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Kõiki neid sümbol~dsaavad virgad
Jcäed tjJckida,heegeldad8, kudu~ jne.
pühadeaegse kodu kaunistamiseks.
Selles töös saababi käsitöö ajakiIjadest
ja kogumikust "Lihavõtteraamat" . Lil
leseade harrastajatel on aeg oksad tup
pa tuua, nisuterad orase saamiseks
mulda küJyata~ Pajudel on .tibukesed'
olemas- ootavad palmipuudepühalmeie
toaS vaasi saamist. See on meelde
tulclus palmiokstega Kristust tervitama
tulnud rahvahulgast Jeruusalerninas.

Perenaistel on' aeg pühadetoi4uret
septid üle.vaadata. Vastlapäevaga ala
nud pikk paastuaeg lõpeb ja toidulaUda
võib rikastada TDõnegisuupärase p,ala
gä. Ei saa unustada tr8ditsioonilistko
~piinuist pühaderoOga- pasha "rosioa
te, päJjklite ja kompoti puuviljadega.

. Kui talvel küpseuime piparkooki,' siis
kevadpühadelauale,sobib jänkukujuline
koIianesaija kiJjud munad.

Ülestõuslnispühade sümboolikas on
aga veel rist, okaskroon, kukk, õhvri-·
tall jm. Need on sümbolitena tähista

.mas seda, et pärast kwiinglikku sisse
sõitu Jeruusalemma ootas Kristust reet;,
mine, In8hasaIgamine, Ketsemani aed,
Kolgata tee ja rist. Enn~ ülestõusmiSt
kannatuste karm tee.·See on Vaikse
Nädala sisu. -See On ka meile endasse
vaatamise ja mõtiskluse aeg. Maailma
kiitust ja tähelepanu võib ühel päeval
asendada SinulgiRist ja Kolgata. Kuid
ka kõige raskemat hetkel lohutab
Kristus:. "Mina olen ülestQusmine ja
elu, kes minu' sisse usub, see elab, ehk
ta küll sureb.""(Joh. ev.11,25): See on
ülestõusmispühade tähendus
religioosses mõttes.
Surma võim on murtud, kevad on talve
võitnud. Rõõmsaid pühi!
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Õhus O~ !eeVadet:hommikuvärskuses ,kapikud, siis kevadpühadel ootav~

kõlab hel~alt tihase laul, hallide pilv~ head lapsed külla pehmet ya1getjänkut,
de va!tel~Vilksatabhelesinist taevast ja kellel käppade vahel koMke värvitUd
kohe-kohe helistab lumikelluke kutse- ,munatfega! Jänese valge värv rõhu~
keDakevadpeole. ,Kõik see.on looduse inim~ sisemise olemuse puhtust,
aastast-aastaSse lCorduvärkamine. Aga ausust.'
ometi on ta igakord uus, ootamatu ja Viljatera ja tärkav roheline oras rliä-
ometi pikalt oodatud. givad taas bsvamise imest. Roheline

Kevade tähtsündmuseks on kevad- värv on tähis kevade võidust talve üle.
pühad, eJihavõtted, e.ml11UU!epühad,Roheline on kirikus Kristuse ilmumise
e.ülestõusmispühad. VÜJnane'nimetus püha (6.jaan:) liturgiliseks värviks. Ku
on kirikukalendrist, teised aga rahva,. na rohelitie seisab koos kollasest (päike
kalendrist. Tegelikkuses on pühade re- . '
ligioosne ja rahvalik mõte läbipõimu
nud. See VäljendUbpaljude sütnJx>lite
olemuses. Osa neist on võetud k8sutu:'
sele algselt rahva poolt, hiljem kohan
datud religioonile. Esineb ka v~pi
dist. Sümbolitest järgnevalt juttu tee-
megi. ,

Kollane nartsiss - paradiisilill- aprillis
õitsedes ,on liikuvate pühade tõttu

.'vahel lausa õigeaegne. Ime SeiSDeb
maasse pandud sibulast õie saamises.
See on elu võit SUJ1Dl;üle. Kollane värv
on elu ja jUmalikkusesümboliks.
. Munale,on omistatud erintwates kul

tuUridesüks ja sama: muna on loomise,
viljakuse ja kasvu SÜlDb9l.Elutuna
paistev muna peidab endas.elu alge. Li· ja jumalikkus) ja sinisest (tõe ,.\färv)
havotteintina ristiusuga seotult on taas- ' ,sümboliseerib ta ligimesearmastust ja
sünnija ülestõusmi$esümbol.' hinge taassündi !teade tC$UdelähL,.,,_

Kodudes kaunistame" lauda linaga, Paljude rahvaste uskunlUstes tantsib
millel tikitud tibupoja4. Heegeldatud Päike kevadpüha ,hommikul.Sellega on

'tibupojBd.oma mustade pärisilmadega rõhutatud Päikese eluandvat, jumalikku
vaatavad riiulinurgalt jne. Tibu ongi jõudu.Püüaine meiegi .tabada päi
munast koorunud elu kandja. oma si):' .,keserpängu kaunil kevadpüha .hommi
numit rahv:aleväljendab Piiblis Kristus· kui.
ka kanapoegade kaudu (Mat. 23,37). Uue elu tärkainiseja jäJjepidevuse il-

Uue elu sümboliks on kalihavõttejä- minguks on ka hõlikas. Küll oleks tore
nes. JAnes kui elu ja paljunemise süm- kui tänaw 30. märtsilkoUane'õnne
bol ulatUberiti Kesk-Euroopa rahvaste liblikas Dleie silmade' ees .oma tiivad
uskumusteskaugele eelkri~ ae- avaks! .
ga. KUitalviste pühade eel piilusid pä- /

J
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Vallavo6koau otsustas:
1. Asendada vallavolikogu
eelarvekomisjoniliigeMaire Blasen
Ants Pirsoga.
2. Anda vallavalitsuselenõusolek
pangalaenu võtmiseks.
3. Kinnitada 1997.a. valla eelarve

summas 5974314.- krooni tuludja
kulud tasakaalus..
4. Kinnitadaiüklike sotsiaaltoetuste
maksmise kord.
5. Eesti Maarahva Kongressi
delegaatideks valiti Mare Pärna, Leo
Langus ja Piret Tamm.

