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Jaanipäävä või sataq 
Jaanikuu alustus piässi olõma 
väega läinrn i, a vanast kuust 
!ätt jabedambas. Noorõkuu 
ümbre või mynõl puul ollaq 
üükülmä. ln.oe suvõ algust või 
tullaq lämbet (um umbnõ, ras
sõ hingädä), lämmind ja pik
set. Mynõl puul või tullaq 
suurt satu, miä madalidõ kotus
tõ pääl või tetäq villäie liiga. 

Ilm 
Jaanipääväl piässi mynõl 

puul sadama. Kuu lõpupoolõ 
või minnäq jaheligumbas ja 
saodsõmbas. Suvõ algusõni 
ummaq tuulõq viil k:ülmäq. 

BERGMANNI KARL 

Rõugõ rahvas 
tekK parki kõrda 

AllASÖANTI 

18. mail kõrrald' Haaru loo
duspargi manuq tettü m ittetu
lundusühing Terra Ineuita 
ta lgupäävä Rõugõn: rahvas 
teki< parki kõrda ja sai oppust, 
määndseq puuq sääl kassuq 
võinuq. 

Talgupääväl tulf mitu mõtõt, 
midä saassi ka tõisin parkõn 
tetäq. Võrumaal om täämbä 
katõssa kaitsõalust parki. Rõu
gõ par~ om noist üts kygõ roh
kõmb esin1uuduja väega ilosa 
kotussõ pääl Rõugõ ürgoru 
perve pääl. Pargin kfülnüq tiid
jämeheq ommaq kitnüq sääl 
kimmält tuntavat hääd aurat. 

Kas tuuper'.ist vaimuido nii
sama om kohalikulõ rabvalõ ja 
vyyrilõ miildünüq sääl pargin 
jalutaq. A yks ega bää asi taht 
kõvastõ huult. Nü tulõ ega aas
ta parki niitäqja kuiunuid puid 
vällä rakuq. Et pari< illussaas
si, sis piiissi opnuq inemiseq 
pargi üle kaema ja noorõnda 
mise k.avaq kokko pandma. 
Tuu tüü pääle klapvaq väega 
häste kodokandist korgõlõ 
kuuli opma lännüq tudõn_giq. 
Otelisi tulr talgupääväl valla
vanõmb Kõva Kalvi vällä kit
mist väärt mõttõgaq, e t ega 
Rõugõ kuuli lõpõtav klass või
nuq edespiten parki uma puu 
istutaq. 

Uma om Vahtsõliina 
laadul hinnah 

15. - 16. juuni! tu lõ jälg Vabt
sõliinah suuf laat, min.ka kõr
raldaja Traageli l var ütles, et 
umma ja hääd käsitüüd saa sääl 
cgä aastagaq rohkõmb nätäqja 
käsitüüparlt !ätt laembas. 

«Võrol jäiväq seo aasta 
Maarahva Tegemiscq äräq, 
kutsõmiq ka naid, kiä sinnäq 
tahtsõva minnäq,» seletäs 
Traageli lvar. 

Laadukõ rraldajaq mõistva 
umma hinnada: lastukorvi „ 
meistreq, kirvõhannamüüjäq 
ja muuq nokitsamismcistreq 

saavaq kaubõldaq tuu iist mas
maldaq. 

« Ku asaq ommaq joba 
massina pääl tettüq, näütüses 
kaldsuvaibaq ja kalmulatõr
naq, sis määnestki rabha kü
süm.j, a veidemb ku tõisilt,» te
ge Traagel peenilkcist vahet. 

Vahtsõliinat ku kodokanti 
laadukõrraldajaq erälde rek
laami-iq, a vällän ommaq kä
sitüü-ühing ja Heldula klubi, 
valla om kodoluumuuseum. 

Ul 

- . . .. - .. . 

EVARI N.T 

Kanada turbakoguja um vällänägemiselt vinne kogujast suu
rõmb, a kaald ynnõ niipalru ku tuu paksust rawast alusvankri. 

VÕROMAA RAHVA U MAN KEELEN KUULEHT 

Inemine jäi ilma 
päävafost ja rahast 

Hää, ku Plaanilõ 
tulõ jälleki vaimu ja väke 

Kaeq lk 3 Kaeq lk 4 

·k vei hai 
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HARJU Üll.E -... 
Ku Klrchl Alno (72) üte le
hekuu hommugu Vahtsõn
Roosan uman alan lehmä
ie haina kaksö ja määnegl 
sltlk kitt purõsl, mõista õs 
tä elun arvada, et asalõ tu
lõ hinnus lõpp: vallaiõlgat 
käsi fa nätlir halgõrnajan. 

«Kai, et lehm süü nõgõst, 
kaksi luud kabja kuma säält 
altpuult võti, käe pääl niguq 
kõrbõ(,» seletäs A ino, kiä 
kurja sitikät esiq häste es 
näeq. «No kaksõ edesi, ei 
rnidägi.» 

Õdagus nakas täpp A ino 
käe pääl suurõmbas mine
mä. ValuC.ja paistõ( üles. 
«Kül ma määrse toda eede
riga, a es avitaq midägina,» 
obkasAino. «Hclisti arstilõ, 
e t mis ma lii, luu kutsõ järg
mine päiv hindä manuq. 
Andsõ mullõ rohtu ja käskse 
äti kävii kompressi pääle 
pandaq.» 

A avita õs midägi, käsi 
paisõ( viil rohkõmb üles, 
künnärpääni vällä, Kellä 
säitsme aigu õdagu kai Aino 
poig Rein, et saa-i inämb 
uuta ja vei imä kiirabidõ. 

«Kai, et saa iks kodu, a 
lüüdi kõrraga baigõmajja,» 
seletäs Aino. «Terves nädä
lis! Maq olli baiglan edimäst 
kõrda päiiie sünnitüst!» 

Aino käe pääle panti vis
nevski salvi, et vast tõmbas 
mulgu sisse ja mädä rulõ käe 
seest vällä. A es tulõq ja sis 
lõigas arst esiq käe valla. 

«Võiq, ku vallus olfl» ta
ha-i Aino luud mäletä. «Ja 
sis pursas niguq purskkai
vust verist mätä välläh> 

A inot ravinuq tohtre Trei
mutbi Piitre üte[, et puluka
purõmisest ommaq inemi
seq inncgi Võro haigõmajja 

HARJUOU.t:,u 
Klrchl Alno pidi sltlgäpurõmlsõ peräst nätär algu haigõmajan olõma, hää käega tüütege
mise või tä poolõs suvõs ärq unõtaq. 

trehvänüq. «Keväjädseq si
tigäq ommaq mürgüdseq, inc
miscq esiq nakasõq purõ
miskorust süütmä, mustus lätt 
sisse ja omgi mädänik seen,» 
seletäs tä, 

Tobtrõ soovitäs inemiisil 
hinnäst mitte õkvalt süütmä 
naadaq, a kygõpäält viina vai 
muud kompressi pääle pan
daq ja purõmiskotus puhas 
hoita. Satikamürl< lasõ-i verel 
häste kinniq jäiäq. 

