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Evi Liiv

,
.on Sulle tekitanudka probleeme
'eesti kyltuurikeskkonnas ela
misel?

Ei - mitte kunagi.
Milles seisneb Sinu prae::'

gunetöö?
Taastusravi keskuses on pak

kuda mitmesugused ravivõimalu
sed: elektriravi, massaazh, vee
protseduurid - mullivann, veealune
massaazh, mudavann. Võimle
mine - ravivõimlemine, kehalisest
kasvatusest vabastatud laste

võimlemin'e, rühivead, lamp-
jC;'llgsus.. "

Rita on" oma tööd armastav
õpihimuline naine. Paljudel
kursustelomandatud ravivõtted
rakendab ta kohe praktikasse
ning tulemused ei lase end kaua
oodata. lisaks oskustele võlub
patsiente tema isiklik sarm ja
'rõõmsameelsus, mis samuti
aitavadkaasa kiirele parane-

.misele .. Soovitan kõikidel, kel
. seUeks vajadus, pöörduda oma
tervisemuredega taastusravi
keskusesse. Mõned protse-

.duUrid on seal lausa tasuta 
näiteks ravivõimlemine; mis
toimub.2 korda nädalas ja viiak
se läbi metoodiliseit hästi
koostatud kava j'ärgi.

Küsitlenud .võimleniisrühma
liige

i974. aastal peale med-kooli
lõpetamist tulingi kohe siia - Tõs-,
tamaa Haiglasse. Nüü,dseks on .
tööaastaid kogunenud juba 24.

Kuna Sa oled pärit venekeel-
"sest keskkonnast ja segaabi
elust sündinud laps, siis on
Sinu käest.sobilik j(usida oma
hoiakuid nüüd nii teravak~ ae
tud rahvusküsimuse kohta?
Kellena end tunned?

Venelaste juurest pole päris ära
tulnud ja ka päris eestlaseks pole
saanud.

Sinu aktsentreedab veel
praegugi· Sy päritolu. Kas see

Me,ie ldita

Tõstamaa on üks vähestest
Eestimaa maakohtadest, kus on
peaaegu täiuslikult organi
seeritud taastusravi. \ Kabineti

sisustaiTli~elon palju vaeva
näinud meie noor tohter Madis
Veskimägi, aga tegelikku ravi
tööd teeb seal meile ammu
teada - tuntud Rita Algpeus.

Alustame algusest. Kus ja
millal sündisid? Kes on Su
vanemad?

Sündisin 19.sept 1955.a
Kohtla-Järvel. Eestlasest isa
töötas seal mäetehnikuna, vene
lannas! ema raamatupidajana~

Mis meenub lapsepõlvest?
Kõik oli Uus, hea ja tUrvaline.
Kuidas kulges koolitee?

Kohtla-JärveL lõpetasin. nii 8 ..
klassi kui ka keskkooli - kõik
venekeelsed koolid. Peale kesk

koolilõpetamist oli sooviks õppida'
lasteaiakasvatajaks. Tahts'in

haridusteed jätkata Tallinna
Pedagoogilises Koolis. Sisseas
turniseksameid ei olnud, küll aga
katsed. Minule sai komistuskiviks
vähene muusikaanne. Tulemuseks

oli lõpparve pedagoogilise kooliga.
Samas oli aga reklaam, mis kutsus
noori õppima Tallinna Meditsiini
kooli. Seal õppisin 3 aastat ja nii
saigi minust med-õde.

Kuidas sattusidTõstamaale?. - , .,'
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Maailm u§alda~()rna tipud ()tepääle'
naeratust meenutav pingutus
grimass näol.

Ei jõudnud nii kiiresti erinevate
maade lippegi vahetada, kui nad
tulid- Myllylä fa Veerpalu ja
Sivertsen ja Fauner ja lüümulikult
vihm, kuiva kühta 'oli lootusetu
leida.

