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Alguslkl
otsustati vallaettevõtte olukorrast

olevaate saamiseks ja edasiseks

Vallavolikogus arenguks lahendusteede otsimiseks
. tutvUb ettevÕtte olukorraga voli

kOgu revisjoni komisjon. Kujunda
da vaUaettevõte Vassa ümber

vastavalt äriseadustikule ja kutilu-

tadaibnberkujundatava valla
ettevõtte juhataja - ametikohale
konkurss.

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

715.90 kr.
1225.50 kr
7539.15 kr
1177.60 kr.
1172.65 kr.
5304.15 kr.
2149.45'kr.
1716.50 kr.
4539. 65 kr.
3167.00 kr.
3004. 40 kr.
1184.35 kr.
1856.90 kr.

2305.25 kr.
1216.50 kr
1117.60 kr.
595.05 kr.

3165.80 kr.
3569.80 kr •.
1136.10 kr.
1058.10 kr
3584.90 kr.

2288.70kr.
2125.50 kr.
2740.90 kr.
9368.80 kr.
1019.70 kr.
2049.20 kr.
1684.90 kr.
14 160.60 kr.
31089.05 kr.
2773.60 kr.
1351.70 kr

1995 a.
19968. IV kv

1994 a. eest
1995 a.
1996a
1996a:
1996 a.
1996a.
1996 a.
1995 a.
1996a.
1996a.
1996 a.
1996a.
1996a.
1996 a.
1996a.
1996a.
1995 a.
1996a.
1995.-1996.a.
1996 a.
1996a.
1996a.
1996 a.
1996a.
1996a.
1995 -1996a
1996 a.

AvoTamm

Katrin Köster
LeenaPõld
õnne SireIi .
ABita Trossman

Ilme Bestiasf:ollja

Katrin Marlson
Helgi Heindla
OlevTeki
Malle Maruse .
Marita press
Svetlana Zaikova

Ase JOrgeos
AreMiidu

AmoPuSse
Jaano Eensalu

KrYStiQa JO&O

Maire Miemis
DIe Tetsmann
Aino Tisler
Marika somelar
AbtiLiivet
RiinaPirn
Volker
Emid
Dves

Tõ~ Piimatööst.
Jõgi

Nooruse 1,

Nooruse 3

Mere 2
Asutused

Nooruse 6

Nooruse 4
Nooruse 5

Nooruse 7

, Üürivõlglased (seisuga. 03.02. i997)

Sõnad ei tasu vlJ/ga!

Lubaja hea mees, pidaJa veel

parem! -

SuutiUs viina ei ole vlJ/g, kopik raha

!?!Jy!!!J:l ...., . _

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

, Vanasõna - tarkusetera

PraeguselCson vallaettevõttes Vassa
kujunenud raske olukord~p(Shjuseks
vana probleem-tasUmatasOOjaarved.
!gateenuse' eest tule~ rnakst.a.nii
Ioomulikuh kasoojuse eest. Me ei .
kujuta ette,.et·poeSt midagi ostes me
selle eest ei maksa, ometi on-praegu

. ligemale pooled ~orterid.soojuse, vee '
ja· kanalisatsiooni eest võlgu. Iga
ettevõtet, kes osutab teenust tasuta,
ootab aga turumajanduses ~ott.
Et oksikut tarbijat on praeguse
süsteemi juures võimatu vAlja 10li
.tarnI, tuleb maksjatel tasuda ka
võlglastele osutatava teenuse eest.'
seega ei tasu külmavõitu korterite
või puuduva sooja vee PAraStsOO
distada vaUaettevõtet, vaid teenuse
eest mittemiiJ(n'aid kaaskodanikke;
Kus on lahendus?

