuuperäst passis siin
kotsil ii~ jun, midä Roidaru ku
nagi innembi om kynõlnuq. 

Oskar Luts tulr hiuussit pü
gärnä. Tä nimmaS noorõlõ 
hiussõlõikajalõ, k,ä oligi Rai

-daru Vole, et nuunnchel om 
väega terräv väitS. Raidaru 
tahtsõ kah vaimukas ollaq ja 
kit( urnalt puult, et kiränigu
hcrräl orn terräv sulg. Tuu päii
ie kuulu( Luts, et timä ei kiro
tagiq sulõgaq, a tege kir'.itüüd 
plciätsigaq. 

Võro liin püsüs Raidarul iks 
süämen ja rneelcn. Sääntse 
paalkira pand' ta võrokiilsele 
jutukogolõ 1996. aastal- «Mo 
süämenja mCClero,. Tuu raama• 
du pühend' tä Estonia laivagaq 
Läänemerre jaänuq Siku Hei
nolõ, selle et Jutukõsõq ilmuq 

Valiq õigõ vastus! 
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1998. aastagal sai Voldemar 
Raidaru Bemhard Kangro ni
meiidse kirändusavvuhinna. 

inne raamatut Siku välläantun 
kultuurilehen Viruskundra. 

lnne sõta käve Raidaru tsi
pa aigu Tarto ülikoolin, kon 
opsõ majandust. A sõda wlr 
p5äle. Ku tä pääle sõta Kar
jalast syavangist kodo pässi, 

o!T !äi Saksa syaväen olõ
misõ peräst rassõ tüükorust 
löüdäq. Tä sai sta1istigu ja 
arhivaari ammõdi pää1e 
Tarto naistõkliinikulõ, kon 
olr35 aastat. Viil olftä sääl 
vabast tahtõst raamaduko• 
gojuhataja. 

Raamatit om Raidaru Vo
le alati lugõda tahtnuq, täi 
om neid ka koton palfo. A 
lugõ,naopmise iist om tä te
nolik ütele tõõsõlõ poiskõ
sõlõ - Tom Sawyer' ile. Ku 
Raidaru viil \/õro poisslatsi 
algkoolin Karja uulidsa 
pääl käve, lugi koolipapa 
Sirgu Johan latsilõ «Tom 
Sawyeri seikluisi» raama
tust ene. A kevväi tu lr kätte 
ja raamat jäi lõpõtamaldaq. 
Kü1q sai raamatut takan ae
tus, peräkõrd Raha-nimeli
ne kooliveli andsõurna raa• 
madu lukõq. Ja ku raamat 
olr läbi loet, olr ka lugõmi
nõ vesiselge. «Torn Sawye
ri seik luisi» lugõmisest ki
rotas Voldemar Raidaru ju
tukogomikun «Mo süämen 
ja meelen». 

Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva liin 63 308 

l. Esä küsse: «Kiä taa hangu tii päälc om visanuq?» Kun1ba tä mõtõl'? 

A) ~-J ~ B) ~::::::.:=======:::::::::::-~ Uma Leht. 

Manoq kira tagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs ja 
telehvoninummõf. 2. Määne om lihtsämb, kas =· k.. ,, 
Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrakiiise 
latsiraamadu va, kaseti. 

A) kannu kanni pääle pandinine vai B) kanni kannu pääle pandmine? .q,s 

M ineväkõrdsõq õigõq vastus• 
sõq ommaq: 1s,:1p41/11. piili.riirt. 
ts,1giroud, mõsuvcsi. luv11,1-
km1ds. m1-u11õlusn1assin. supi
luits. b.-iinan,ga, kr.:riih:1in, kir
võkuvvos, viitsi/k. slilgrouds. 
Aituma kyigilõ vastajilõ! Avvu
hinna saa Rohelpuu Kristjan 
(9) Luunjast Tartomaalt. 