Põlva baigõmaja ülembõdõ 

Tobrelutsu L,:a üteT, e t timä 
teedäq olõ-i seo keväjä viil üt
tegi inemist s itigäpurõmisõ 
peräst haigõmajja tuuduq, a 
inne om säänest asja külh ol
nuq. Ots Põlva nuuf tütärlats, 
kiä turismitahm tiirata niitsõ ja 
sääl täpilisi siibuga kärbläse 
käest purõda sai, lähä es haigõ
majja, a jalaq paistõtiq oiipalfo 
üles, et mitu päivä saa es kõndi 
ja määri tulf jalgu egä vcidü
kese ao takast viinaga. 

Tuu sitik ollõv järvekibun, 

tiid Räpinä Aianduskooli 
keskkunnaoppaja Lepisku 
Arvi. «Lämmi kevväi olr 
sitikilc hää,» põhjõnõTartu 
Ülikool i Zooloogiamuu
seumi kuraatri Tatnmõ Ai
vo naide rünnakutja soovi( 
sitikit muuseumi manuq 
määrärnises tuvvaq. 

Mynõlõ ineroisele võ i 
myni sitik eriti halvas tõ 
mõoda ja sis inemine vä
hämbält tiid, määndse sitika 
iist hinnäst hoita. 

Kanada turbakoguja Roosa suun 
SAARÖEVAR 

Vana-Roosa Suurõsuu pääl om 
timahavva tüüle pantu Kanadasi 
ostõt vagivahtsõnõ turbakoguja, 
midä vedä kah küländ vahtsõnõ 
Valmet. Koguja ütsindä o lr 
masnu 50 000 eurot. AS Kagu
Eesti Turvas Roosa osakonna 
meistre Komba Tanel üte[, e t taa 
om edimänc umataoline koguja 
Eestin ja ku asi õigustas, sys 
mindäski sääntside päiiie üle. 

Kanada koguja tõmbas 
freesitü turba õhuga maast 
üles punkrilõ nigu harilik 
«pudsunudsija», ei olõq k:ürn
nit ku luv it linte, võlTeja laag
rit, nigu vinne kogujal. Taa 
massinajaosolõ-i turvast vaia 
vaalu aiaq ja olõ-i ka hirmu, 
et tä liiga likõ turba üles tõm
bas. Vällänägemiselt suu
rõmb ku vinne koguja, kaald 
taa vast yn.oõ niipalTu ku vin
ne koguja paksust ravvast 

alusvankri. Traktoris( Juban
soni Mait üteT, et mfä tuust, et 
linte asõrnal ommaq tsõõriq, 
iks ei jätäq vabtsõnõ massin 
kuiki sügävit jälgi ja pehme 
pääl s isse jäiäq olõ-i täi külh 
yn.oõstunuq. Vaimeti kottalõ 
kitse J uhansoni Mait: «Ma o lõ 
ülekatõkümne aasta Nati pääl 
olnuq, ma või üteldäq, e t ynnõ 
telekast. viinast ja naisist võit 
tan viil puudust ltmdaq.» 

Roosa Suurõsuu pääl võtt 

parlaq kogujaga turvast neli 
linli ja raasama Valmet. Kev
väi alus( suurõ kuivaga. a om 
tulnuq ka vihma, ja esilei väi
kene vihm tsurl< taad tüüd 
väega. 

Freesturvas pandas kilekotti 
ja saadõtas vällämaalõ kas
vuturbas. Noid kafafarmõ, miä 
viil allapanuturvast tefväq, om 
ynnõ ütsikit. Veidikese lõigatas 
Roosan ka pätsiturvast, miä 
lätt niisamatõ väi lämaaJõ. 
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I lm om hukan. Taa om külh hukan ega keväje, 
tinavaasta palutas põud, a mincväaasta tunti murõt 

palro likõ suvõ algusõ peräst. Põllurniihii om esiki 
vaoasyna, ea vihma la1sõq ikvaq, põvva latsõq naardvaq, 
a no põllumehele olõ-i ilm nigunii kunagi küländ hää. 

Hullõmb om lugu mõtsuga, csieränis noidõ mõtsuga, kon 
puhkajilõ liiku miildüs. Trampmine, tulõkahjuq - kykkõ 

tuud tege põud hullõmbas. Säändse ilmaga miildüs my
nõlõgi jõmmilõ ette kujutaq, ea 1ä om la Cosla de! Soli 
kygõ kõvõmb lxmdito. Prahfliodas mahaq, rõvõ j uit lindas 

müüdekäüjide kõrva, kivi lindas kummi alt aiglasõmbalõ 
autulõ klaasi, ku tuusi kasvai üle pori si iva müüde sõidõlas. 

Lagastajaq tsunnasõq pääle üle terve ilma, nii vaesen 

Lõuna-Ameerigan ku rikkan Euroopan. Mõtõlgõq, kuis 
kasva1aq u,nmi laasi nii, ei nääq es unislanuq La Costa 
de! Solist, a mäle1äsiq, kuis naaq ummi vanõmbidõga 
Ähijärven tsuklõman kävveq, Mustaoja liivu pääl 

matkassiq, Süvähavval Ukukuupa sisse kiigassivaq. Suvi 
ja puhkus ommaq tulõkil, märkeq, miä om kygõ täbtsärob. 

Tuust aost, miä om meid sä.'indses tennüq, nigu täärnbägi 

olõmi, kynõlasõq ka Pulga Jaani jutuq timä vahtsõ plaadi 
ja kaseti pääl. Kullõlgõ noid ja teil tulõ miilde, ku 1äh1sä 
oi T sissekirutus Vinne aigu ja ku kergele tuud syski sai, 

ku kobegi kolboosi tüüle lätsit. Tulõtagõq miilde, kuis 
riigiesäq viimädseq kümme aastat kitväq, et sissekiru1us1 

olõ-i inämb vaiaja lugõgõq 1äämbädsest lehest, kuis asaq 
tegelikult ommaq. 
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Ilmus üti kõrd kuun, kuu edimädsel tõsõpiäväl 
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Keeletolmõndaja: Mani<O Faste< 078 91 296 
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Küllendijä: Anneli Laine 079 95 692, 052 51 763 
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Minno hirmutas, et taa Eurovisjoon 
tulõ Võromaalõ ega aastaga ligembäle. 
Tal'na, Riia ... , järgmine või ollaq Petseri! 

Kiränik Rahman Jan minevänädäli iispäävä 

Matkajaq piät mõtlõma tuu pääle, 
kuis hindäst veidemb jälgi perrä jättäq 

Mõtsaturism 
mõotas ka mõtsa 

N akkas jo jõudma ekä 
sorti turistõ ja matka
jidõ kygõ magusamb 

aig. Otest killest om kyil< väe
ga illos - matkajaq saavaq po
sitiivsõ emotsiooni, paigapääl
seq puu(niguq, üümajapakjaq 
ja suvõniirimüüjäq saavaq 
rohkõmb rahha ja kyik pidä
nüq niguq rahulõ olõma. A ka-
1\os om matkajidõ suurõ hulga 
man olõman ka kannataja 
puur. 

Alanpuul tulõ juttu külh 
konkreetselt Ilumõtsa mõts
konna maa pääl olõvist puh
kamis- ja kaemiskotussist, a 
ma usu, et probleemiq ommaq 
ütesugumadsõq egäl puul. 