RllKLIKE _ 4.2.saavad riiklikku pensioni (elatus-
SOTSIAALTOETUSTE raha) või ülalpidamistoetust
MAKSMISE TINGIMUSED JA 4.3.on ametlikult töötuks tunnistatud I Infominulid volikogus
KORD. 4.4.on kodus alla 3-aastase lapsega 7.4.Tööotsijale, kes mõjuva põhjuseta
TOIMETULEKUTOETUS 4.5.on kodus nelja või enama lapse- keeldub pakutud tööst andes keeldumi-

I. Alat~ 01.jaanuarist 1997.a. maks- ga,kuni noorim laps lõpetab esimese se kohta allkitja;lõpetatakse toetuse
takse vastavaltVabariigi Valitsuse klassi maksmine.
23.detsembri 1996.a. määrusele nr. 318 4.6.vanem, kes on kodus alla 18-aasta- 8.Perekonna sissetuleku hulka
"Riiklike sotsiaaltoetuste. maksmise se invaliidiga , arvatakse
tingimusteja korra kehtestamise kohta" 4.7. on järelvalvet ja pidevat hoolda- 8.l.üksikisiku tulumaksuseaduse alusel
eluasemetoetust ja toimetulekutoetust mist vajava isiku ametlikult vormista- maksustatav tulu (netotöötasu)
ühtse toiinetulekutoetusena. tUdhooldaja 8.2.,riiklikeelatusrahade seaduse alusel
2. Toimetulekutoetust makstakse isiku- 4.8. on vanaduspensioni ikkajõudmise- makstavad pensionid '
tele, kelle tulud peale alalise eluaseme nivähero kuikaks aastat 8.3.1astetoetuse seadusega makstavad
kulude katmist norm-pinna ubrtuses on S.EttevõtluSest tulu saavatele perekon- toetused
alla Vabariigi valitsuse kehtestatud dadele makstakse toimetulekutoetust ~.4.stipendiumid,abirahad,elatis
toimetulekupilii.Perekondade erandkorras sotsiaalkomisjoni otsuse st.alimendid'
arvestusliku toimetulekupilii suurus on alusel. . 8.5.sotsiaalabiameti poolt tõestatud
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 6.Tööotsija. kes ei ole saanud töötu muud täiendavad sissetulekud
03.detsembri 1996.a. määrusega 'staatust või kelle töötu staatus on lõp- 9.Perek~nna sissetuleku hulka ei arves-
nr.306. penud, -arvatakse toimetulekutoetuse !ata tounetulekutoetust ja teisi ühe-

3.Toimetulekutoetuse määramise alu- saajate hulka sotsiaalkomisjoni kordseid riiklikke toe-tusi, sealhulgas
seks loetakse perekonna netosissetulek -otsusega,mis on kClOskõlastatud' lapse sünnitoetus, koolitoetus,
(brutosissetulek miinus tulu- Pärnumaa Tööhõiveametiga. matusetoetus jms.
maks).Perekonnaliikmeks' loetakse 7.Tööotsijale toimetulekutoetuse 10. Tööandja viljastatud tõendid alla
taotlejat, tema abikaasat või abielulistes maksmise kord riiklikult kehtestatud palga alanuriäära
suhetes olevatalaliselt samas eluruumis 7.1. Üksi elav tööotsija on kohustatud arvestatud palga maksmise kohta kuu
elavat isikut,nende ülalpidamisel töötama kuus 10 päeva hädaabitöödel, luvad otsesele kontrollimiselekusjuures
olevaid~lapsi ja vanemaid IDilg teisi mille eest arvestatakse toimetulekutoe- tuluoa arvestatakse väheinalt riik-tikult
ühist tuluallikat ühiselt kasutavaid või tust 460.- krooni. Iga vähem töötatud kehtestatud palga alammäär.
ühise majapidamisegaisikuid. ' päev vähendab arvestatud summat 46.- 11. Kui taotleja ei esita Täitevameti
4.Arvestusliku toimetulekupiiri arvuta- krooni võrra. " t~dit lahus elava lapsevanema käest
misel ei võeta perekonnaliikmetena ar- 7.2.Kui tööotsijal on jäänud vanadus- elause mittesaMlist kohta ,arvestatakse
vesse töövõimelisi mittetöötavaid pe- pensioni ikka jõudmiseni vähem kui ~erekonna ~issetuteku hulka ·1/4 riik
rekonnaliikmeid.Erandina arvestatakse kaks aastat, arvestatakse talletoenist likult kehtestatud "palga alam.'11äärast
isikuid, kes kuni 15 päeva hädaabitöödel töötamise lapse kohta.
4.1:õpivad Eesti Vabariigi riiklikes või korral. 12.Toimetulekutoetust arvestaval sot
Haridusministeeriumiantud koolitustu- 7.3.Tööotsija,kes ei saa hädaabitöooel siaaltöötajaljs. sotsiaalkomisjonilon õi-
ba omava õppeasutusepäevases töötada, esitab selle kohta arstitõendi ja gus ja kohustus nõuda toetuse taotlejah
õppevormis.. ta 81vataksetoetuse saajate hulka. täiendavaid andmeid. Kahtluse korral