Jäägu valgus

Maleskem ära oma võlad, kOUap
maksavad süs meie võlglased ka
meile. Kevad on kOOtulemas, päike
kõrgemalt käimas ja kes ainult
sellega lepib võib oma elektriarve
tasumisega ehk veelgi viivitada?
Tegelikult .on nii, et asi kipub
kurjaks minema. Järgmises 'lehes

avalikustame suuremad elektri

võlglased ja kellel elektri eestpool
aastat ja rohkem' maksmata - need
peavad edaspiditõesti ainult
.päikeseenergiagaläbi ajama - elektri
ldlitame valja.
NOOd üks meeldetuletus - hoiatus

neile elektritarbijaile,kes on endale
muretsenud kahetariifsed elektri

arvestid, milledel on teatavasti peal
elektronkelli1d.Need meelitavad ligi

kurikaelu, kes siis koos kellaga
kaovad ja omanikele jääb Ole rõõm
maksta ikka ainult kallima tariifi

järgi elektrit. Et seda ei juhtuks,
seadkem oma elektrikapid korra
likuh lukustatavaks. Igaüks peab
oma vara ikka ise kaitsnia.

Jaak LU1IU!ra

Inspektor
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SELGITUSEKS 1997.A. MAA
MAKSUSTAMISE' JUURDE

, 1996.a. vooi läbi-komlllnemaade hindamine. Sellega
seoses muutl!Smaa 'maksustamishind'väidetavalt
tõesemaks. Põllumajandusmaa hind alanes meie vallas
poole võrra. Riigi pooh muudeti ka maamaksumäärade
pÜfe. I
Tõstamaa vallason uuedma.amaksumääräd vastavalt "

, vallavolikogu otsusele 1,5% ja 0,7%.
Lühidalt uutest maamaksudest.

Meie vallakeskmine metsa maksu~~hind on
2800.- krlha. Seega onmaamaks 2800 x1,5% =42.
krtba.
Kõigeenam kallinesaleviku hoonetealuse:maa
maksustamishind. Toome süa Ohenäite:

krundi suurus on 0,20 ha. ,
kuni 0,10 haX-80 ooo.-kr!ha= 8000.-
0,10 ha... 0,15 ha (500 m2) X 40 000.- krlha=
2000.-

0,15 ha;... 0,20 ha (500 m2)X 20 OOO.~krlha=1000.
kokku maksustamishind 11 000.- X

1,5% = 165.-krooni ja see ongi maamaks 0,2 ha
suuruse a I e v i k u krundi eest. '

VeebTf.tUr 1997
KO~es on õuemaa maksustamishind samuti 80 000.
krlhajaõue esimese 0,10 ha eest on maksualus 8000.
kroonjja järgmised ruutmeetrid arvestatakse vastava
hinnatsooni haritava maa hinnaga. Maamaksu -,

,koefitsient 1,5 ~.
Manija saarel on õuemaa maksustamisbind 30 000.
krlha.

Põllumajanduslikus kasutuses oleva haritava maa
maksustamishind kõigub 1000.:.... 1900.- krlha (senini
2500.- .... 6000.-) ja selleh arvestatakse maamaksu
0,7%.
Looduslilmrohumaa hind on senise 1100.-.... 1300.
krtba asemel 500.-.... 600.- krtba.
Selleharvestatakse samuti 0,7% maamaksu.
Alaliseh meie vallaselavatelepensionäridele kehtib
lOO.-(llkssada)krooni maamaksusoodustust:
Maamaksu !$Sumisetähtajad onleiJjas maamaksu
teatisel. .,'

Heino Laanemets maanõunik

Helle Vahemile maako"aldaJa

Seadusi sirvls Tõstamaa '

KeskkooU direktori asetäitja IJppe;

isikutele ja kasVatustöö'alal Lya Vesik
ainete ja ~

V~~-~~~fdebii~~-?-- -----õÕudei(j-vÕib- kõõfräkeDdada-i(oos- tubäkäiÕ<Xleteti~ik-mi"iScl viiSil
, kooli hoolekoguga /abinõusid andmine ,võieda.stDffiip~; "