Vaatamata, sellele aga nauti
sime meie ja kogu' kokkutulnud
rahvas täiel rinnal suusapidu koos
austamiste, lepingute allakirjuta
miste, loosimiste, 5-paugulise
lõpuilutulestiku, rahvuslike laulude
ja loümulikult vihmaga lõpuni

Muljed avamiseltja rajaltjagas:
Kairi Kuur-

1999.a 5.jactnu,ar tõi spordi
sõbrale erakordse võimaluse

. sõita Eesti, _suusapealinna
Otepääle oma sil~aga maailma
tippsuusatajaid kaema. Juba
päevenne - ~vatseremoonial 
hakati põnevu'st üles, kütma.
Palju rahvast oli kogunenud
tähtsate ametimeeste sõna

võtte kuulama ja nautima
rahvariides neiu suusakunsti,
kes koos mulgikuues mehega
võistluste tule kohale tõi. ,

. Küll tüssu mattunud, aga ikkggi
ilutulestik tundus paukude järgi
üsna suurejo.üneline ning Silvi
Vraidi kOhalekutsumine Eesti

hümni esitamiseks näitas. üritus~
üsakaalu. Kuuma grupi numbrite
väljajagamine tõi rahva ette elu-
suuruses iidülid. '

uu~ aastaviienda päeva vara
hümmikul üli pülitsei juba enne
Otepääd liiklust reguleerimas .ja
kõik üli kürraldatud nii, et üleks

turvaline ja pakuks midagi, mis
12000 ini'mesele kügu eluks
meelde jääks.

Sellisel üritusel ei üsanud

alguses kühe seisukühta võtta, et
kas minna sinna või tänna ning
seepärast käisime raja peaaegu
tervenisti läbi. Vahepeal, kui
hakkasime end juba mugavalt
sisse seadma ja kütist võileibu
ütsima ning kaamerasse üli ka

paar kürda lehvitatud, türmas
rajapersün~ll küh?fe ja tundis
paanilist huvi, kust me siia saime .
Lõpuks leidsime siiski lubatud
maa-ala ja meie pärast võis
võistlus alata. Küha ütsimisel

higiseks muutunud nahk sai
küsutava vihmadushi, mis aga
minut-minutjlt kere sinakamaks ja
kananahksemaks muutma hak~
kas. Ja sealtlaskuski esimene

nürrakas- heia -Nürge ja siis

süümlarie- 0.0. hyvä SUümi ja
venelane, vist naine - peaks ju
naiste distants ülema. Kügu'
tähelepanu üli küündunud võist
lejate ergutamisele ja tegelikust
ülukürrast puudus ülevaade.
Küllases Iiidrisärgis Bente tund':
sime tühe Üra Ja meie naaber
jälgija küsis; et ün ka või? Kuskilt
kL1uldus,et Shmigun ün kolmas.
Karglesime rõõmust suusastaa
diüni püüle, aga jääks tallatud
lumel edasiliikumine üli usna

vaevarikas ja kukkumise kürral
üleks mööda kallakut saanud
tasuta VIP lüüzhi libiseda. Siiski
kõvasti maasse kasvanud kuused

pidasid vastu ja kõik üli kürras.
Meeste distantsiks kasutasime

ära kallima pileti eelised ja ürita
sime kuulsusi tervitada meetri

kauguseit. Mu kaaslane arvas, et
näe, Bjervigil ün hea meel, et teda
tervitame, aga mehelüli hüüpis

A§tuae liai~
d§tuae liai.

'~Muidu päris süliidnemaja, aga
seisab tühjalt. Mõni võinukssiin
ometi poe avada, praegll näeb
välja nagu tündiloss."Taülisi ütlusi
võis kuulda üsna tihti maja kühta,
kus kunagi tööstuskaupade pOüd
asus. NÜüd ei tühiks neid nurinaid
enam olla, sest Einar Härm sai
enne jõule asjad niikaugele, et võis
poeuksed lahti teha. Poes ün
põhiliselt müügil riidekaubad,
jaiatsid, köögitarbeid, mänguasju,
TV mänge ja- kassette, kelli ja
nipsasju. Ka raadiod on müügil ja
kingituseksleiab alati midagi.
Siinkühal väike üleskutse ostjatele:
ärge häbenege oma soove välja
öelda, mis võiks veel müügil ülla.

J

On võimalik ka tellida. Ei pea ju
iga riidetüki või saapa-paari pärast
linna sõitma. Ka ün kavas

komisjonimüük. Kauplus on
avatud argipäeviti 10.00-- 16.00.
Hiljem need ajad veel muutuvad.
Müüjateks on Ella Härm ja Õie
Mätas, kelle teenindamisega
peaksid kõik rahule jääma. Müügil
on ka värsked lilled. Tasub läbi
astuda.