________ ~ ~~ _ _:_ .:..__:.pe=r.:ek=o::nna=.:st:·s=setuiekuttõendavate do-

Tõstamaa VaDavolikogu istunaD
28.02. 1997.a. oli päevakorras:
1. Alatise eelarvekomisjonikoosseisu
muutmine.
2. Pangalaenu võtmine Tõstamaa

-Keskkooli remondiks.
3. Valla 1997.a. eelarve kinnitamine.
4. Riiklike sotsiaaltoetuste maksmise
tingimusteja korra kinnitamine.
5. Eesti Maarahva Kongressile
delegaatide valimine.
6. Vallavolikogurevisjonikomisjoni
aruanne VE VASSA revideerimisest.
7. Alatise kultuurikomisjoniaruanne
kultuuritööst vallas.
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SotsiluJJtöötaja: Maire 81ase"

~
kumentideõigsuse osas esitatakse need porti ravi- või rehabilitatsiooniprot- valitsus kehtestada täiendavaid sot-
kontrollimisele Pärnumaa Maksuame- seduOOle sõiduks, samuti sotsiaalsete siaaltoetusi
tile. esmavajaduste rahuldamiseks, kui 25.1. Toetus küttepuude ,ravimite ning
13.Perekonn;l sissetule~ tahtliku var- .ühistranspordi kasutamine ei ole või- eriabivahendite ostmiseks vanuritele ja
jamise või valeandmete esitamise korral malik või puudega inimese perekon- puuetega inimesteleavalduse ja makse
lõpetatakse sotsiaalkomisjoni otsuse nalükmele vöi hooldajale, kes tegeleb . dokumendi alusel.
.alusel toetuse maksmine ja alusetult selle isiku transportimisega. 25.2. Toetus laste toidukulude katmi
makstud toetus nõutakSetagasi kohtu 19. Taotlus transpordi k8sutamise toe- seks sotsiaalselt mittetoinietulevates ja

'kaudu. tuse saamiseks esitatakse koos pen- puudust kannatavates perekondades
14.Eluasemekulusidu arvestatakse toi- sionitunnistuse ja sõiduki registreeri- . lasteasutuse esildise sotsiaalkomisjoni
metulekutoetuse määramisel eluruumi mistunnistusega sotsiaalkomisjonile,kes otsuse alusel.
normpinna ulatuses. Normpinnaks määrab toetuse suuruse. ~.3. Toetus lapse sünni puhul

.loetakse elamuseaduse alusel 18 m2 TELEFONI KASUTAMISE 25.5. Toetus lapsinvaliididele,tugi-ning
üldpinda iga perekonnaliikme kohta ja TOETUS kasuperedele sotsiaalkomisjoni otsuse
15 m2 perekonna kohta. Juhul, kui tu- 20.Telefoni kasutamise toetus on ette' alusel
bade arv võrdub eluruumis alaliselt nähtud üksi elavatele mittetöötavatele 25.6. Toimetulekutoetus vähemalt 18

elavate inimeste arvuga,kuid eluruumi pimedatele, suhkruhaigetele,astmahai- aastastele päevases õppevormis edukalt
üldpind onnormpinnast suurem,. võe- getele, hüpertooniatõbe põdevatele ja õ~pi~ateleper~konnast la?us elavatele

. takse .aluseks eluruumi üldpind. Kui teistele haiguse kroonilise kuluga üliõpilastele ~g kesk-.enõppe
eluruumi üldpind on normpinnast väik- haigetele, kes arstlikult tõendatud. ter- :-sutuS!esõppI~~tel~õpilastele avalduse
sem, võetakse aluseks tegelik pind. vistiku seisundi tõttu vajavad sageli Ja sotSlaalkOmtSjOruotsuse alusel
15.Eluasem,ekulude arvestaja annab kodust arstiabi, samuti sotsiaalsete eri- eluasemekulusidsamaaegselt
toimetulebtoetuse taotlejale vormi- vajadustega lasterikastele (neli ja eruun kompenseeriroata.
kohase õiendi eluasemekulude kohta last) perekondadele. Sotsiaalse
normpinna ulatuses. erivajaduse hindajaks on sotsiaaltöötaja .
16.Taotlus toimetulekutoetuse saaini- ja vallaarst. Täienduseks volikogu poolt kin-
seks esitatakse koos perekonna sisse- 21.Telefoni kasutamise toetuse taotlus nitatud riiklike sotsiaaltoetuste
tulekut ja .eluasemekultisid tõendavate esitatakse sotsiaalkomisjonile,kesmää~ maksmise tin&imuste ja korra
dokumentidega sotsiaalkomisjonile rab toetuse suuruse, mis ei või ületada kohta Tõstamaa vallas.
jooksva kuu 20.kskuupäevaks. telefoni ühe kuu abonenttasu. Kuna valitsuse poolt kehtestatud uus
17. Toimetulekutoetuse väljamaksmise n GRUPI INVALllDIDELE 50 % sotS.toetuste maksmise määrus on tun-
kord SÕIDUTOETUSE ERALDAMINE duvalt rangem kui varemkehtinu, palun
17,1. Toimetulekutoetus makstakse'- ümsTRANSPO~IS kõigil toetuste taotlejail esitada kõik
taotlejale, kes tasubise eluasemekulud. 22. Maksta 50 % sõidutoetust ühis- vajalikud tulusid ja kulusid kajastavad
Varem tekkinud völgnevusi transpordis (välja arvatud linna- dokumendid hiljemalt 20.-ndaks
sotsiaaltoetusega ei kaeta. tranSport) IT grupi invaliididele, kuupäevaks,et so~siaalkomisjonjõuaks
17.2. Toimetulekutoetus makstakse keskasutavad ühistransporti ravi- ja taotlused läbi vaadata ja kinnit8da. Kui
igakuiseit sularahas või ülekandega rehabilitatsiooniasutusse sõiduks vas- väljaantud töötasutõendid on alla keh
taotleja pangaarvele. tavalt Pärnu Maavalitsuse kehtestatud tiva palga alammäära,on juurde vaja
17.3. Erandkorras võib taotleja kirja- korrale. töökoha põhjendust ,muidu läheb tulu-
Iikul nõ~lekul tasuda taotlejale osu- VAIDLUSTE LAHENDAMINE na arvesse kehtiv palga alammäär. Ju-
tatud teenuste eest otse (nt. kooli ja 23. Toetuse taotleja võib toetuse hin veel kord tähelepanu sellele,et ela
lasteaia söögiraha, kommunaalteenu- määramise või mittemääramise vaid- tisTabaehk alimentide tuludesse mitte
sed) lustamiseks pöörduda sotsiaalkomisjoni arvamise aluseks on Täitevameti tõend.
17.4. Eriolukorras otsustab toetuse poole selgituste saamiseks.. Kõigilmittetöötavatel toetuse taotlejail
ennetähtaegse maksmise sotsiaaltöö-. Mitterahuldava vastuse saamisel on palun pöörd1,ldaTööhõiveamerisse kas
taja, kelle otsuse vaatab hiljem läbi taotlejal õigUs pöörduda vaidluse tööotsija vöi töötu staatuse saamiseks.
sotsiaalkomisjon. lahendamiseksvallavalitsusepoole. Alates aprillist hakkavad toimetuleku
17.5. Lapse huvide kaitseks võib sot- 24.Sotsiaalkomisjonileesitatud avaldus toetuse arvestusse minema ühe kuu