Vastavalt harldusseadusele on koolikohustust mittetäitvate ja' - kuni 14-aastaste1'alaealistel on

põhikooli ulatuses õppimine nende vanemate, eestkostjate ja lubatud vübida av~es kohtades
kooliea1istele' laStele kohustuslik. hooldaja~ mõjutamiseks. Lisaks kella 23.00~.OO koos vanemate või

Koolikohustuslikud on kõik lapsed, , haridusseadusega õpilastele teiste täiskasvanutega, kelle hoolde
kes jooksva aasta 1. oktoobriks kehtestatud õiguste ja kohustustega nad on antud;
saavad 7-aastaseks. Koolikohustus on valla oma kom eeskiri, nUne Avaliku korra eeskirjade rikkumise
lõpeb '9 .klassi lõpetamisega või ülesandeks on tagada vallas avalik protokolli võib koostada, asja
noore 17::aastaseks'saamisega kord, puhtus ja kaasinimeste arutada nÜlg' halduskaristust
Kooli 'valik koolikohustuse tUl'Valisus. Tasuks siin veelkord määrata politseiametnik ja
täitmiseks on õpilasele vaba. meelde tuletada selle eeskirja neid Tõstamaa vallavolikogu pooh

, Tervisehäiretega lastelonvõimalik 'punkte~millede täitmise vastu volitatudisikud.
õppida sanatoorsetes koolides, kus esineb kõige enam eksimusi. Haldusõigusrikkumiste seadustiku
nad saavad ravi .ning hariduse On keelatud: ,§ 142· järgi määratakse avaliku
põhikooli \õppekava alusel. - kella 23.00-7.00 vahel lArmata, korra eesleiJjade rikkumise eest
Lihtsustatud õppekavaga rikkuda kaaskodanike rahu valju rahatrahv kuni vüekümne
õppevormi erikoolis soovitab' muusikaga või muul vüsi! mOrapäevapaiga ulatuses, mis oleks
lapsele maakonna konsultatüvne tekitamisega; pnlCgu kehtivat miinimumpalka
komisjon' eelnevalt läbivüdud - alla 18-aastaste1isikutel alkoholi, aluseks võttes 1500.- krooni.
pedagoogilis-psühholoogiliste j~ joovastavate ainete ja tubakatoodete

'meditsiinilisteuuringute põhjal. omandamine, omamine ja
Kui õpilane ei käi koolis, ei õpi tarbimine;
võimete kohasch ja ei täida kooli - alla' 18-aa.stastele
sisekorraeesleiJjadega kehtestatud alkoholi, joovastavate
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Esimene küünal

sõjalaeva kömandörile .. . . .

See olfneli a8stat tagasi: :Eesti'
riigi sünnipäCva-eel~htu.~HA~
marduma h8.kkas juba '.Valla
vanem Endel Tõnissonja'Endel
Andresega astume sisse Seliste
sUm!J8ia otsavAravast. Mõned
sammud ja '.olemegir Eustatius
Miido haUal.Vabadusristi kava-'
lerile, sõjalaeva e komandörile,
paneme esimese küUnla.
Endel Andreseon tubli teejoo!"
Seliste perim tundja. Y abadus~
sõjast osavõtnute kalmudele.
jääb, v~palju tululreSi.:.
S~ kus surnuaiapühal ptees:. '
ter hingepalvetpeab, panelpe
kolm. küünalt kindlasti. ei tea