Nakka pääle prügüst. lnäm
bäste ommaq välläreklaamitu 
pubkamisõ kotussin olõman 
prügükastiqja infunbäste mat
kajaq ka pandva uma prahi 
sinnäq. a iks lõvvüs tegeläisi, 
kinkalõ tege myono pudelit 
puros pessä vai suu pääle takja 
pilluq. Arvada nuuqsamaq 
mõistusõldaq seltskunnaq saa
vaq suurõ rahuldusõ ka aknidõ 
puruspesmisest, käelaudu ja 
silte ärq tsikõrdamisest. lnärn
büst lahutu asjust om jäileki 
võimalik kõrda tetäq, a kygõ 
hullõmb om tuu, et Mee
nikunnu suu pääle kandas 
praht.i. Tuupcräst tii tan kottao 

r Valgõjärve rabulõ jät
tä ja puhkamises Mus
tajärve valliq. 

väikese üleskutsõ õi
gilõ matkasellele: ku 
saati, sys võtkõ suust 
vällä tuilõo ka veidü
kese võõrast prahti 
üten. Muiduq või jub
tuq nii, et kaitsõala va• 
litsõja piät suupäälse 
laudtii lihtsäle kinniq 
pandma. 

Kolmas hädä, min• 
kai ommaq vast kygõ 
rassõmbaq tagajärjeq, 
om mõtsaalodsõ 
trampmine. Kygõ 

PAALI tundlikumbaq sõkmi-

Suuf hädä om ka 
RAIVO, se suhtõn ommaq pa-
mõtsamiit lopäälseq, kon ka ky-

tuust, ei Nohipalo Val
gõnjärven tsukõldas joba am
muq rohkõmb, ku tuu jäJv väl
lä kannatas. Mineväsuvioõ lu
gõmine näüdM, et lämmä pää
väjoosul käve järve veerest lä
bi umbõs 200 massina!, tuud
viisi sys vähämbäll 400 ine
mist. Kabjus lövvüs noidõhul
gan iks säilndsit, kiä võtva vet• 
te üten Mpooni vai seebi. A 
ka higi tsolR järvevett ja Val
gõjärv om 1õ1õs1 väega tund-
1ik. Kuulsa vesi, miä kunagi 
paistu läbi katsõ meetri sügä
vüste, paistus nüüd läbi viil 
yonõ 3-4 meetrit. Suvõl !ätt 
Valgõjärve vesi nilbõs ja om 
nilbõ järjest pikembät aigu. 

Otes lahendusõs om vällä 
pakut Mustajärve puhkõkotus. 
Mustjärv om hapnõmba viiga 
ja pelgäs tsolkmist veidemb. 
Mustajärve veeren om häll, 
ommaq vafoalodsõq. Nii et 
mõtlõja matkarahvas võinuq 

gõ robkõmb käüdäs. 
Otskõrd ärtrambitu mõcsaalo
nõ jääs milmõskümnes aastas 
paifas ja varõmb vai iidamb 
kuiussõq ärq ka puuq, miä sääl 
kasussõq. Olõmi jo kyi~ nän
nüq, määndseq tolmajaq ja 
ütegi samblõldaq mõcsaalod
sõq ommaq puhkõkotussidõ 
ümbre. 

Õigõt api tuu hädä vasta 
saa-i kostki. Vast avitas mee
lenpidärnine, et ei massaq mai
karatu sõidulii lagahus& tram
piq. Mõtsao om kyibig olnuq 
tunnustõt käümisviisis hanõri
da, üts tõsõ sällä takan, olku 
nii ka matkaraa pääl. 

Taa om muidoki jo mitund 
kõrd kynõld jutt, a kõrdami
ne pidi tarkusõ imä olõma. 
Ma usu, e i ütski luudusõ 
hoitmisõs tettü asi olõ-i ülearu 
tettü. Soovi kyigilõ bääd jahu
vitavat matkamist liumõisa 
kandin. 

Kiräq 
Kiri klroda aadrõssll 
l ao 5 Põlva llln 
63 308 Uma Leht 

Toimõndusõi urn õigus 
kirju vahtsõlõ kiräviisi 
pandaq ja naid 
lühendäq. Kirä iist 
honorarri ei mastaq. 

Tennä 
tiirneistreid! 
Avalda kygõ külärahva nimel 
tcnnu Võru Teedevalitsusõ lõ, 
et naaq ommaq miiq bussipia
tüse sildi Liinamäe inncskidse 
kooli ja vallamaja mao um
mõtõ ärq parandanuq. Vahe
pääl olf sääl Hargi, nüüd jäi
leki Linnamäe. Nilüd võissi 
viil Liinamäe mõisalõ pandaq 
kah sildi LinnamäemõiSJJ, ni-. 
gu Sõmmõrpalu vallavolikogu 
t-uu piätüse nime o tsustanuq 
om, sys saa ka kalõ piätüse se
giajamisele ütskõrd lõpp ja või 
naaq sildinimeq ummõtõ ra
hulõ jättä. 

SAARÕ EVAR 

Kodunõ tunnõ 
Tennä süämest Uma Lehe 
1oimõndaji1, ei näil laad lehte: 
joudus tetäq! Om egäkõrd' 
sääne kodonõ tunnõq, ku jälq, 
värski leh( tulõ-vanah iäb om, 
kaugõ irnäkiir lännüq tähtsäs' 
niguq la1sõpõlvõ annas mä
lcstüs. Rakvcro-mail ei saaq1 

inemiseq midägi aro, ku ma 
mynikõrd proomi vei!kene võ
ro kiilt kynõldaq. Ma soovi 
kyigi lõ võro rahvilõ hüvvä! 

PARVÕ (LÕOKÕSÕ) TAIMI 

Kõiva l nda: võru kiil' om rikkus, midä ei saaq muialt ku Võrumaalt 
Üte tuntumba võrukiiise laulu 
«Mu latsõpõlvõ Võrumaa» 
(Võrumaa, Võrumaa kyge 
ilosamb sa ... ») tegejät Kõiva 
lndat (55) suurõmb osa incmiisi 
ei tunnõq. 

Kuis laul ~Mu latsöpõlvõ 
Võrumaa» sündü? 

Taa lauluga olr nii, et sis olr 
Eesti Raadion lauluvõistlus 
«Meri, m~hed ja maa>), mia 
käve jo mitu aastat. Sis üte aas
ta ma kai, et no uutkõ tiiq! Tei 
lauluteksti valmis ja andsõ 
Kõrvitsa Tõnisõlõ, et liiq saq 
viis, sa olõt yks kuulsamb. A 
Tõnis ü1cr, et ei olõq mul aigu, 
kas sul om medägi pä.'in. Ma 
ütli, et om külh. Tõnis kiru( viie 
ruttu üles. Sis veimiq laulu koo
kursilõ. Ja oligi pääpreemiä 
niguq naksti! Hulga raha, 3000 
ruublit päälekauba - mõtlõ, tuu 
olJtuul aol terve kuu palk! 

Kuis sullö luu miildüs, et yga 
külä om laulusyoaq uma 
keele perrä ümbre tennüq? 

Taa om mullõ vähä süäme
vallu teonüq. Kaeq, ü1skõrd 
ma löüse internetist ka tuu lau
lu ja olr jälq teks( kyik ümbre 
tettü. Jõõ veeren ja Võromaa 

ja muuq asjaq. VõromalJ ei 
olõq meil konagi olluq, yks 
om Võrumaa! Ma olõ yks ül
nüq, et kuulgõq, ma olõ sääll 
kandist, kost Heibergi Marie, 
kas ti õmõta ei tiiäq, et sääl 
kandin ei üldäq Võromaa, yks 
Võrumaa. A naaq tegevä yks 
uma Võromaa . Mynikõrd 
moonutõdas päälkirja kah! A 
mis mul tetäq ... 