3. Määndse puu otsast kofatas piirniiõisi! 
A) pähn B) lõh1nus 

4. Kas soetõlv 01n 
A) va i B)? 

Lõuna-Eesti keskus om valla kyigilõ huviliisilõ 
JÜVÄ TRIIN, 
l.Õuna-Eesti keele- Ja 
kultuul'n.Junng,dõ keSkusõ kul'aatn 

Tarto ülikooli Lõuna-Eesti 
keele- ja kultuuriuuringidõ 
keskusõh saavaq üliopilasõq 
vahtsõi semestril jälkiq võro 
kiilt oppiq. Alostas kursus Võ
ro kiir l, miä om mõtõld nii 
peris alosiajilõ, kinkal olõ-i 
võro keclcgaq innemb mää. 
nestkiq kokkoputmis1 olnuq, 
ku ka noilõ, kiä võra kiilt kui-

kivõrd mõistvaq, a tahtvaq 
umma keelemõistmist paran
daq. Kursust vii läbi Tarto iili
kooli magistran( ja Võro Ins
tituudi spetsialis( Jüvä Sullõv. 

Nailõ, kiä ei olõq üliopila
sõq vai kiä ei tahaq tingimäl
däq ainõpunktõ saiaq, om mõ
tõld võro keele jututunti, miä 
küü kuuh egä kolmapä!ivä 
kell 17. Tunnih proomitas või
maligult palfo võro keeli ky
nõldaqja ka,a.~egä kõrd ka L~i-

Võro Instituut' kuulutas vällä 
15. latsi võrokiilside 

kirätöie võistlusõ 

«Mino Võromaa». 
Seokõrd ommaq es1qer8lidselt oodõtuq tüüq, miä ommaq üles 
k1rotõduq imä-esä, vanaimä-vanaesä, mynõ külli vanõmba va, 
jutukamba inem,se käest. Jutuq võissiq kynõkla mynõst kodopa1ga 
h1.rv1tavambast vai narakambastJuhtum,sest. inemtSeSt, aoluusünd· 
müsest vms. Ärq ei põlõta ka muld Juttõ Ja luulõtulsl. 

OOdam, ky'lki 6-17-aastatside latsi JUllÕ ja luulõluise iidambalt 
8. märdsis Võro lnstrtuuti. Iidamb tulnuq -töid ei arvõstõdaql 

Hää otnuq, ku tüüq saaCK>tuq nii paprõ pääl ku elektroonilidselt! 

Parõmb11õ kirota11lõ avY1.1h1nnaq, parõmbaQ tOOq avald6das kOgo
migun •Mino Võromaa 15•. 

Aadrõs: 
Võro lnstrtuu( Tartu 48. Võro lun 
wl@w1.we1ro.ee 

Lähembält saa küssüq: 078 21 960 vai (078) 91 296. 

pakõsõ võro keeleoppust. 
Tunni vidä keskusõ kurnatri 
Jüvä Triin. 

Vahtsõi semestril lätt edesi 
ka JUtutarõ, koh ütS Lõuna• 
Eestist peri vai tuuga seot ine
mine kynõlõs lõunaeesti kee
leh mynõl hindäietutval ja tõi
si jaos huvitava} teemal. Peräh 
saa tä käest küsümiisi küssüq 
ja ku om huvvi, sys ka üteh 
edesi arotaq. Jututarõ om kat~ 
kõrda kuuh kolmapäivilde kell 

18. Seo semestri edimeste ju
tutarrõ rad okuu 13. piiä•äl 
0111 lubanuq kiillä tullaq vagi
vahtsõ võro-eesti synaraama
du kokkopandja Jüvä Sullõv. 

Egä i ispäävä kell 16 saavaq 
keskusõh kyi~. kinkal huvvi, 
Eda-Kai Zimrncrmanni iist
võttõl oppiq Võromaa rah• 
valaulõ. 

Täpsäinbät teedüst saa ko
doleh ck üle pääh hilp:// 
www;uteellekeskus/. 