, siaalkomisjoni otsusel toimetuleku- kuulub läbi vaatamisele avalduse tulud ja kulud.. Oleks kena,kui iga
toetust vanema nÕuSQ.lekutamaksta ot- esitamise kuul,kui avaldus on esitatud abivajaja siiski eelkõige ise tunneks
se lasteasutusse., ku~ 18.ks kuupäevales. huvi,tuleks kohale ja püüaks
TRANSPOIQ)I KASUTAMISE TAIENDA VAD muretseda vajalikud dokumendid toe,..
TOETUS -SOTSIAALTOETUSED iuse saamiseks.
18.Transpordi kasutamise toetus on 25. Toimetulekutoetuseks eraladatud
ette nähtud nUttetöötavale puudega vahendite piisavusel võib kohalik oma-
inimesele, kes vajab individuaaltrans- .
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Tõe8tisftndinud lugu
Tohutriinust

keelt ~ei osanud.' muudkui cpildistas _dochile. Aprillis 1967 nad abiellusid.
~etillukese' aparaadiga. Kuulus Tõrva~ 1969 sündis tütar Elisabeth.
. nõmme märid sai .Ajalehemagnaadile jäi Austraalia kit-

pildile igast küljest.. sakS, siirduti h,1glismaale,kus sündisid
Tõrvanõmme talus oli -pojad Lachtapja, James. KQnservatiivne
kolm poega ja üks Inglismaa ·ei timdunud mister Mur
tütar. Kõigil neil oli doohile hea ~paigana ning-"1974.
pealehakkamist ja ~ siirdus ta New Yorki, kus ostis
seikJ~averd. 0 Ainult oma trustile huik ajalehti, ajakirju, kir
kõige vanemal pojal jastusija filmistuudioid. 1991.a. hinnati

,läks .kuivastL Jaan. Murdochi ajakirjandusimpeeriumiväär
sattus.Saksa sõjaväest tust 6,7 miljardile"USA dollarile. Oskar
tulles' Sindis venelaste Kruus peab Anna Tõrv-Murdochi
kätte cja _ hukkus kõige rikkamaks eestlannaks.
sõjavangide laagris. Miljardäriprouana lõpetas. Anna kaks
Keskmine poeg lakob ülikooli kirjanduseja tnütöloogia alalja

_. . _ ongi Tuhkatriinu i~.· omab magistrlk1:~di. Ta on kirjutanud
See ilusa.blondiini pilt on võetud 20. - Kasta meremees oli? Rätsep'aga küll.- mimromaani. Uhe pühenaanud isale:
juuni 1991.aasta "Postimehest": Kirjan- . Püksitegemiseõppis kü1arätsepajuures ilmselt on isa surnud. Ka taasiseseisvu.,
dusteadlane Oskar Kruus alustab: selgeks. Kui Pärnus hakati Suursilda nud.Eestit külastas ptoua, Anna, kuid
"Muinasjulud tavaliselt ;ruhkatriinu (valmis 1938) ehitama, läks sinna tööle: Pärnust kaugemale ei saanud...
isast ei pajata, siinse loo puhul olgu Sealt oli lihtne välislaev8lehüpata ning Tõrvanõmme noorim poeg Juhan ÕppiS
mainitud, et :TUhkatriinuisaJakobTõrv v~ oli mees ~otimaat. Läks tööle .gümnaasiumIs",koos Paul Keresega.'
oli meremees rilngpärines' arvatavasti - rätSePainsse, abiellusomaniku tütrega. Peale sõda !!JH inseneriharidusegamees
mõnest Eesti rannakülast. Me oleksime Sündisid kaks poega ja tütar, Apnä Pärnu Kalakombinaadi püügiosakonda
võinud Tuhkatriinu. kodust rohke.I? Maria, - kelle SÜnDiaaSta on 1944. ja hakkas. mõrravaiasid koorima. Sai
ieada, laP 1986:a.-polekseesti ajakiija- ÄriomanikU tütrele ei meeldinud pärast kaluriloa ja oli ühel päeval
nikud.~ inaba maganud tuhbtiiinu 'välismaalaSest mees kauaks 'ja abielupaadiga Lõõba rannas. Vüs Aadu talust
ldila..ddii1cu Eestisse koos isaga. Uudis- läks lõhki. Nmg niimoodi, et lapsedjäid" ohtralt joogivett ja - kadus. JõudiUer-
himulikud:naabrid muidugi märkasid, isale. _ vena Rootsimaa randa.
kui taksoga kihutas kohalehallipäine 19S4.aastal siirdus Jakob Tõni lastega Tõrvanõmme tütar Anni elab praegu