Kas myoõ muu tuntu laulu 
olõt ka kirutanuq? 

Ma kiruti vase viil enne tuud 
«Mu latsõpõlvõ Võrumaad» 
laulu «Võrukõsõq tandsvaq». 
Tuud om AnLslan laulõruq, mui
duki Võru seldsi ansambli, a ma 
ei olõq tuud väega kuuldunuq. 

Kas sa olõt käünüq ka rah
valaulõ korjamao vai tund
SÕI mynt Harglõ laulikut? 

Harglõ laulikiid ma es tun
nõq, a paprõ pääl laulikiid kliü 
ma raamadukogun tihti uur
man. Võru seldsile om reper
tuaari vaia ja um.mi «Lustilau
likiide» jaos olfka vaia. Laasõst 
päälc ma joba kogusi lauluteks
te ja mul om nuid 22 paksu kla
dõt. Arahvalaulõ koguman olõ 
ma Karksi-Nuian käünüq ja 

MARÕ CVAAI PU 

muial Mulgimaal. 
Kas luud aigu elli Saru küläo 
ka myni laulusynnu tegejä? 

Olrkülh. Üts elli sääl Prand
su puul. Ja sis mu vanaimä 
Valgõ Liisa, luu olf ka paras 
ropõndaja. Ja ku ütskõrd tulliq 
nuuq kogujaq, ma olli lats, sis 
nuuq lauliq kül toolõ kogujalõ 
ja nuuq olliq sääntseq andõkaq 
ropplauluq! ValgõLiisa olrka
tõsa1õis1 aastat pümmc ja luu 
lauTkül kyil< uma eluaig. Säält 
ilmselt ommagiq mul kerigu-

Kõiva Inda süi1dü l. j\Jumi 1947 
Sarun. Om opnuq Saru kOOhn. 
Tartu Muusigakoolin koolijuht'
mlstja Talllina Rhkligun Konser• 
vatooriumin orkestridirigendis. 
Om uma elu joosul juhendanuq 
mitmitd kuurõ ja otkestriid, näü
tüses Talihna Moemaja kapelli 
juhlsõ 17 aastat. Parhiilaq om 
resto,aanin KJafira muusigajuht' 
ja pillimängjä, pääle tuu juhen
das viil Talhina v6ru ~dsi and
sambiil Uiso. kõrraldas swmlai
s,.O Soomõn pitõ, turiste1e reise 
ja and väi~ laulfkikl: •WstiJaulik 
l, 11,. •Laulujanu• (2000) Ja 
•Eestlase lauluvara• (2002). 
Laulikiin IÕVV\is ka võrukillsiid 
lauiõ. A Kõ<va Inda kygõ kuul
samb laul om piäaigu Võrumaa 
hümnis Ja märgis saanuq 1au1 
.:Mu latsõpõlvõ Võrumaa:•. 

lauluq selgeq ja kyil< nuuq 
timä eesti lauluq, mille viieq 
ommaq miilde jäänüq. 

Kuis taa laulikiide kirjasta
mine tull"'? 

Ütskõrd mu noorõmb poig 
ütef, et imä, sul om nipalru lau
lõ, sa tiiq naist õigõq üts laulik. 
Nii lätski. Sis ma lei «Lusti
lauliku» edimädse osa, sis tei 
tõsõosa. Sis sai ma joba nipal
ru kuulsas, et Kõrvitsa Tõnis 
ja Kikerpuu Kustas sokutiq 

muq Suumõ Arneeriga muusi
galinna kontoridõ. Suumlasõq 
ütliq, et teil ei olõq ültse umma 
laulikut, säänesl oiguq Soo
mõn om 16 ossa. Ja nüüd (20. 
mail - toim) tuiõgi luu laulik 
eestiki ilsi ide laulõga vällä. 
Tuu lauligu päälkiri om ,<Eest
lase lauluvara,, J osa. Ma olli 
päätoirnõndaja, Kõrvitsa Tõnis 
kontrollsõ muusigaosa üle, Oja
kääru Jaak teid< väikuq jutuq 
manuq. Sääl om l 07 laulu. 

Saq ja võru kiil"'/ 
Ma olõ nii ynnõdu, et mu 

latsõq ei mõistaq tuud eriti pal
ru. Tütäf mõist inglis-, pranl
sus- ja vennekiilt. Ma ülli, ei 
kos om võru kiil? Sis ütläs nii: 
kats h1JITU! Ja haukaja. Poisiq 
mõistvaq mõlõmbaq ja mul 
om tuu üle bää miir. Nüül 
opatas võru kiilt koolin - ma 
väega tuud imeteile. Mu 
meelest ei saag luud oppi vai 
ei olõq tuud võimalikoppi nii, 
et tuu selges saa. Kyilt nuuq 
nõksuq ja õksuq 1ulõvaq sis, 
ku mõtlõt vanairnä pääle. 

A kas sul om medägi halva 
võru keele peräst kooag.i 
olluq? 

Tamm olr jah. Ku ma Saru 
kooli lõpõti, sis ma läasi Tartu 
7. keskkuuli. Sääl olr nii, 'et 
kynõli klassin kirjakiilt ja äkki 
poisiq naksiq tsiukma viiga. Ja 
ku ma sis sai vibadsõs ouidõ 
poissõ pääle, ma ütl.i, et mis ti 
tsiugut, mis ti tsiugut! Nuuq 
kaiõq niguq imeluuma, ei no 
kost taa tulluq om. Ja ütskõrd 
ma ütli, et annaq taa kumm 
mullõ peiju. Sis jälg olr kae
misel sääräst maitsu man, et 
kost taa tulluq om. Nuuq is 
olõq kuuldanuq säänest kiilt! 
A võru kiir om kül sääne rik
kus, midä ei saaq kostki muiall 
ku Võrumaalt. 

Kas tagasi Võrumaalõ eliimä 
el tahaq minnäq? 

Olõl yks sääl, kos hendä ko
du om, kos säng om ja kos lat• 
sõq omma. Mul ei olõq parlaq 
tagasitiid sinnaq. Noorõmbal 
pojal om sinnaq kaetuq küliits 
väileene oru\. Ja nuuqjoba kut
suvaq luud nii, et imä Juulõta
misc maja. Tuumaja om säal
saman mu sünnikotust väh1i
kene edesi Saru külän. 

l<üsseq FASTRÖ MARtKO 
ja SAARÖ EVAR 
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Juhansoniq tundvaq Alaküllä 
SMRÕEVAR 

Ku kulutuil tlmahawa ln• 
ne Jürlpälvä Alakülä sisse 
piiras tulr Juhansonl Eri• 
kui (84) külh tunnõq, et 
nüüd lätt kylk, mlä esi• 
eaäq ommaq põlvkundõ 
Joosul loonuq • terveq 
külä. 

«Vähämbält viis tulõpessä 
olr kõrraga lii veeren, kosr 
pääle nakas. Kiä tuu pandja 
võisõ ollaq, tuusi ma ei liiäq 
medägi,» ülles Erik. «Meil 
oi[ kygõ hullõmb momen(, 
ku tahaq suurõ kuusõhcki 
sisse äh värd' pöördäq, sys ei 
olõssi inämb maia kah 
boirnuq. A ärq jõudsõmiq 
ropsiq,» seletäs Erileu naa
nõ Luise (83). 