me kõ~ siia Ql8etudsõjame~, I ' 24. veemu.r 1989. TõstaJna8l " _

VabadUSSõjas sõdinud Sell sumU{lia vänivasse suure manni,Jead8QI~v8ile ~yaba<fussõja mees-
mehi puhkab Idas ja Läänes: kõrvale: ,mõne ' oleme unuslanud.· 'tele.Ka·· KastnaS panemeokolm
Aleviku kolmel surnuaias on meile kõike ei tea, kõikpOle jõudnud .küünalt jutlusepidamisekünkale
juhiks V~ MAnniku,.Vabadus-' kodukalmistule. " .neile, kes kaugete~e~ merede ja
risti kavaleri Uitar. Esimesed Kastna surnuaial on juba pime; mälulünkade taga. Vüs'p8kki küün·
küünlad siia maetud neljale ~ehele, Uiauie üleS Kalevlaste Maleva lad sai tohjab.
keiaDdsid eluVabadussõjas: Mart sõduri Jaan VestmantU haua, esi·, samal õhtul panid T~hela naised
Kiirats, Jakob~.Kirschstein, Volde- mene küOnaltemale. Kastnast p6rit küUnla Vabadussõjas,längenud vü~
marMaf!sonjaReinhold Tomson. 'Vabadusristi kavlerid mõistis puna- ~ ohvitseriJüri Vanatoa hauale
Vabadqsristikav$l~r !uhan ~el võim1941 - 42 surma. JAlleküOn- ning teistele J:õhela meestele, ke~
võitles'. ohvi~ ,kahes, sõjas lad vanemate ma1mispaigale:pOlgu- . võitlesidEestimaa,~st.
Natv~. all ja }9~.aastaaugustis ülem Alersander Seimanile ja vü- , .
Iang~s ta~Peifuisküla saarel. masele Oru lossikomandandile K0d441urlja
Perekonna .matmispaiga! on ~- ~ -Otma,nhile. Nin2 ikka Andrei udu
lestuskivi,\., sinna. paneme
1d1tlnJa." Ka . teisele Karjelite.
matlnispaigale.,;..Jja.. LaUritsate
puhkepaigale paneme küünlad .
meenutamaks vabadusristi me

hi. LembitKarjel oli soomus- '
tanki rügemendi kQmpaniülel}l, . ,
~l Laurits aga Pärimmaa
Kaitselii~u esimene ja eesti
aegse sõjakoolivümane ülem.
üsna IAhe.stikkupuhkavad kaks
Kihnumaa meest; Jaan. Vidrik

tuli tagasi vabarlusristiga,Jilkob
MAtaS aga võitles. vabat8ht
likuna partisanide ridades. Ja
igale, keda teame. Vabadussõja _

mehena, küünal. Kolm küünalt I Ülepoole sajandijälle Vabadussõj~WlgeQ.9~ol1yi~P -l~Y~~J~~~~.
Tõhela,kalmistull4 ..~ugustil'l988~ a: ~.
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VÕlUePALL' _.. lCelguraja4 misnõudis pisut Tõstamaaspordiklubi
Kui· ~Jmises lehes kDjutaSime-A- julgustki, proovis oskusi alustab Il. veebruarist-

vId.. neidude edust' .maakonna kaheksi . kobnelükmelist. teisipäeviti algusega kell 19 .00
·võrkpallivõistlustel. 'süs.,nüüd .võistkonda Kiireim' oli võistkond•. seltshDajas
esinesid ~nooremad tüdrukud., kuhu e .Iglulusid !.aivi 'Martson, ENESEKAISE
Audlils toimunud 'B-vld. Dagmar •KiidjArv ja Margus, "
meistrivõistlustel tuli m88,k.onna NoppeJ. Kombineeritud" . TREENINGUTEQA
meistriks Tõstamaa kooli võistlrond teatevõiStlusesastus llleskuus ,= kõigile soovijale. Juhendab,
koosseisus Catlin Strandberg, Raidi võiStkonda, osavainiad olid Kaido, õppinud spetsialist Toomas Mitt.

'" RAnd, GerIi Lossev~ ,ÕnneMartSon,' .;Jaanus Andreson ja kui tunned huvi, tule kohale!
. Rivimets, Moonika Seppama, Ave KaarelAltmäe. Jäisele suusarajale .