väliseestlane,'kaasas ülikallilt rõjvasta- Austraaliasse,kus tal oli -väike Pärnus...
tud keskealine daam." . rõivapuhastusfirma.. Annae ' lõpetas Tuhkatriinuga. alustades on kirja
Külarahvas seda külaskäiku märkas. keskkooli ja läks Sydney ajalehe "Daily saanud ühe Seliste~pere'lugu:
Endistnaabrimeest sõitis vll8tama En- Mirrar"' reporteriõpilaseks, sest ·isal .
del AödJ:ese,Tõrvanõmine Jäskaga ~ polnud. tütrele.kÕrgbariduse and- Andrei Udu
~pikad jutud. NOOd on~lugejal miseks.-Toimetuses kohtas Tuhkatriinu

.selge, et .. ~akob T.õrva kodutalu o~ oma printsi. Nooruke blond t;eporterjäi
Tõstamaa ja ~eliste vahel. Tütar eesti silma ajalehebOssRupert Keith Mm:-

'JIlIuztiu

,-ElektritarbimisenõueteSt
Eesti Vabariigis tohib üles panna
Elektrikontrollikeskuse ja 'Standardi;
komitee poolt kijinitatud ning tüübi
kinnituse saanud elektrienergia
aJVesteid.. Mõningad. kahetariifsed
arvestid on osutunud ebakvaliteetse

teks ja neid tüüpe eltohi üles montee
rida. Vastava informatsiOQllisaamiseks
helistage telefonil 96 343. Elektriener-

Võib-oUa°s~ huvitab •••. , .c..etjärgmine 'JumalateenistuS·' toimub'
-et.,- 'Tõst_~a koguduse 23. cmättsil kell 14.OQ. 'feenib Alo
hingekirjas on 81 liiget, kellttst ~ Saarest.
.~ maksis 1996:a.:eest5Ö (sumtnas

. lpS.-);
..et kirilaL-riJaksug PrlJOstk~nda ja
Konsistooriwnile- 00·25 EEK 'liikme
kohta (swpmasH'SO,-);
-et t~stusipeeti 20, neist a6nuiauaga
3' -,
et aruande valimiskoosolekust võttis
osaainult IS liiget 50-st;
-et uus nõukogu ja juhatus valiti tagasi
samas koosseisus; ,
-et koguduse liikmemaks tõsteti 50.-ie
kroonile liikme kohta;

gia arvestt rlWnatuia-(praegUkäes ole
vaid) võib" kasutada,lfunineis on
rullmi, siis 'alles vahetada uue vastu.
Paljud soovivad oma' kortereid hakata
kütma elektrienergiaga.. 'See pole aga
nii, et muudkui'soojaradiaatorid üles ja
laheb lahti! See probleem on .veel aru
tusel ja omlJalgatuslikultei tohi veera
diaatoritesse ühtki kütteelementi panna.

PEV illSJ'ektor Jaok Lumera

Kevad kutsub adrad

põllule ja linnud laulule!
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9368.80
3724.90
1952.30
2147.35
6956.~5
3134.50
5583.10
1956:40
3312.35
3306.45

·2564.~
2102.
3851_25,
2213.10
2875.90
3012.55
2579,75
3577.25
1205.10

94156.70

E. Lüv

KorteriOOrivõlglased
seisuga 07. 03. 97.a.
liivet, Ahti
Pusse, Arno
Kiisler, 'Katrin
Põld,leena
Sireli, Õnne ' "

. Trossmann, Anita
Bestsastnaja, Ilme
Martson, Katrin
Heindia, Helgi
Maruse, Malle
Rea, Milvi
Jürgens, Age
MUdu, Are

.Joao, 'Krystina
Tetsmann, lIIe
Tisler, Aino
Heinvars, Ivo
Somelar, Marika
Pärn,·Riina
Elanikud kokku:

Lugeja arvamus
teenenduskultuurist
on tÕsi,et tänaselpäeval ei jätku meil
paljutki - raha, ettevõtlikkust ja tarkust
elamiseks ning tihti tuleb leppida ka
vähese toasoojaga. Seda tähtsamale - _.
kohale tõusevad inimestevahelised
sõbllilikud suhted - osavõttikkus,
abivalmidus.Need ei maksaju midagi,
&ga ometi aitavad kaasinimeste tuju ja
toonust tõsta. Tõstamaa toidukauplu-_
ses olin hiljuti tunnistajaks meeldivale·
.e. Kaupluses~ sisenes keskeas
bärrasmees. Arvan, et ta polnud meie
kaupluse tavakülaline,.sest ta ei tead
nud. kus miski kaup asub. Pealegi oli .
tal rülpusnimekiri, (arvatavasti abikaa~_
sapoolne tellimus) mida I?idiostma.
Meeldivoli näha müüja (Katrin)
sõbralikke nõuandeidja soovitusi. ' ~

. .-Kliendigakäidi läbr"majandusriiul",
voi'stilettjaleiva-slrla valik. Asjatund,"
matu ostja lahkus kauplusest täis
toidukorviga ja .kindlastirõõlllustasid
nad kodus koos naisega õigete ostude
üle. Meie kaupluses on ju kaubavalik
tundmatuseni muutunud ja on tulnud
lDuIendalgi.selleskaubaküllu~ "giidi"
paluda. Ikka on mind sõbralikult, lausa
"kättpidi" vajalilai kaubajuUrde vüdud
(Erika, Sirje)ja see on meeldiv.