Tulõtõrjõq sai kah peris 
virka kohalõ ja ärq palliq 
ynnõ Otsa talu laonuq huu
nõq j a külä tõsõst veerest 
Ala talu sann ja tsiapahr. 
Kynõlamiq tuusi sennast, 
tuu pii( om «Vana saona,> 
laulõkasseti kaasõ pääl. 
<<Vai nii ,» imestäs Erik, 
«luud sanna kävveq naaq 

'• joba vanast Eesti Rahva 
Muuseumist üles joooista
man, tuu perrä ollõv Rocca 
ai Marm kah üts sann ehi
tel. Ala peremiis käve iks 

-i...kirmän, et ussõpõöräkese 
veiväq muuseum.mi ütcn.» 

Taa Alakülä asus Rõugõ 
kihlkunnao Varstu vailao ja 

, talu nimi om Ot(aadu. Ot(
aadu tuuperäst, et 1874. 

· aastal ostiq neli velle Ju
haosonni Vaoa-Roosa 
mõisnigu käest kõrraga 
äräq Alakülä Oti ja Alakülä 

· · Aadu talu, ütcsynaga terve 
Alakülä. Naaq olliq Häädc
mecstelt tulnuq, laivaehi-

täjide suguvõsast, näit olT 
rabha iks inämb ku Roosaval
la talumehil. Aopikku ebitiq 
kyilc veleq umaette taluq väilii, 
kerkü viil popsi- ja väü
mehekotussitja nii taaAlakülä 
saigi. 

Otfuadu om J uhansoni Erileu 
esäesä kotus, tä csiq kasvi üles 
imä kotun Mäe-Palul vai tõsõ 
nimega Tiganikul. Tou olT 
tuudaigu Saru vald, ja Harglõ 
kihikund koguni, mis tuust, er 
Otfaaduga piirinaabri. Eerik 
om kirju perrä sündünüq l. 
jaanuaril 19 18, a periselt juhtu 
t uu asi syski 27. dersembril 
1917. Tä esiq kyoõlas, et ku 
esä läts vabtsõ aasta lasi Saru 
vallamajja regisrriirmä, ütelnü 
vallakirutaja Kolk (Kolga 
Raimoodi esä), et saq, Piitre, 
oit suurõ raiu peremiis, sul la
sõmi valliq, määnesi sünni
kuupäivä pojalõ !abar, äkki ra
bat edirnäst jaanuarri? Ja pan
tigi l. jaanuar 1918. 

Sõdimine raisas nuurusõ 
Jubansoni Erik läts tuu sünnü• 
aaslaga 1938. aastal Eesti 
syaväkke ja pidi säält 1940. 
aastal valla saama, a saa es. 
Vindläne boitsõ kinniq niikav
va, ku sõda alus( ja raganõma 
naari. Porhovi all sattu Eerik 
sakslaisi kätte vangi. OIT Kõ
nigsbergin syavangilaagrin ja 
lasti sääll kodu, a varstj olr 
saksa mobilisatsioon. Saksa 
poolõ pääl sõdisi tä Sinimäge
den ja Tartu all, niikavva ku 
lulflaiva pääle minel< Heinas
ten. Sääl käändse tä otsa ringi 
ja tu 1T ärq kodu, edimäst kõrda 
kuvvõ aasra joosul es täüdäq 
syaülembide käsku. Vinne-ai
gu Erikui kiusama es naata, ju 
iks kiäki es ibuq hammast, e i 
olõssi salakaibusõ saatnu. A pi 

SMRÕEVARIPU 
Juhansoni Erik om kygõ parõmb kotussõnlmml tiidjä Varstu 
ja Ähijärve vahel. 

ildamba kolhoosi kuunolõkil 
üllemist rulr, sys iks perän my
ni sõbõr kutsõ kõrvalõ ja ürer, 
et olõq·saq egas juhus vakka, 
sa oit saksa syaväen olnuq. 

Eriku ja Luise abieUurninegi 
inne sõra käve ütelisi tuu mõt
rõga, ei syaväest tuiõrna saiaq. 
Punaarmee politruki< olTluba
nu, et naasõmeheq lastas sya
väest kodu. Luise olr jo kooli
aost Erileu kimmäs pruu( ja nii 

letti lühkü puhkusõ aigu pul
maq ärq. Aku Erik väeossa ta
gasi lärs, teil politruki< näo, 
niguq ei olõs säändsest luba
misest kuuldnugiq. 

Sovhoosi aigu sai J uhansoni 
Erikust ehitusrüüline ja perä
orsan mõrsavah(. Kotun om lä 
kyili: aig mehidsit pidanü. «Pa
lu vanaitnäi olliq mesiläseq. 
Tuudaigu olliq perreq j ärnmi
de puupakkõ seen. Ku jälle 

sääll luu miivõtmine olr, 
kopaga õngitsõdiq alt, 
niikavva ku bavvõt sisse 
nakas tuiõrna, kyilc vaha ja 
mehiläisiga segi. Kuma olli 
viil koolipoiss, sys käsitüü
oppaja näki< miiq pakkõ ja 
ürer, et las papa saal lavvaq, 
reemiq laru. Ja tuu koolin 
tettü taru om mul viil parlaq 
alalõ.» Tinava-aastas Erik 
hääd miisaaki ei ennusta, 
palJu kuiv om. Tä kyoõlas, 
kuis sovboosi-aigu umbro
hutõrjõq mehidsil lapsõ: 
«Jahist tullimiq veUega, vi
rupulk (põldsinep) häidses 
kesvä seen kõUadsõlt, kyilc 
häirsmeq olliq mehiläisi 
täüs. Veli Üle[: «Mett tulõ 
nii, et kaeq, ku pakõst vällä 
juuskma ei nakka.» Järgmi
ne päiv panti mür5' s.älgä, 
mehiläisi olT linnulaudu all 
unikun maan, liigutivaq 
viil. Kats nädälir es linda 
ütski, inne ku tarun järgroi• 
ne põlvkond vällä haudu.» 

Mõts olr nlmml täüs 
J uhansoni Eri k juhru olõma 
kygõ parõmb kotussõnim
mi tiidjä Varstu ja Ähijärve 
vahel. Jürikuu kynõr tä 
mullõ tunne kaupa Alaküla 
ja Vana-Roosa, Palukülä ja 
Palu ni Kirsi mõtsu kotus
sõnimmisr. «No kuis ma 
sys ei tiiäq, kyilc aig oit siin 
üte kotussõ pääl olnuq,» 
rehksäs tä käega. 

Myni inemine kasus koha
pääl elleo kotussõga ütte, 
tynõ eläs ynnõ ja ei tunnõq 
määnestki huvvi tuu maa 
vasta, miä 1arõläves1 pää
le nakkas. Alakülä Juhan• 
so- niq kuulusõq tuun mõr
tõn edimäst sorti inemiste 
sekkä. 