~ Aivar Haljas



Kätte on jõudnud järjekordne_
uus aasta ning ·see on toonud
kaasa muutusi ka Hansa
pangas.

Peamine muutus ori toimunud
hinnakirjas. Tahaksin siin kohal ära
tuua olulisema ja suuremad hinna
muutused, mis hakkasid kehtima
alates 01.01.1999.a-sLKuila

panga hinnapoliitika oluline
eesmärk on klientide suunamine
pangale ja kliendile endale oda
vamatesse pangakanalitesse, siis
kallinesid ennekõike needpanga
teenused, mis on seotud inimtöö

jõu kasutamisega. See tähendab,
et sularaha välJavõtt alates 3000
kroonist on nüüd tasuline ja mak
sab·0,25% summast Üks olulise
maid hinnamuutusi on ka hoiu-'
raamatu hind. Kui .siiamaani ei

makst;lud hoiuraamat ja selle
vahetamine midagi, siis alates
01.01.1999.a hakkab hoiuraa
matu saamil:le maksma 50 kroo
ni. Hoiuraamatu alternatiiviks

saab ~Iema kontok~art, mida saab

kasutada ainult kontoris. Erandiks kontol ei olnud piisavalt, rahalisi
on kõik üle 60 aastased klien- . vahendejd, siis kontrollib pank
did, kellele hoiuraamat on tasu- . kaks päeva veel kliendi kontotning
ta. Neile kehtib ka muudes asja- kui ka siis puuduvad rahalised
des eri hinnakirLJuhin tähelepanu vahendid arve üleka~ndmiseks,
sellele, et kontokaart ei ole sama jätab' pank 'nõude täitmata ning

mis magnetkaart. Magnetkaardiga klient peab selle iselasuma. Kui
saate raha välja võtta peale kon- kliendi! tekib kahtlus, .kaspank i~ka
tori Tõstamaal Pärnu Majandus- tasub arve seilises summas nagu
ühistupoest. Pärnus ja mujal . Eesti TelefonOn kliendile esitanud,
linnades On võimalik raha väJja siis selle kontrollimiseks 6n
võtta sularahaautom'aatidest ja ka võimalik vormistada tasuta konto
kontorites. Kallines ka pangaliini väljavõte posti teel. Kontoväl}a
kuumaks, mis enn,e oli 10 kroo- võtte, pe~lt on naha kõik teie
ni, on nüüd 20 krooni kuus. tehingud, mis 6n sooritatud teie

Üheks uueks tooteks onotse-- kontoi. Kui kontoväljavõtte pealt·

korraldus telefoni- ja mobiiltele- selgvb mingi arusaamatu tehing,
foni. maksete sooritamiseks. mida klient ei ole sooritanud, siis
Mida see endast kujutab? Otse- saab kohe pöÖrduda panga poole,
korraldus on leping, milleon et selgitada välja selle tehingu
sõlminud panga klient pangaga, põhjus ..
kus taloovutab õiguse'tasuda Teine võimalus tasuda oma
pangaloma telefonimaksed kliendi arveid ilma teenustasu maksmata
kontolt. Kliendi kontol peab olema on kasutada pa~ganetti. Panga
nii paljuraha, et pank saaks netti saavad kasutada kõik.panga
makset soor:.itada automaatselt. kliendid, kellel on võimalus

Kui näiteks maksepäeval kliendi Järg 5. lk



Mii f)nmuutunud llaniapanQai1

Mida peak.i teaeRla1'"

ffi:-ana raabiot ja_ tefebiif orit ri
tafugi tolJe cir-abifata, .tabÕ1t)
teib beefpitta' aega teenib~aT

Algus 4. lk.
kasutada Internetti. Samuti saab

vormistada ka pangaliini lepingu,
mis annab võimaluse kasutada
oma kontot telefoni teel, st teha
ülekandeid,avada arveid, sulgeda
arveid, tellida magnetkaarti,
küsida infot laekumiste kohta ning
konto Jäägi kohta. Pangaliini
hooldustasu, nagu juba eespool
ka kirjas, on 20 krooni kuus.
Ülekannete tegemine ja info
küsimine on tasuta.