Uwõndus Uma Lehe levitärnisen 
Uma Leht levis seost kuu~I 
Võro maakunnan tõistmuudu. 
Kuna Võrumaa Teataja päätoi
mõndaja Annorni Kalev näü
däs ekii muudu vällä, et tiille 
ei miildü Uma Leht Võrumaa 
Teataja vahel, ja ruu man või
mõnä rnynõ ütsiku inemise 
halvustavat suhtumist võro 
kiilde, sys otsus( Uma Leht 
hindä Võrumaa Teataja vahel 
levitämise är lõpõtaq. 

Nüüd tulõ Uma Leht Võro 
maakonna incmiisile tasuta 
kätte Eesti Posti õkvapostitt,
sõga. Kiä ommaq harinu Um
ma Lehte saama Võrumaa 
Teatajat putRast ostõn, nuuq 
tuud inämb ei saaq . Säändseq 

lugõjaq võivaq Uma Lehehin• 
dälc kodo telli vai putl<ast cräl
de osta. 

Umma Lehte om saiaq Võ
ro, Antsla ja Vahtsõliina lehe
putRadõnja hästevarustõt puu
ten. Vannnmuudu om taad saiaq 
Tartu postimajan, Lõunaeesti 
keskusõn Tartun (Vana ana
toomikmn, Lossi 38), Seto talo
muuseurnin Verskan, Võro ins
tituudi n. Rõugõ i-punktin, Rä
pinii koduluu- ja aiandusmuu
seumin ja Karula rahvuspargi 
kontorin. Uma lehe termine 
mass viiS kruuni kuu, telli saa 
cgast Eestimaa postkontorist, 
telmisnummõf om 00917. 
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Asi om niguq om! 
Nüüd om suur tülü 
majan - mu incskine 
leeväesä ja parhillanõ 
leeväimä ommaq tüllü 
lännüq ja kiskvaq, 
miä hinnsa. Uma Le
hekeist, viiikeisi puk
siirpaadikõist, tahetas 
imälaiv Võromaa Tea
taja päält minema lilv
väq ja ärq uputaq ... 
Selle, et kiiiki ulr 

joba kiräkeele periist 
ümbrenuk a mai k 
man. Selle, et kiräkiir 
om kujunõnuq kyigist 
murrõtõst kokku ja täi 
om tuuperäs t nais• 
tõrahva suguelundi 
nime kotsilõ tõist

RUITLASÕ muudu moraalsus väi
OLAVI, la kujunõnuq ku mur

dil. Mu vanaesä kasu( 
uig-ao lt vanasynna 

1ua ei ropõnda 

Uman Lehen ropõndas, selle 
et !eh( ilmu Võromaa Teataja 
vahel ja riksõ tollõ hääd mai
nõt. Maq kül tuu cs olõq! Vai 
annas pessä? 

Grupp Väimälä inemisi ki
ro( kaibõkir.i, et ku ropõnda
minc Uma Lehen ei lõpõq, sis 
nääq Võromaa Teatajat cdcsi 
ei telliq. Ärke sjoodjamma us
kõq - Väimälän ei eläq üttegi 
inemist, sääl olõ-i päälc ho• 
bõsidõ kedägi. 

Väega rassõ om synal võro 
keelen ollaq ropp! Võro kee
len kasutaq esiki synnu, midä 
kiräkcclcn suuhvõ ei võtassi. 
Võtami vai näütüses syna vill. 
Võro keelen ei olõki naistÕ• 
rahva suguelundi kotsilõ kõr• 
ralikku tõist nimettist. Või 
üteldä ka viil tuss, a tuul om 

egli litS kitt umma viltu. Ja no 
es olõq meile latsilõgi sääne 
jutt ropp! Selle, et võrokõnõ 
ei annaq synnulõ ullõ kõrval
tähendüisi. Asi om niguq om! 
Aga kiräkeelen muidoki ei 
võiq suust väiiil aiaq kykkõ, 
miä mõtlõt! 

Muidukisaaka võro kee1en 
naistõrahva tollõsamutsõ kot
silõ halvastõ üldäq. Mulk orn 
säänc syna, a võrokõnõ kasu• 
tas seod tõtõstõ harva. 