Inemine jäi ilma päävarost ja toetusrahast 
SILLAMÄE ÜUE 
HARJU ÜUE 

Mlnevä aasta võts6q must
laaõq hlndä manoq Viilmelä 
l/ihküle Välso külli eliimä 
Lootsi Amo (59): üürlkortl• 
nasi villi nõstõtu mehelees 
mastaq üte l hääl pääväl 
lnämb sotslaarloetust, selle 
et täi olö-õs slssõklrotust vai 
üilrlleplngut. 

Novvembrin Arnolõ Võro Jii. 
navalitsusõsr inämp 500-kroo
nilist sorsiaaTtoetusr es antaq. 
lmesrünüq küsümise pääle 
vasras näidsile lavva takast, et 
ei olõki eite nättüq ruuperäsl, 
et Amol olõ-i sissõkirotust, tä 
ei olõq rahvastiguregistrin. 

Teekii Toivo Võro liinava
lilsusõst ütles, er nii omgi ja 
Võrol om sändsir viil uma 20 
r!ikkü, kinkäl olõ-i paprõq kõr
ran ja ommaq tuuperäsl roe
tusõst ilma. 

«Säädüsen om eski sääne 
punkt, e r miiq võimiq esiq 
otsusraq, kas inemisel om iks 
toetusi vaia,» seletäs Teeke!. 

Amol olõs olnuq toetust 
vaia külh, a toUõsr ilmajäämi
sen om ta iks esiq süüdü kah. 
Tä elli vanao majan Tarru 
uulitsan. Egaq umanik pall' o 
üüri es tahaq • 145 krooni 
kuun. a Arno löüdse, et uma-

HNUU ÜUI PLT 
Ulnakortinast vällänõstõtu Amo kaes nüüd mustialsi maJapldimlse ja eläjite perrä ja saa 
luu 11st ulualust nlnk süwäq. 

niie tii-õi tuugi raha iist majan 
midägi ja üüri inämb es mas
saq. Majaumanik vidäsi 2()0(). 
kroonidsõ üürivõlagaq Arno 
kohtukuJli euc, kohus mõistsõ 
vana mehe süüdil ja nõsrsõ 
kortinasr vällä. 

Ku Amo joba ussõ takan oi T, 
üteldiq täUe liinavalitsusõst, et 

vapa elämispinda liin ei an
naq - ku miis taht hindäie ka
tust pää kotsilõ, tuiku oksjo
nilõ ja ostleu hindäie elämioe. 

Üüses sängü, ütisabist rõivir 
ja eski mynikõrd suppi liina
valitsus Amolõ lupa, a vanõrn
bai inemisel om rassõ raivõi 
päiv otsa uulidsa pääl külmõra. 

Kygõ lihtsamp om soovitaq 
· rnineq tüüle! Viimädseq kals• 
tõist aasrat ei olõq Arnol tüü
kotust olnuq, a tüüd om täi tel• 
tüq piä katskümend säirse aas
tal. Päämädselt om tä olnuq 
bussijuh(, a tuu kotussõ pääle 
kah ioämp ei võedaq luupe• 
räst, et vannust om palro. Opir 

ammõ( om kinumebhaanik, a 
noid olõ-i inärnb vaia. 

Mustlasõq võriq Amo hindä 
manoq tallo elämä, seUe ei elä
jäq rahrsõq rallitarnisr ja ma
japidäm ine kaemist. Hää 
tuusrki, e i katus pää korsil. 

No kuimuudu sa elät ilma 
sendildäq karmanin? Amo ky
oõlõs, ei lehm and piimä ja 
majaumaniguq avitasõq, too
vaq iks süvväq. 

Amo puhk silmäq kuivas ja 
seletäs, et ei saaq kinkagi ma
noq sisse kirotaq, tuuperäst ei 
sys olõssi õkva ürs leibkond ja 
sotsiaaltoetusõsr ilma niguq 
pini pehmest leeväst. 

«Egäl inernisel om õigus toi
mõtulõkutoetust saiaq,» ütles 
agaq sorsiaalministeeriumi ju
risl Sildmäe Heli, ku Arno saa
tusõst kuulsõ. «Sissekirotust 
olõ-i tuu jaos vaia.» 

A ka timä tunnistäs, ei ku 
tuud olõ-i, om toetust valla vai 
liina käest maru rassõ kätte 
saiaq, umava1itsus tunnista„i 
inemist umas. «Inemisele jääs 
kygõ õigus kohtule minnaqja 
raha vällä nõudaq,» seletäs tä. 
Pellädä om, et Amo-sugutsõq 
luud agaq eloo ei tiiq ja piässi 
ta sis seod toetust nõudma Võ
ro liina vai joba valla käesr? 
Nii naid inemiisi «prügümäe
le» kyikaig manuq tuiõgi. 
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Ahoiämmi 

Lauluq, kiräq 
ja vinne-ao jutuq 
Ütspäiv sai ma puuijuhusligult 
teedäq, ei Pulga Jaan om mi
dägi ägedär kokko laulnuq ja 
j utustanuq ja tuust om CD ja 
kasettki vällä anl, kaasõ pääl 
kiri «Aknõ kyigi raamega». 
Panni tuu sys makki mängmä 
ja naksi kullõrna. 

Algusõn tuff üts laul Võs
sotslci viie pääleq, sys määnegi 
armastusõ kiri kellelegi Maa
lilõ, sys jäi laul, jäi kiri ja nii 
edesi. Naksi niguq kullõrna, ei 
mis ja kuis ja vabepääl sai pc
ris nalra kah, a ma olli yks sää
ne tühmäk, ei egaq ma midägi 
arvu kül es saaq. 

Nii jah. Kullõisi tõõsõ poolõ 
kah ärq, sääl olliq ynnõ jutuq, 
Jaan kynõ[ Kuldri mitterävvc
ligust keskkoolist ja aadumi 
pommist ja lõpun viil parteiju
hisi Männisre Aare ja rsooreb
nik Nohrini Jürist. Õgasugu
maisi paaritamisi (hobõsõq, 
kodojänesseq, inemiscq) ei na
kaq ma üles lugõmagiq. 

KuJlõlsi lõpuoi ja taibassi: 
mul om oalfasuun är kuionuq! 
A noilõ, kinkal nalTasuuot viil 
veidikese alalõ om, soovita
nuq ma noid juttõ ja laulõ kui
lõida külq. Selle ei nuuqjutuq 
ei olõq määoegi laadunali, 
hoobis tõsidsõq elusr üles ki
rotõduq luuq. Natrakaq ja kur
vaq niguq ka lauluq sääl man. 

Mu puult kyil<:! 

RAHMAN! JAH 

Kagahiiq, 
kos tunl< ! 
Mynistõ muuseumin boidas 
puust vankrinõstmisõ riisra, 
midä tarvitõdiq rsõõri vaheta
misõs. Taa sais kuun karõsr 
kangõsl. Inemine vaotas lü
hembät kangõ, miä om loetu 
puki pääle. Lühembä kangõ 
ots nõsr pikembäl kangõ, miä 
säedäs raua rele alaq. Karõ 
kangõ jõud om niipalfo suur, 
et taaga jõudsõ üles nõsta ka 
rassõ kuurmaga vankri, ku olr 
vaia tsyyf alt kätte saiaq. Taa 
riistapuu om muuseumi tuudu 
Utra talust Mynistõsr. Kynõl
das, ei taa o!Tkygõ üten olnuq, 
ku talumeeste vooriq Riian vai 
Pihkvan kävveq. Es nakka jo 
kiäki suurt viinavaati rartidõ 
päält mabaq vöörürämä, ku 
tsyyf ärq lagusi ja paikamisi 
nõudsõ. Miiq aol võisiq säiind
se riisrapuu vasra huvvi tuodaq 
autuomanikuq, kinka massina 
põhi om nii läbi mädänü, ei 
ravvast tungiga inämb ei kan
nata nõstaq. 