Nüüd natukene ka tähtajalis
test hoiustest. Neid on kahte liiki:

kapitalihoius ja säästuhoius.
Kapitalihoius on selline hoius,
mida saab avada kindla summa
peale ning kindlakstähtajaks.
Kapitalihoiust saab avada 1-ks
kuni 36 kuuks. Vastavalt sellele on
ka intressimaärad.12 ~uu1<s

Kui teie teleri pilt on kehv ja iga
paari kuu järel üles ütleb, pole
paha ajaga kaasas käia ja soetada
endale uus teler. Paljudel on veel
üsna korralik vene värviteler. 'Kui

. kineskoop on laitmatus korras,
siis tasub mõelda teieriie

lisablokkide paigaldamisest.
1991.aastalostetud vene teleritel

on need blokid isegi olemas,
osadele tuleb paigaldada ainult
hääleblokk. Vanematele teleritele

tuleb paigaldada ka PAL värvi
-blokk. Kui puudub detsimeetri
blokk, saab ka selle paigaldada.
Mustvalgetele teleritele (Rekord,
Tauras. jne. ) tuleb paigaldada
detsimeetri- ja hääleblokk.
Lampidega mustvalgel' teleril
kipub TV-1 osas tulemus kesiseks

avatud kapitalihoiusele makstakse
13% intressi aastas. Mida lühem

on hoiuse tähtaeg, seda väiksem
on ka protsent. Samuti saab
kapitalihoiust avada ka välis
valuutas. Selline variant sobib
inimestele, kes kardavad Eesti
krooni devalveerimist. Intressi
määrad välisvaluuta horustele on

iga valuuta kohta erinevad.
Välisvaluuta kapitalihoiust saab
avada 1 kuust kuni 36 kuuni.

Säästuhoius on aga selline
tähtajaline hoius,mida saab avada
ka Ojäägiga. Kuid ühe kuujooksul
peab laekuma säästuhoiusele
raha. Alla tuhandekroonine hoius
intressi ei kanna. Säästuhoiusele
saab teha Iisasissemakseid ning

ük§ kord kuus saab ka raha välja
võtta 20% ulatuses hoiuse
summast. Näiteks, kui teil on

jääma. Uue ETV-ga on tulemus
hea. Samuti teistel jaamadel, mis
lähevad üle detsimeetrialale, seda
muret ei tohiks olla. Teine mure on

antennidega. Paljudel on jUl:!.a .
- olemas' Poola päritoluga raam

antennid.Nüüdseks üle viidud
ETV-d näitavad need antennid

ideaalselt. Kes praegu ·TV-1-te
näevad, peaksid otsima selle
jaama detsimeetrialalt üles. Kanal
2 ja TV-3 kipub alevi majades
nõrgaks jääma. Kuiaprillis, nagu
lubatud, viiakse ka need prog
rammid üle detsimeetrialale, siis

peaks ka Kanal 2 ja TV 3 heaks
muutuma, TV-1 kvaliteedi

säästuhoiusel 6000 krooni ning teil
on vaja raha, siis saate hoiuselt
raha välja võtta· '1200 krpo!1i
ulatuses. Selle võrra väheneb ka
säästuhoiusel olevaraha hulk.

-Säästuhoiust saab avada 6 kuust
kuni 12 kuuni. Kui soovite avada 6
kuuks säästuhoiust, siis hoiuse
aastaintresson 8,75%.1-2 kuuks
avatud säästuhoiuse aastaintress
on 11,25%.

Lõpetuseks tahan teatada, et
seoses Hansapanga ja Hoiu
panga infosüsteemide ühenda
misega saab praeguseid Hansa
panga kontorite kliente hakata
teenindama arvatavasti kevadel.

Sinnamaani loodame kõigilt
mõistvat suhtumist ja kannatlik
ku?t ning tegusatkoostöö jätku
mist.

Karin Vääna,
teller

paranemise kohta info puudub. Ka
väikese sissetulekuga peredel ei
maksa karta, et nad pildist ilma
jäävad. Kaon minu käesfküsitud,
et miks üks või teine raadio enam
eesti keelt ei räägi? Kas tuleb
raadio maha kanda? Enne kui

raadio prügika$ti viite, vaadake,
kas raadiol on lainealal tähis
YKS. Kuion, siissaab raadio
ringi häälestada. Siis on kuul
dav Klassikaraadio, Viker
raadio, EASY FM, SKY plUS-jt.