-Kosmeetik [rana VakrIJIJm

Loe rubrüki "Feja" - -mõeldud noorele nahale Seda sarja
kosmeetikasalong Ieh(!$ ja Sa oll}d . tutvustan pisut lähema1t.
n;; kaunis, iii; veetlev••. ; Umbes 20 aastase inimese nahas

.Huei ole alati lood~ kingitus, hakkab koliageen jäigemaIcs
,vaid pigem_pideva kontrolli ja muutuma Kreemid, mis..sisald.av3d
hooldusetulemus.Gerard's kollageeni peaksid naharstarsema
kosmeetikasari, mis (JR loodud hoidma pehme ja elustsena Need

. Itaalias, on spetsiifiliste ja uued päeva- ja öökreemid on
professionaalsete toodete seeria, vajaliku noore naha hooldamisel.
mis pakUb loodusv~endeid ...•. Kollageeni jäigastumise vastu .
lahendamaks sage&semaid~ - aitavad A-, e -,E vitamiinja teised
probleeme kõigeerinev~el naha antioksiidid .
tüupidel.Gerard'_s-alustas tegevust VIV A MILK - niisutav
25 aastat tagasi: Praeguekspordib puhastusemulsiooD;mis puhastab
ta oma toodangut 20-sse riiki: Need õrnalt ja efektiivselt. Samas säilib
tooted on loodud kooSkõlas kõige nahal õige bioloogiline tasakaal.
edumeelsemate ja ajakohasemate Koostis: lipoproteiin, nisueose õ~
teaduse saavUtustega Tooted on· kollageen.

- 10oduslikQ.dja on kooskõlas naha VN A TONIK - alkoholivaba, .
filsioloogiäga. Kõik Gerard' s stimuleerib vereringet, säilitab selle
tooted on valmistatud aktiivsetest ja õige niiskustasakaalti. Tänu sellele -
bioloogilistest-ainetest. ~tatud ei ilnuie nahal ebameeldivat kuivust
on sobivamaidtaiinijanende _- .ja pingul·tunnet. Koostis:
ekstrakte, lilleõlisid ja kollageen, kummeliõli, luuderohu
looteekstra!de, Toodetes on ekstrakt.
val~tseja aktiivained VIV A EYE GEEL - E - vitamiin.
liposoomides .. Hoiab ära enneaegset
Gerard's pakub sarju:- silmAijmbruse kortsude teket,
• noorele nahale vähendab turseid ja helendab _
• kuperoossele, kuivale, rasusele tumedaid silmaümbrusL Koostis:
ja vistrikulisele-nahale kollageen, kummeli ekstnikt, ,

• ülitundlikujaatoopilise nisuidu, tsenteDa ekstrakt.. NMF.
(ülikuivaja SÜgeleva) nahajaoks on VN A DA Y AND NIGHT
spetsiaalne ravisari GREEM - 24 tunnine öö - ja
• tselluliidfravikS päevakreem. Säilitab ja annab
• venitusarmide raviks nahale tagasi tema noorosliku

• seerumeid ja maske ~-ja niiskuse. T~u.lipösoomides
jUl!8te raviks __ olevale aktiivametele ,aegl~ ..

~ eenil" <Ii'.' . _1~_""';': d kieem naha vananenusprotsesSl.
• y 31en te Ja p.~llenu -- S b'b-ka . I peal- .naha ärahoidmiseks F 0 1 ,m~te e~... e _•

d· k. att··:Ck --eetikat". - ,,-. habemeaJatnlSt. KOQstIs:kollageen;
• e Ot IV osm kumm li 1,_lrl. ,- 'duõ1'--Kõik Gerard's tooted on - .: e. eA»uaa.,,-msu.t . : zen-
alk h li abad .~ .. ~ ekstrakt, NMF(looduslik

o 0 v ... .L'_I")K 'kah 1~._...;; da 1 . nnsutav .lCU\.lor·~· ~ -
um eAWllllen e uaastam on, S ll· - . I : - . 1VNA

. nahk . gu!' k U hes . e es seenas oao emas veemeie pm Ja ena m. BE·"AUfY· - k' ih" I
21:. st - •••.•.- et nahas . mas Ja upum noore e-;)- ena lWIlNlllle·· on -

t .- d hulk·- b L Idi 'rl, nahale - VN A BODY LOTION ..
onnunu e amee v31 Järnn.' I.k I ..aa•••••. I "'d .••.. ~se Oum A~

vananenuse e vntav31-muutusl. Iru - ..ssest,-.- tun·dlikust'
E ik dada il· sära peab peroo . Jat p en oma u Ja. rmaal· "skuse nahast·
h li - naha· 'oo no senn ga .oo tsemaoma eest J a -- - .. , .
varem. Selleks on Gerard's välja
töötanud VIV A sarja, mis on
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Folklooritühm "Mikud Mannid" esinemas motell Marias rahwsvahelisel
-puuskulptuuridevÕistlusel"Puit '96" 14.juulil 1996. a.