SAARÕ EVAR 
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Plaanilõ jälleki vaimu ja väke 
PARVÕ TAJMI 

Mul om üts rnõtõqja mäl~
tüs, minkast ma tahassi ki
rotaq. Mäledä, määne olf 
Plaani kerik inne vindläisi 
ja inne sõta. Ei tiiä mag, 
palro sääntsit inemiisi viil 
om, kiä mälehtäscq noid 
aigu vai kiä viil tuust 
kirotagiq hoolissõ. A mu 
vanavanõmbaq olliq õi
gõuskliguq, kävcväq Plaa
nilõ keikohe, m.innu ku lat
sõlast võeti ka üteh, nii ma 
kykkõ nägemä naksigi. 
Sinnäq Plaani surnuaida 
ommaq nimäq, mu es1va
nõmbaq, kyiki urnmi varra
lahkunuidõ latsigaq ka ma
tõduq. 

Plaani olf üts väega illos 
ja häste kõrran kerik, ilosaq 
aknõq, ubkõq vaihõsinniq. 
Sääl olf egäl puul kulda ja 
hõpõt ja brokaati ja vällä
ummõluisi - ei mõistaq 
üteldägiq. Papi hindä rõi
vaq olliq ka väega uhkõqja 
korgõ pääkatõq viil eriiid
selt kullanõ. Papp kyndsõ 
ümbre pübäpilte - nuid otr 
kah palfo-ja suidsu( väega 
hää haisuga viirukit. Tuu 
tegi keiko õigõ pühäligus. 

Küündlit olf palamah egä 
teenistüse aigu. 

A miä k:ygõ tähtsämb, tuu 
olr laul. Laulukuur olf sääl 
kohaligõst. Noorõq inemiseq 
olliq bäste opatuqja nääq laul
sõq mitmõ hclü pääl, lõprna
daq häste. Plaani papi (myni 
üter ka priistre) naanõ olf väe
ga musikaalnõ. Tä otr sääl op
paja, kiä esiq laulsõ kah. A tä 
olr väega rõugõannilinõ, vae,. 
sõkõnõ, tuuperäst vast jurnmaf 
andsõ tälle nii hää belü. Ma olõ 
kullõlnu ]aulmist Kiievi 
kloostrihja Petserihja viimäd
sel aol Kurõmäel, egäl puul 
om kcfkolaulu illos kullõldaq, 
a latsõ meelest ei kaoq ilmah
ki helüsejä koorilaul Plaani 
kefkob. Mu meel~t olf sää
ne muuskaoppus Plaani 
kandi rahvalõ väega tähtsä 
mõogaq. 

Ma lugõsi lehest, et Plaanilõ 
tahetas nüüd mungakloostrit 
ehitäq. Tuud kotust nakatas sis 
kül vast hulgakaupa külästä
mä. Ja ku nüüd lulõ sinnäq 
jäileki vaimu ja väke, s is egäs 
tuu halva kül ei 1iiq, tuu tege 
ynnõ hääd kyigilõ Plaani ja 
Haani kandi rahvilõ. Vast saa 
maqki tuud viil kuuldaq-nä
täq, kiä liid. 

AU.A.$6 TIIA ptLJ 

lnne sõta oll Ptaanl ker1k väega illos ja kõrran • vast taa 
saa kunag) jälq säändses. 

Ku rahha pakut, om kodo mineK 
RIITSAARÕ LAINÕ 

Lasva vallan Lista.ku külän 
eläseq Riitsaarõ Madis ja 
Märt. 

Märt om vanõmb ja Madis 
orn noorõmb veli. Mõlõmbaq 
ommaq Hää lnemise kon-

Latsi(õ 
Vastusõq saatkõ Lao 5 
Põlva llln 63 308 
Uma Leht. 

kurssi täpselt kuuluvaq inemi
seq. Märt om nüüd haigõ, a 
tuugipcriist län appi k:yigilõ, 
kiä hädän. Madis om ka kyiki 
avitanuq, kombainigaq koris
tanuq väega palfodõl inemistel 
villä, põldõ harinuq, mõtsan 
avitanuq künepuid tetäqja ko-

do vedänüq. Ütesynagaq väe
ga abivalmiq rneheq. Aku pa
ku! rahha, sys om runu vaja 
kodo ärq minnäq. 

Mehi võrrõldas Märdi ja 
Madisõgaq, naidõsugutsit ei 
olõq siinpuulkandin rohkõmb 
mitte kedägi võttaq. 

Minnu ommaq naaq poi
siq väega palro avitanuq, 
selle et mul om uma mii§ 
haigõ. 

Avaldamiq Hää lnemise 
konkursi üte ettepanõla: Algus 
paastukuu lehen (Toim). 

Manoq kirotagõq uma 
nimi, vannus, aadrõs Ja 
telehvoninummõf. 

/DDDDD□ 
~ □□□□ 
/DDDDD 
<f DDD DDDDDDDD 

Parõmbaq saavaq 
auhinnas võrokiilse 
latsiraamadu vai kaseti. 

Mineväkõrdsõst ris1synast tuH 
vällä syna hännävitäi. 

Avvuhinna saa Miimi Jaa
uus Navi küläst. 

~□□□□□□ 
~DDDD DD 
t1 □□□□ 
Ct□□DDDDD 
✓ oo□□DDDDD 
Lo□□□ Seo kõrd kiroiaq tüüriistu võ

rokiilseq nimetüseq. Rasvat
sidõ ruulõ seen saat vastussõs 
üte asa, midä lätt vaia pääle 
tüüd sannan. 

/DDDDD 
J. □□□□□ 

UMA L8HT 
pakk võimalust lehen kuulutaq 

Kuulutamlne mass: 
1 reklaam,kas( (mOOdul) 
2 reldaam1kasti 
3 reklaamikastJ 

42X45 
42x94; 8&45 
42x143;134x45 

h ind 
157.• 
315.· 
472.· 

SUtJrõmbaQ ai aq kokkok!pmisel. Kultuuri: nl l\aricfusOritüisi puhul 
võiti salaq nikagu PoOJl> hinnast alla. 

Ku tahetas midägj osta, müwäq. vahctaq vai kinkalög1 tüüd pakku, 
sys mass tuu 13 krooni ricla. 

KIJulutulsl -as \/8Sla aolehe 
Kolt toimõtusõn P61van Lao 5, 
E·R 8-16. 

Kowõmbalt kwlutajaq kõlista• 
guq 079 91 435 (Ülle Harju). 
saatku fakS 079 95 681 vai e· 
pos( (meti) ytle@polvakQit • ..,. 

Kuulüta 
KATUSÕLASTUQ (haab, kuus, 

petäi). KIJ 113ia. panõ l)äaleq kah. 

Tel 051 82 411, Ahto. 

Müü KESVÄ 1.60. Hain tegemises 
ilma hst, niidä mahaq kahl 

Liinamäe. Horma, 078 29 011. 