Kui seda artiklit lugedes tekib .
Iisaküsimusi, helistage tel 96092.

Aivar Haljas
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.T()r-e pidu ()Ii
Kauniks traditsiooniks on
saanud Tõstamaal vallavalit

suse poolt korraldatud pen
sioniealiste kodanike meejes
pidamine, tähistades seda
ühise koosviibimisega. Läinud
aastal toimus see pidulik üritus
19.detsembril Tõstamaa Seltsi.

majas. Osavõtjate arvates võis .
ettevõtmise lugeda korda
läinuks. Kuigi ilm oli hea ja valla
poolt oli organiseeritud rahva
kohaletoomine ja tagasiviimine,
oli pidulisi vähevõitu.

Au tuleb anda Pootsis elavale

peost osavõtjale Rosefia Varele
(Sepa Roosi). Oma aastatele
vaatamata on ta veel küllaltki

reibas ja, elurõõmus inimene,
Temast võiksid eeskuju võtta nii
mõnedki memmed-taadid, kes
koju norutama jäid.

Kenasti olid seltsimaja ruumid
kaunistatud: kuused nii fuajees kui
saalis, kaunistused lae all. Väga
kena oli, saali l<:lekaunistus, mille
valmistamisel lõid kaasa Seliste

hakkajad noormehed Alex Trope
ja Jaak Tomson. -

Ruumid ol~dsoojad ja hubased.
Saalis oli ehitud suur kuusk

värviliste vilkuvate tUledega. Peo

avas oma kõnega valJavaneh,
Toomas Rõhu. LÜhidalt ja konk
reetselt andis ta ülevaate vallas

tehtud töödest ja tuleviku
plaanidest., Tema rõõmsameelse
ja optimistliku jutu põhjal võis
järeldada,et ega see elu siin

'Tõstamaal nii hull polegi kui me
ise arvame. Palju on juba ära
tehtud ja kui me 'ise hakkajad
oleme, muutub elu veelgi pare-'
maks. Ka eeskava oli väga .kena.
Lauljad-tantsijad olid tublisti vaeva
näinud harjutamisega ja toredate
kostüümide valmistamisega.
Esinejaid oli mudilastest täis
kasvanuteni. Kõige toredamad ja '
armsamad olidki kõige väiksemad
esinejad, kelle etteasted muidu nii
mõnelgi kü)lalt tõsisel memmel
taadil suunurgad rraerule kiskusid.

/

Koguesinemisele oleks võinud
hir)d'eks panna viis pluss, kui
poleks olnud üht väikest viga. Kas
oli asi liialt valjus saatemuusikas
või peitu!!>viga valesti hoitud mikro
fonis, aga mõnede lauljate sõnad
jäid kohati arusaamatuks. Kuid
lauljate esinemine oli laitmatult
kena ja neid oli sellegi poolest tore'
vaadata. Esinemise lõppedes

-paluti meid kõiki fuajeesse, kus
ootas laud pirukate, saiakeste, tor
di ja morsiga. Kõik oli väga mait
SEN Üheskoos lauas maiustadE,3s
sai ka omavahel juttu puhuda.

Aima Nurm rääkis meile veel,
kuidas ta Tallinnas vanaemade

konkursil käis ja aasta vanaema
tiitli sai. Kellel tuju tõusust puudu
jäi, võis külastada Ando baari.