FJNAALID

ill-IVkoht
1- H koht

Thtamaa Spordiklubi
KORVPALLITURNIIRI ajakava

MEHED

Kolmapäeval, 12. märtsil
19.15 TõstlUIlaa .•Keskkool
20.30 Tõhela - Täring

Esmaspäeval, 17. märts~
19.1SKeskkool -Täring
20.30 Pootsi-Tõstamaa

Kolmapäeval, 19. märtsil
19.15 Täring-Pootsi
20.30 Tõhela -Keskkool

Esmaspäeval. 24. märtsil
19.15 Pootsi -Tõhela
20.30 Tõstamaa- -Täring

Kolmapäeval,26. märtsil
19.15 Tõhela .•Tõst/.UIl84
20.30 Keskkool -Pootsi
Neljapäeval. 27.märtsil

19.15
20.30

Tõstamaa Tervisekalms teatab

Arsti vastuvõtt E, K, R 9.00-14.00; T
9.00-14.00; N 14.00-19.00
Väikelaste ja rasedate profiilaktiline.
vastuvõtt T 11.00-14.00 .
Autojuhtide med.komisjon N 12.00
14.00 {kompleksuuring, korras tervise
puhullõplik meditsiinilinetõend auto
inspektsioonileesitamiseks)..
San. raamatu vormistamine
(võimalikud on kõik uuringud ja
analüüsid ja röntgenogramm rindke
rest).
KoduvisiididE - R, peale vastuvõttu.
Tõstamaa Tervisekeskuse telefon
96111

Tervisekeskuse külas~sel palun ju
hinduge eeltoodust, nÕnda säästate
enda ja teiste aega ning nlirve.
NB!
Tervisekeskuse telefoni mittevastamisel
või kiiretarstiabi vajavates olukordades
on võimalik helistada Tõstamaa: arsti
mobiiltelefonile. ~Selleks tuleb
Tõstamaalt helistades valida 0-8-251
230-445.

, I Palun kasutage seda vaid äärmisel·va
jadusel, nõnda säästate oma raha ja
arsti.

Folkldf)rirRhm "Mikud-Mannid"

- Laps noorem -jalg ktirmem!

- Ega lapsed kännust kasva ega
puust pudene!

KiisüDe Võrus
21.veebruaril oli meil võimalus sõita
Võru laste folklooripäevale esinema.
Kog.mesime hommikul pool seitse
poe juurde ja sõit läks laqti. Kui
Päm~ püridest välja jõudsime läks
maastik väga ilusaks. ikka mäest alla
ja mäest üles ja lumised metsad - see
oli; tõeline elamus. Esimene
ülesastumine oli Võru I~põhikooli~.~
Seal oldi meiega väga rahu~ sest kogu
.aeg plaksutati kaasa ja lõpUks tänati
väga soojalt.
Teine esinemine oli Võru kultuurima

jas, kuhu olid kogunenud terve Võru
maa lapsed oma folklooripäevale.
Kuulsime ka ehtsat Võru murrakut. Ei>
saanudki aru, mida üks laps luges. Ta
käskis sauna tagant "sitikaid" tuua
söögiks. Hiljem küsisime ja saime
teada, et need on kas porgandid või
kapsad. Meie esinesime kõige
pikemalt ja jälle võeti see hästi vastu..
Tänuks 0. saime korviga komme ja
mandariine. Pärast esinemist võisime
minna Suure Munamäe tomi.
Kohalikud ei viitsinudminna, kuid
meile oli see suur elamus. Sadas lundja .
mägi oli paksus lumes. Tomivaht kõige
ees, siis meie 12 last ja kõige taga õp.
Tiia Schär. Sumasime põlvini lumes ja
jõudsimegi üles. Võimas tunne oli!
Käisime ka tomis. Kaugele ei näinud,

. kuid sellest hoolimata oli see väga väga
vahva.
Õhtul viidi meid-veel KreutzWaldi
muuseumi. Väga armas maja, väga ilus
vanaaegne mööbel. Jälle elamus mis
sugune! Teele saadeti meid maitsva tee
ja saiakestega..
Me täname vallavalitsust ja kooli, kes
meile selle sõidu võimaldasid. Täname

ka bussijuht ArVot; k~l jätkus huul!1o
rimeelt ja head tuju terveks päevaks!
Meiloli väga tore päev!

Lugupidamisega Madis
Vedkimllgi

Toomas Rõhu
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parema är~utamise eesmärgil, sisus
tada vajaliku m9õbliga. Poleks paha,
kui aeg-ajalt teenendaks meid ka üks
kelneri moodi inimene. vajalike
jookidega. Siis poleks vaja aadama
ülikonnas ringi lipata. Las noored me
hehakatised, kes issidega koos enilast
pesema on tulnud, õpivad ka uut ja
moodsat saunaskäimisekultuuri.
On juhtunud, et nii mõnigi mees on
saunast koju läinud mustemalUl,kui ta
sauna tuli. Aga see kõik kuulub asja
juurde.
WC-s käimisega pole mõtet ennast
vaevata. Püksid ja põrand võtavad
vaikselt kõik organismi ülejäägid ke
nasti vastu. Ja omal ka heaja soe olla:.
Raha pärast pole ka vaja muretseda.
Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka
saab. Mängime n.ö. aumeeste mängu.
Siis on veel head sõbrad ja tuttavad,
kes sind kunagi hätta ei jäta, kui neil
veel mõnigi kroon taskus leidub. Kui
aga peremees ise n.ö. "sõiduvees"
juhtub olema, ei ütle ka tema ära,oma
klientide tasuta kostitamisest. Pole veel
juhtunud, et~keegioleks siit kuiva kur~
guga koju tagasi läinud.
Näe mätas juba pooleldi paljas, ka1,1gel
see' kevadegi e~ on. No siis läheb
alles päris pidu lahti. Nagu teada, asub
meie teine kodu looduslikult kaunis