Vene, Evelyil Vahemäeja KätIiP riskisid tt1innRvähesed;, kiiremad'
Kask. ,", -', olio Kaido MattSOn. MargUS

U,* ,,~' Noppe!ja Kaarel A.l1maC.Tubli'oli
Kaks~ . Kuud kestnud~valla- ·Demo ,KiidjArv, kes "suil!es Algamas on traditsiooniline-

~õ~ k~~. 24, ,VÕ~~~S poole pik~~ Tqstam8ltSpordiklubi-'~. '
. Jaanuaril' toununu~ võistluswaa- cMaitsv~avastJasuppi KO' RVP.. AL"- T'ITURNI' '. IR?',:· '

finaalmAngudega. 5A>; koha,. eest kuUluvad tAnUSõnadEllida. ", .. !-J,:-J.' ......•...',':,
'mänguks 'rivisttisid . võistk0llDad" .AleksaBdetTerasele.. " 'Etaru~da,'mis ja kuidas, oot:J~\~:.,
Pootsel ja J>AASteamCt.Seekoldne ~, *~* võistkondadeesiridajaid~;,~,-:"c
mäng2~dis 3:1võjdu Jätkuval!0n .~ _päeval, 17. veebruarilkeIr'
PUsteametile .. 3.-4 .. kohale: mAlumAng.,Seekordsed~~used *-18.30Seltsimajas~ Pane.-
mängisid Tõhela)8 Kes~opl xl. .,.olidesmakorselt mehelt v~aspoolt "võistkond kbkku -
3:0 võidu,saav~tas,kooli ~õ~ond: 0, TÕ~ - Ain ~t Tootsist. . _ .,',
Fm8almärtg tomiUS VÕIstkOndadCOIdme arvamus oli - he8d Ja tule (:')salema .
SC Alev ja Keskkool xn vahel ja ldlsinlused. mida päriselt SiiSki-ei
kujunes' väga. tasavägiSeit. jaganud need, kelle punktiarv~
Tõst.an1aa ,kohtarohkearvulise - .

, publiku otsustavatel momentidel
päris . tuüseFkaa~llUIlisel sai 3':2
võidu alevi vÕistkond, võites
vüenda ja otsustava .. geimi
tulemusega 18:16 'Võitjad
mängiSid koosseisus Maire Adler,
Gerli Los~V8s Kärt Somelar,'Mari
Liis ~ KätIin Kask, AgO'Adler, .
T8IDlo' Blasen, Ando Lomp ja
Toomas Rõhu: Teisele-kohale
tulnud Keskkool xn võistkonda
kuulusid Jaan Rea, Deivid VAära,
Ainar Rohelpuu, Mardo VahelIdie.

Liina Käär, ..,Evelin Vah~mäe, .._ .. t;"I:, :~f:.·' IEvelyn Liländerja Tea VaUimäe"' ~!::, :):~ I

.. *** .... ' 'I' . - MaakO~ meistridA - vid võkkpallis ',,:, , I
S~rd~ub~ - ..vastlapäevaunt~sed tagasihoidlikumaks ,_jäi. Ühelesa Anni' Volgerad. Teist-kolman~

,toImuSId 'pIsut.Yar~m•. pühapäeV~. võistkonna hulgas, kogus enim kO'htajagasid BM ja oma pere:
,Dfnselt oli V~SIsevõ~~' see, rms pUnkte.võistkond Vaska ~,Hendrik
el kutsunud Just m~iliselt ~sale~a Raist, Eve Raist, Luule Tõnismäe.

',kuid need, kes koliale- tulid, JõId' _ - ,. ,', 1

agaralt 'kaasa. Libedat ja kiirel ' .



JuhanSaar

ühepoolne, oli kohal ka tolleaegne.
Pootsipürivalvur Andres Kuum.
Kahjuks ei saa me neilt enam
küsida.
Järgmistes numbrites pakume teisi
pilteja siis on ka teised jutud.
AndreiUdu

Naerame, slJber, naerame nii,

et kogu maailmnaerma vlJih
hakata.

Nut(l1lle, slJber, nUlaJne nii,
et mure saaks sedamaid lakata.

RlUlgime, slJber, 1'/1!lgimenii,
et slJna maailma nakatab.