Lakuq p ... t, laulurästäs! 
Kasti näitiq, ku Peebo ~ määnegi ruutslaisi är• 
Anneli suu vallalõ koolnuq puufpalras 
teki<? Prosektori päält neegritrio. 
sanõ nahkhiif mahaq, ) >-s- Minkan saisõ Läti 
trummikileq kõrvust :; fenomen? Lihtsäie 
vällän, vastu põnnan- ..._,..._ tuun, et tasuldaq rek-
dut !ahki, rahvas läts 'l a l a a m i l oos u n g 
ekstaasi, Matverejõri- «Priuks, präuks. ri-
si kah uma helügaq, et RUITLANO, gas!» müü rohkõmb 
muinasjutt ja nii edesi ..,,oskepok kui miljoniline «\Vel 
ja maq tundsõ, et ikk tulõ pää- come toEst onia». Ja bõelaq, 
le. Maei ikõq cgä päi v, a euro- k.iä vingsõq, et või-või, säänL~e 
visioon otr ummõtõgiq eränd. plagiaadigaq vällä tullaq, pan
Eurovisiooni aigu ei võiq urn• kõ hindid nüüd palama - euro
mi emotsiuunõ tagasi hoilaq. visioon ei olõki joba algusõst 

lisraeli laulu aigu tulf mul pääle midägi muud ku plagiaaO 
joba lahinal - sääntcne hää Lätläisi per'.ist om mul ynnõ hää 
joululaulukõnõ, konksun ny- miif, lätläisi hindi peräst edi
naga laulja laulsõ. Mõtli, et ku mält,ja tõsõs sai Eesti tenuju
Arafati-poiss olõssi seod kui- malalõ sitast vallalõ! 
lõida saanuq, olõssi tä vaba- Kohepoolõ olõssi eurovi
tahlLigu.lt Jordanijõkõ piten ai- sioonil ku lauluvõistlusõl ede
lavuulu liiknuq ja egävedses! si minnäq? Ennustaq, et lä
Soomõ laulja otr kah üle rnit- hcmbil aastil jääseq rõivaq 
ma aasta kygõ parõmb, sään- veilümbäs nikagu tuss ja tiss 
tene ekskavaatori keskkotussõ vällä paistuma nakasõq. Ja sys 
ja suurõ kondigaq naistõrah- naatas joba ooidõ katõ «para
vas. et tuur nii lihtsäie ümbre meetri» iisl punktõ pandrna. 
es tõuganuq! Eesti eurolaulja Kas rynnaq ripusõq vai eiq, 
Martin-poiss om kah suurõ kas tuss om hüdsimusl vai ver
kondigaq, a kal\us timä võidu- rev või rohiline ... Paistus külh 
laulu timahava es lastaq! Ei niimuudu -Suurbritannia tutr 
tiiäq mille? Vast om Martin- tõtõstõ hää laulugaq vällä, sää• 
poisi laul sääl Vinnemaal ne souli-muudu, määneslki 
lault? A üldine tasõq olf külh bluusinuuti kõlasi läbi ja ... Miä 
säänepallipõrgatamisõjaväl- na saivaq hää mailsõiist? 
lämagamaldaq Kricgeri k~k- Midägi! Mu irniipuulnõ vana-

.. e' esä ütef viil inne urnma kuul-ma.n. 
Teküs küsümüs, e t midä mist, ku eurovisioon Ecstin 

mag viil umma nynna sinnäq viil tundmaldaq asi olf, sääntse 
Euroopalõ topi, ku sääl sään- asa olõki ärq. Vanaesä loo
tene «laulukarusselli» tasõq sungi: «Lakuq perset, lau
valitsõs. Sahlene oH viil üts lurästäs» olõssi pidiinüq häie 
tervembit näitit! Vähämbält muusikidc lohutusõs õkva 
võtsõ asja eluvaimugaq. Egäl suurõit lava kotsilõ üles ripu
juhul kümnit kõrdu parõmb ku tarna! 

Tossu liida pajatusõq 

Perädü suur 
hijinakuhi 
Sya aost otr Korgõpalu küllä 
üte vanamuti hainamaa pääle 
jäänüq taru!. Mut( kai, et ku 
tanlc orn timä hainamaa pääl, 
kül taa sis ka timä uma om. 

Mõista-as suurõ massinagaq 
joht midägi pääle naadaq, a 
lahtu es ka ärq andaq. Mutt 
teki< tangilõ hainakul\a pääle. 

Tõsõq küläinemiseq küsseq, 
mille vana naanõ tangi hainu 
alaq käki<. «Peräkõrd või viil 
vaia minnäq!» olfkyil< tuu tar
kus, miä mutikõnõ asast arva
da mõis(. 

Nii tcklc tä cgäl hainaaol ku
~a suurõmbas. Perädü suur 
bainakuhi sai. Ku vanamul( 
ärq kuuli, vidäsi kolhoos mas
sina vanaravvas. 

Kipõ jalaga 
kolhoosiesimiis 
Täütevkomitee instruktor va
liti mahajäänüq kolhoosi esi
mehes. Tuu otr illus scto pniss, 
a väega koonõr. Täütevkomi
tee tütrigilõ tä tuuperäst es 
miildüq. 

Ku instruktor perfuoist päivä 
ammõtin olf, teiväq tütriguq, 
arvõrunmõtnil<ja massinak.iro-

Majamüüjä 
Nuuf naanõ ja miis tahtsõq 
maia ostaq. Valisiq sis üte kuu
lutusõ perrä maja välläja lätsiq 
tuud kaema. No maja es olõq 
suurõmb asi, olr tynõ pcris 
kehväkene ja siist-säält lago
nuq. Ümbrus ka es olõq suu-

raja tirnäle esiq vällä. Ostsõvaq 
miipräänikit ja kiitseväq lii
velt. 

Tii sisse panniq kõvastõ Isu
kurd, et häste makus olõssi. 
Ku poiss telehvooni manuq 
kutsutiq (tõsõst tarõst, nii o!Liq 
tütriguq kavalahe kokko ky
nõlnuq), puistsivaq neiokõsõq 
poisi tiivii sisse purgeeni. 

Sis ku korgõq ammõtniguq 
tulõvadsõ esimehega kolhoosi 
manuq jõudsõq, karas t uu au
tust vällä ja kaksõ kipõlt kem
mergu poolõ. 

«Kaeq noq, ku kipõ jalaga 
esimehe miiq seokõrd olõmi 
saanuq!►> es jowaq k<?loosni
guq, kiä olliq vahtsõ esimehe 
massinalõ vasta tulnuq, ärq 
imch1äq. 

Pendsiga 
toimõtulõl< 
Kats pendsionääri aivaq poodi 
man juttu. «Kuis saq uma 
peodsiga toimõ tulõt?» uursõ 
üts tõsõ kä~t. 

«Oh, olõ-i hätägi. A kats• 
kümmend vi iS päivä inne 
vahtsõ pendsioniraha saamist 
om külh toimõtulõmisega 
raskuisi!» kitt tynõ rõõmsahe 
vasta. 

rõmb asi. Ütliq sis aituma ja 
tulliq tuiõrna. 

Läts paaf päivä müüdä, ku 
äkki kõlisas telehvoJ\: «Ma olõ 
tuu majamüüjä, ütelgeq mullõ 
kah, määntsen olokõrran mu 
maja õigõlõ om?» 

. 
MAASKA MIILI 