Kingituseks said pidulised
endale helkurid. Söögid söödud,
joogid joodud, läksime saali, kus
meid võttis vastu "U ja U" oma
pillimänguga. Kuna härrasid oli
piduliste hulgas vähe, pidid daa
mid leppima peamiselt omavahe
lise jalakeerutusega. Kuid 'sellest
polnud lugu, kes tantsida tahtis,
see ka seda sai. Lusti ja rõõmu
jätkus kõigile. Veidi väsinutena,
kuid rõõmsatena ja rahulolevatena
astusime peo lõppedes kodu
pode. lSaugemaid pidulisi ootas
seltsimaja ees buss, mis kõiki
kenasti koju sõidutas. Kahetseda

võivad ainult need, kes. koju jäid.
Oli tõesti tore pidu. Isegi elukut
selistelCvirisejatel polnud millestki·
kinni·hakata. Võib-olla, kui me
sellel aastal hästi head oleme,
külastab meid aasta lõpul kuuse
all ka jõuluvana, kes meile pakki
annab ja kellele saame salmi

lugeda. Mine sa tea, eks me näe ..
Lõpuks suured ja südam

likud tänud vallavanemToomas

Rõhule, seltsimajajuhatajale
Ene Lehtsalule ja kõigile. neile,
kes selle ürituse kordamine

kuks nii palju. muret tundsid ja
vaeva nägid.

Peost osavõtja

-

LuaeRli§-
§()()Vitu§

Talv sunnib meid paratamatult
rohkem aega veetma toas.
Nüüd jääb vahest aega ka mõni
raamat kätte võtta. Seekord

soovitangi te-ile põhjarnaiselt
karget proosateost "Di.na
raamat".

Teos kuulub "Põhjamaade
romaanisarja" ning selle autoriks
on 1942. aastal sündinud Herborg
Wassamo. Eesti lugejale pole
Wassamo tundmatu autor. 1980 -

, ndail aastail ilmus romaani

triloogia"Pimeda klaasverandaga
maja", "Hääl~tl;.lruum" ja "Manaskil
taevas".

"Dina ra,amatu". peakangela
seks on noor, isepäine, tark ja
musikaalne naine. Dina elu
filosoofia kujunemisele pani aluse
kohutav õnnetus - lapsepõlv~s
nimelt tema süü läbi läks ümber

tuline seebikatel. Saadud põletus
haavadesse suri tema ema ema.

Dinast kujuneb tavatu, erujanust
pakatav,kuid ohtlik naine, kes

,saavutab' suure võimu teda

ümbritsevate inim~ste üle.
I Väga omapärane on Wassamo

loo'mingus keel. Esineb võluvaid
metafoore, kõnekäände ja
ootamatuid võrdlusi. Sõnastus on

sageli 'üllatavalt napp, aga ometi
täis pinget.Peab tunnistama, et
Wassamo ei ole kerge ,Il!gemis
vara. Tegevus toimub sageli müs
tika ja teispoolsuse piiril - surnud
inimesed on tihti Dina kaaslased

ning juhivad mõnikord tema mõtte
- ja teguviisi.

Kokkuvõteks võib nentida, et
nimetatud te6s on harukordselt

huvitav igas mõtte~ ja soovitan
lugeda nendel raamatusõpradel,
kes on tüdinenud imal-magu
satest armastusromaanidest.

Evi Liiv
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Kallis lauluõpetajaja I~ulula

Ootame Teid osalema Tõstamaa vC#;l!fllcisre
·t@li:::':~~;:;:::;~::,.

''\.

Et äratada lastes jubavaral1fJlz~11t"uvimuusika vastu ja. arendada laste
inemis julgust - osku,~t!,,~ell~~,lftglsee üritus mõeldud.See tore,ettevõtmine
'ab toimuma juba ko}",it1!#,ii.~~~,';Qrdaja usume, et korraldatav laulultõistlus
3bki iga ';-aastase tragJtiiborlina Tõstamaa valla k_ultuuriellu.

Lauluvõistlus toi

'~del, 19. märtsi/1999.a.
Tõsta,maa Seltsimajas
algusega ke1/12.00

Võistlema. oodatakse lapsi, v~nuses 5 - 18 eluaastat. Igaosii/eJa,esitab
Je laulu 'omal vabal valiku/; Lauljaid hindab 5- liikmeline täiskasvanute ja 5 
kmeline õpilaste zürii. Hinnnatakse 10 palli süsteemis .

.võitjad selgitatakse neljas vahuseastmes :
5 - 7 aastased
8 - 10 a'astased
11·- 13 aastased
14 •.18 aastased

(vanusearvestus toimub seisuga 01.01.2000)

Lisaks zhüriile välib publik oma lemmiku.
Viimanepäeli lauluvõistlusele registreerimiseks onc19. veebruar 1999. a.
TÄHELEPANU neile, kes soovivad oma la.uiu·esitamiseks fonogrammi.
egistreerimise viimaseks kuupäevakspalume siis ühtlasi saata ka esitatava
ulu noodid!