Vaikine, slJber, vaikime nii,
et sada mlJtetest pakatab.
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Pulmapilt vanalt Manijalt

elUleAadut Manijal elanud mehest
naisest üks vana Pootsi mees Otles

mõned aastad tagasi. et Manijal
. , .... elatud juba ms. kui "Prantsus

Pa1ckusinvaUalehetegtjatele. et Igas Moskus käis"..

numbris. võiks olla parajalt ~nev Manija Aadu pojajakobi pulmade

päevapilt meie ~a1la mööd~ud pilt on tApipea1t70 ~t v~
aegadest..Ja see el ol~ alevikeskne Kuljuste kõlinal sõideti. Ole JM.
nagu tJinA~val kõ~ olla tahab: Liugu pruuti tooma Ja ~ .
Minuga oldI. nõus Ja alu~egt Tõstamaa kirikusse. Laulatus, oli . 14. veebruar _slJbraplJevääremaaIt - valla ainsalt 13. veebruaril 1927. Kirikust

inimasustusegasaare~ ~Manilaiuh.· Manijale, kus' pulmapidu kti~
Manija 8SUSt.amtsega.. on kolm päeva. Pillimehi oli kümme ja
sirgeksrääkimata lugu. Neli ~t kõik korraga ei väsinud. Pildil hoiab

' tagasi kirjutasid aj~~hed PArn~sjaroülipinni Aadu Ansohn; "Manija
Tallinnas, et Manija asustati ~ 'mõisnik", nagu teda suurel maal
aastat tagasi, aga siin on pulmapilt kutsuti..

hoopis varasemast ajast. On tõsi. et Tõstamaa kihelkonnapäeval 1993
Kihnu pered tulid Mallijale 193.~, rääkis vana-Manija elu-olust Jakobi
aga enne seda elas saarel ~Ja tütar Velli Soovik. Manijal elati
Aadu oma perega.. See on kirjas jõukalt, talul oli üle kahekümne

. targas raamatus "Pärnumaa" (T~ lüpsilehma. Huvitavoli kuulda
1930) lk.653. Aad~ Ansohn .oli' salapürituse' vedamises!, selle
Vello Randmäe vanaISa.On foto ka peitmisest ..Et jutt poleks
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Raamatuviit Edith von Kekel?falvaga.Neiu armub leitnandisse ja
seab oma võimaliku paranemise sõltuvusse leitnandist

Stefan Zweig "Kärsitu süda" ~ ja tema tunnetest neiu vastu. Leitnant tunneb neiu
Traagilise saatusega (lõpetas elu ~nesetapuga 1942.a.) ,kurva 'saatUse vastu sügavat kaastunnet ja ei suuda
juudi· päritOlugaaustria -lciJjanikStefan Zweig on end ~õigeaegselt otsustada. kuidas neiu paraneIilissoovile
.minu tiheks ~anikuks. võlunud suurepäraste .~ aidata.Vüvitarnfue lõpetab neiu elu enesetapuga.
~a ("Marie- Aittofuette". "Maria Stuart". Zweig on suurepärane jutustaja jameister1ilc.
"Ma~lhas" jt) lausevald'9a. Teos pakub igale raamatusõbrale tõelist
Siinkohal tahan lugejale tutvustada aga tema ainust lugemiselamust.
tõelist romaani ."Kärsitu süda". See on
armastusromaan. 25-aastane ratsavlldeitnant Anton
Hoffiniller satub olude sunnil kokku 17-aastase neiu