, kohas, Tõstamaa jõe kaldal. Siis võime
rõõmuga laulda: "Tõstamaajõe.ääres 1

Soe ja lõbus kohakene ••• -
Vale jutt, et saun ja alkohoolsed joogid
ei sobi kokku nagu kinnitab arstiteadus.
Pole meil Tõstamaa saunas veel keegi
ära surnud. Iseasi kui mõni mees siin
maha luüakse. Hiljaaegu ütles üks turs
ke napsivend pudeli" juures
teisele:"Olen vanglas istunud ja ma ei
karda sinna minna. Löön su maha,saan
see paar aastakest, noh mis sellest." .
Seekord mees mahalöömisest siiski
pääses õnnelikujuhuse tõttu, aga mitu
head obadust sai ta kätte küll. Ja ek~
siin üks õige arvete kl~se koht
olegi. Pärast koos kangemat kraami
.maitstes heajälle ära leppida.
Üldiselt on meieelu siin küllaltki lõbus.
Teenendamineon kiire ja korralik. Pole
nagu "Lucia&Lucianos", kus öeldakse

. sulle:"Mine koju,maga ennast kaineks,
. pese puhtaks, pane puhtad riided selga,
siis võid tagasi tulla". Ammuks see
pesemine moodi läks. Hakka veel pe
semisvahendi~e peale raha kulutama.
Selle eest võib ju mõne kannu õlut
osta.

Uudistest niipalju, et nüüd on kõrtsi
ruume laiendatud sauna riietusruumi
arvelt, kuhu on paigutatud laud ja
toolid, et oleks mugavam napsitada.
See on muidugi teretulnud nähtus.
Takseerisime sauna pesemisruumi ja

-leidsime, et seal on piisavalt ruumi veel
ühe laua ja toolide paigutamiseks.
Teeme ettepaneku ka see, ruum,

KiIIukesi kultuurist

kõrge kalda peal)on meil elti mõnusI
joodikutel seal. Keegi siin ei riidle,kui
me "kärss" on must,keegi siin ei keela
väikest vallatust".Seda laulu võib
laulda igaüks omal viisil. Siis võivad
küll ümberkaudsete majade elanikud
Olna pillid maha müüa. Meil jätkub
tasuta muusikat igale eale. Mänguriistu
meil on, ei puudu isegi akordion. Ja kui
me keel veel vähegi nõrgub, püüame
kaasa jorutada, et kontsert· paremini
välja tuleks.
Politsei pole meile ka erilist tüli teinud.
Omavahel öeldes, ega need
roolikeerajad alati küll päris kained ole,
kes siit lüklusesse tormavad. Siiani on
siiskiõnneks läinud.

Teeme üleskutse kõigile, tulge meie
seltsi ja te veendute kui lõbus meil on.
Soovitavon, et tuleks ka mõni õrnema
soo esindaja. Neid on meie seltskonnas
vähevõitu.
Võime tühja pudeli peale kihla vedada,
et parema teenendamiseja kultuursema
ajaveetmisega kohta pole terves
Tõstamaa alevikus ege vallas ka mitte.
Näis, kas julgeb keegi vastupidist
väita.Vale jutt, et oleme alevi häbiplekk
ja .maine .allakiskujad nagu ütlevad
mõned kadedad keeled.
Iseasi, kuidas selle kõige peale vaatab
vallajuhtiv koosseis?

Tllnutundega "grupp alalisi
kliente"

Ja ta toimubjälle. Kuigi seekord juba valla'
laste lauluvõistiuseoa- 21 märtsil kell 12.00
Tõstamaa seltsimajas.Fotol on hetk
möödunud aasta lauluvQisduselt.

Suur SünnipäevaapiduSeltsimajas24.
veebruaril. Ansambel"Beer Grass"

, asendamaks Sõpru "Justamendist", kes
seekord meile ei jõudnud.
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.Kõigile lilleseade huvilistele !

fJ"titul~u fÜ1miPäeri.

rana Su pidu. ~
Meenuta möötlU1Ull!aastateriiu.

Önneftet'k.d seaft~taosa võta,

muid ttlU!Jefemaliajäta.

Nimekaartidel tähti ümber paigutades leiate ,nende
omanike elukutse. Lahtmdus esitähtedest.
1. REET SEIMET
2. AET FORGAN
3. ANNA KARRuL
4. REIN SHUItSEEN

5. KAJA-.ÕIE PEETMA
~6, KEIT KREL
7. LIIVIKI SKUNNUT
8. ALEKS TOPPUUK
9. JAAK- AIMAR DRINK

K005t~.~~~:A· u/ur

SafmniaJUizs
ÕiEme J1l.tu{rese

Linla !Heintffa

Selma :JlinJirimä

LaineJansen

Lea X/lK..t

~!IIefene 9(öster

!fefik§ Laansoo
LinlaJärQe

:JIeEmiJürgens
9ferbetr !Martson

%irJO 9dartson

Sinaida 'XIpp
Jüri~emets
MaMätas

, f4fvüne' 9{gwfi
Jo/ianne.s Laas

MartaLeas

Maie S irdi

9.1eiJfa Soomets

jlinu~
:JIiftfa !R.fng

.9tTnofi 1{äIin

Vo/ifemar Salumets

fJõnisVa_
1(jlissa Paafberg

Vatri/jofa 1(flngur

65
72
70
72

74

, " ~60
65
75

65
75
87
60
85
89
77

c77
73

76
,60
65
60
81
74

72
65

85
60

, Ees ori kevadpühad.
Pühapäeval, J6. märtsil kell 14.00 on
Tõstamaa Seltsimajas
Lihavõtteseadete minikursus

Lillepoe "Lilleait" müüa Inna Antson annab
nõu kaunite seadete valmistamiseks.
Kaasa palun võtta
,* veidi kaseoksi

* pajuurbi
* sul~ kollast lõnga jmt. kevadist lilleseade matetjali
Kursustel osalemistasu on 25 ,jaOOni.
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