Info ja registreerimine:
Ene Lehtsalu Tõstamaa Seltsimaja tel 96 172 96095
Viivi Kar/ep Tõstamaa Keskkool tel. 96226 96041

Jõudu laulude õppimisel!
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Tf5stamaaVallavalit§u§ teatab
neile" kes, on saanud valla ettevõtetesttöötasu 1998.a

,jaanliarist. 30.novembrini, õiena-id tuludeklaratsioonide
tegemiseks saab kätte vallamajast. Tuludeklaratsiooni
e~itamise tähtaeg maksuaf'!'etile on 31. märts 1999.a. Kas
maksuametnik kohapeale vastu võtma tuleb, sellest

.teatatakse hiljem. Jälgige reklaami! '
L.Heamets

Vallavalitsuse raamatupidaja

,~

lKlfa

-'6FrgaJi<
9Jmik, 1itt .

13lJSA. axri<

1~T~vtam,rcjJ e

17l.tal tnrl
18Pcd<äb lima
Mi<a> .

, 20 Läbi-, fX)deks-. laiali-,

.1ctNJ-

Z2KaJBTl

24 ÜhtaLgu, alatasa

25 Eesti ral"MJstdt

,26 Rilaslara, kWriTB

28 RiIgi sünixi
JJ I\I1aa<crd

31l.ahendussõna
34Varsti

36SOO~äär~

37 .Arreti<~
28ALEt3vkd1.slus

4O~

42 Sff;ag:Jl

44Radc$m
45 Vät:jls, ~ .
47 Erxre tenAsiri..mrm.
49~rö..p:mi1e
51 K~rreta'iSÜ1iXJl
52Ana ~.
53Mira
SSLta

51 R<lMEp:rkE€Sl5
, SS Ta:ri:tÖ3 .

PilA

1Pa'JarEjl

2LwIetaja .

3Ne~, neIjaSät

4~use I:iroo
5 Ncx::rnAwle Kcmi;-

. 6 Krcai<a.ss '

7lEn:iraiJ

8 Lärm, !iiJ '
9 Suun Iffill El i< Kffi<

Acm.3

10 Ei.sdem am
110m
12 RikA3sias

14Leoofu~L .
16.h:r1

19ErcttiJa:lvija~
21~
23SEisrra tHana
25~·
27~'krc.rJ1:i<kd4<Lfmre
29~
32Eesti~' n..;J",,~... t-"-""""JCl'oapl~

33Kdrasrdt ,
35lrrla axri<
39Secre masi1a käia'risek'5

41 Eesti Iavas!ajä ja näitleja

43-HdU, alles

44 pik:li ims
-. 46~, p)hi,1ähteaIa '

47Kam-rta<

48 Pä"rurmvctJ

mütm1m:d

54\.O'1a~
56 Ilma ;BSla1a

()nnitleme
jaanuar-ik.uu
sünnipäeva-

lap§i!
Õnne, mis päikesestsäravam,
tervist, mis tonnidest tugevam!

Ida Jüris, _ 95
Veera Tamm ... 90
AleksanderKaja 86

- Hildegard Kasearu 85
Maria Esko 84
,Anna ~ist 82
Linda Sutt 80
Maria Kiirats ' 79
ArmildeJtter 78 '
Elli Teras 71...

MildaRand ' 70'
JosefineKuid, 65.' ..•. -

Elvi Riyimets: - 60
Elli Te.ki . /~:;- ; 60

Tõstamaa Vallavalitsus
müüb

29.jaanuaril kell ,11.00
Tõstamaa vallamajas 'p

enampakk~mise korras
maja Selistes,

alghind 25 000 EEK. '
()sale~istasu 100 kr.,

informatsioon tel. 96 1aO

Teade maakorraldajateit
Seoses valdade ..

maakorraldajate koolitusega
ei toimu vastuvõttu
27,28,29.jaanuaril.

" LeaRannik

,I Tõstamaa Raamatukogutel 96184
Ene Lehtsalu

Tõstamaa Seltsimaja
tel 96172 -

kü laliskuju~,!aj~