A tuu, e( Annom üte mulgi 
koolioppaja kirä vällä tuu, kiä 
Postimehen kats aastat tagasi 
(ja hoobis tõsõ asa peräst) 
murdit kiräkecle rikjais nime(. 
om iks piinlikult ropp. Ja kyik 
sai algusõ tuust, et üts ulr Uman 
Lehen ropõnd'. Maq kiilq tuues 
olõq. Vai annas pessii? 

if ossu Tilda pajatusõq 
Korgi all 
01r kraanivesi 
Lugu juhtu tuul aol, ku viina
puutõ man olliq perädü pikäq 
j äfckõrraq. Snisõ rahvas sa
ban, a hanna ots läts joba kõr
valuulitsa lõ vällä. Säält tulr 
mustlanõ, viinapudeldegaq 
kas( üsän. Kaivas, et om hä
dän: matussilt jäi palro viina 
üle, ärq juvvaq ei jõvvnq, mi• 
ncmä visada kah ei tahtuq. 
Vast myni ost, tä and odavam„ 
bait. No mille säändse jutu 
pääle sys ostjit es olõq! 

Tahtjit olf rohkõmb ku viina. 
Nuuq, kiäsuurõn ynnõn must• 
lasõ käest viina olliq ostma 

Kuis kallu kiitä 
Vahtsön Võro-eesti synaraa
madun om seen ka sääne kala 
niguq kusk, eesti keeli küsk. 
Käänüs tuu syna niimuudu: 

Apteegin 
Vanainemine lätS aptiiki ja 
küüsse: «Antkõ mullõ aspõrii
ni ja treptotsiidisalvi ja veiste 
süärnerohtu .» Aptiikri vasta: 
«Olge lahke, aga veiste süda-

tom1anuq, vandsõq perän tu
i ist kurja - korgi all olõ-õs 
viin, a kraanivesi. 

Viinatalongiq 
Ku kas11111sõlõ võeti viinata
longiq, lätsiq viinapuuti uma 
talongigaq sriändscgiq incmi• 
seq, kiä sinnäq kunagi jalga 
olõ-õs nõstnuq. Olukõrra ka
sutivaq ärq ka suliguq. 

Läts üts ontlik naistõrahvas 
Võrun viinapuuti, jõudsõ leti 
ette ja küssc kaupmehe käest 
pudelit. Kaupmiis vasta: «Teie 
viinata long, palun?» Naanõ 
imes(: «Kuis nii? Ma andsõ uma 
talongi joba ussõ pääl ärq.» 

kusk: kusõ: kuskõ. Näütelau
sõq, miä tuu syna rnanoq om 
pantu, om: «K usõq patta, vesi 
pääle)>, 

HÄRMÄHÄRBÄ 

merohtu peate küll veterinaar
apteegis1 küsima!» 

Apliikri es tiiäq, et veiste 
süämcroht om jo ravimtaim! 

FASTRÕ MARIKO 

Hää lnemise konkurss 

Hääq Võramaa inemiseq avitasõq Ot~ tõist - nii oli' 
vanast ja om seo ilma aigu. 

Uma Leht pallõs meile teedäq anda, kiä om tiiq külä 
vai kandi Väega Hää Inemine. Sääne, kiä tulõ alati 
vasta ja küsü eiq ega liigutusõ iist rahha. 

Ttatagõq meile Hää lnemise nimi ja elokotus ni 
ktrutagõq luhkült, kuis tä teid avitanuq om. 

Kõiki Häie lnemiisi nimeq avaldamiq aolehen. 

Näide es1täJide vaihõi loosim1q välla kolm kõrralikku 
awuhinda . 

Hää inemise kotsilõ kirutagõq aadrõssil Lao 5, Põlva 
liin 63 308. Vai e-posti tiia@polvakait.ee: 
ytle@polvakait.ee. Kynõtraad, nummõr om 079 91435. 
Teedäqandmise perämäne päiv om 1. märts. 

UL 