Kenti ValgeviUi

Ükski.tark poletaevaSt tulnud .
Eelmise aasta v~sse kuusse jäi se~e tore .osales olümpiaadil kolm õpilast, kellest Moonika
mõistusemAng - keskmisele koolieale· nagu Seppama tuli_ka Ikohale.Tublid olid veel Ave Vene ,
"Nuputa".Tõstamaa Keskkoolosales· oü 5;:-6.Id. ja 7. kes sai 9. koba ja Martin Va11imäe,kes jäi jagama 11,
kl . võistlusel. 5.- 6. kl. võistkonda kuulusidSilver 12. kohta. Võistlejaid ~Ii selles vanuserühmas
Juurik • Argo Mirk, -Maarja Lühiste ja Egle Leetma. 21.9.kl.võistlusel osales Priidik Maninen (õp. Ants
Võistkondi oli Üle maakonnakokku. tulnud 15- ja Pirso) ja jäi jagama 7~-9. kohta .Erilist tunnustust
pingelisemõtteragina pealejliJldi10. kohale.' vAärib Raido .SaIk 11. klassi.st, kes saavutas ILU
7.klasside võistkonda kuulUsid Kadri Jõgi, Kadri-Ann arvestuses I koha.Selles vanuserühmas on ülesannete
Valgevllli ja:Mari-:Lüs Valgevllli.Võistluse lõppedes tase oü raske, et ainult neli julget kögu maakonnast
jWldi jagama Kilingi -Nõmme lOe-ga m-IV võistlematulid .. ,Meie kooli õpilaste edukuse pant
kohta.Hi1isemas protokollisolidaga kohad ümber .olümpiaadiion ilinselt see, et nad on alatinõustöötaIna
jaotatud, mis tekitas õpetajates kerget.pahameelt, sest tunduvalt raskem8.teülesannetega, kui keskmine
töid kontrollisidvõistlustel kaks komisjoni. õpilane jB:meeldivon lca'nendeloomingulinesUhe
Selle. aasta. 18. jaan. toimus maakonna koolide õpitavasse.
matemaatilcaolümpiaad.7.kl. o~es Kadri-Ann
Valgevllli,kes saavutas 26 osaleja hulgas I koha.B. kl
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VALLAVALITSUS

kuulutab välja
konkursi

ümberkujundatava vee,
kanalisatsiooni ja

küttemajandusega. ~egeleva
I vallaettevõtte
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JillIATAJA

AMETIKOHALE

Avaldus koos elulookirjeldusega ~
esitada vallavalitsusele

Hiljemalt28.veebnmrikS1997.a
Täiendav info tel. 96180.

. KaIIiS~!
1997.Loo kava alpsttdalate~

'Tu.me·toota. et see Gritus.flJimubja ••••• iDditBiOOOib
..u... ',. -.
Esimene valla "'1m1u~i.cL. toinmb

., haId, 21.~
TÕSIIImaa~.
.18'~ ken 12.00 - .
Võisdema·ond-t-"-k6iki VaDa l8pd. V1I.DIJ8CB 5 - 18

eluaaaat.. Ip1 ouwtjaI'1uIeb aada Gb Jal omal vabal

valikuL Labljaid ~ S - liiInnPIinr tIiSbSVamJte
zürü. Võitjad ~1r-neJja~: 5 - 7 aastased.

8 -10 aastased. l1-1311811BSed. 14 -18 aastased.

VaIIUIIaIW:IlbJs toiomb seisup 01.011~ _ -
Lisab zftrii otsusele valib publik oma L-mnn'cu.

Võistlejllfe arv jps VIImISCIÜbm8S ei ole piiratud.

Lauluv6ist1use1e~iu.i..: ja mo:
Ene LdJtSa1U TlilItJnnaa ~1el. 96 172 96 095
Vtivi Karlep T6Stamaa KakkOOI teL 96 226 96 041
Vümaae PIeV limluvõistJuseleregistreatnnWlrll 007. mlb1s
1997.L' . "

Suur sünnipäev~pidu
Tõ~aa Seltsimajas

Pühapäeval, 23. veebruaril kell 21.00
ansambel'

"JUST AMENT" ,
saatel tants~des ja toredaid tantsukavasid
kaedes veedatekindIasti meeldlva õhtu.

Pääse: 35.- kr.

_ lapSed, memmed-taadid 17.-kr.

Lea Ramük T&dam8a JlIUUlUdnIc'WL
Tel96184

Toimetus Ene Lddsalu TõstamaaJWIll~L
Td96172


