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Vajtfrlrjelt/Iis. 9Jpufrfrjefilus.

Sinise vapikilbi.ülaosas'. on kuldse äärisjoonega. ühele
nurgale kalh,ltatudsinineruut. Selle an onk~s hõbedavärvi
-ahingut,mille . teraVikud'on . suwUlfud._mudu alUJJIistel~
külgedele. AltiDgulel on n~li peahant ja nende vahel kolm
väiksemat piid.;Vapij§lamilo.nparemal~suunduv kuldne kala.
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,:::,~~/<Vf4 ..
Sinine onim~re-värv.Ühtlasi Viitabsinine Tõstamaa kiriku

kaitsepühakute' Neitsi Maarjale.' Ahingud',.on rannarahva
peamise .c elatuS8la <kalapüügi. kuldne kala" agahilisema,
tegevusala - kalakasvatuse sümboleiks. Kuldsete servadega
kaldu ruut märgibTõstamaa luiteid. ~.uut on rahvusvahelises
silmhOolikastuntud maa ehk maisuse märk. Ahii1gutegaüles
tõstetud kaid - ruut Viitabseega Töstamaa nimele. Ahittgute
arv sümboliseerib kaht. -ajaloolist piirkonda praeguses·

- Tõstamaa vallas:Selistet ja Tõstamaad: Vapi ~jundite rlPlge
vorm on suguluses TõstaJll3avallas.dolnineerivaklassitsistliku

. arhitektuuriga.

Valgepõhjalise .liPukanga allservas on sjnine laid,lnillest
tõusevad nel~Slilirttun9vat lainet ja lipu keskel neli väiksemat
ümaratipulistlainet~Rulluvad.lai1ied suunduvad lipu äärtele,
nende pegeltelg'aSliblipu kesIcel:Üles, keskele jääb Tõstam~
sinise':.,põhjaline vapp. Lipu"vars on must, lipu~hiskuldne.
Suhtmõõdud: 11:7

Soml1ol1te Wlfffr.

Sinine .laid sümboliseerib Tõstamaa. valla asupaika:
Tõstamaa poolsaart. Kahelepoole jäävad Riia lahe veed,lnida
Visuaalseit sümboliseerib kahte-lehte paiskuv lainet~s. Sinise
laiu keskelolevad madalad lained on kOdusa~tamavõrdkujuks.
Vapi. sümbolid viitavad Tõstamaa luidetele, kalapüügileja
kalakasvatusele:'~- ! ,

----~ -~ -,--~-:---~.-.---- -'"~-..;...-------- -- ...•.•. ~ ----:.--- --;- -------- - --------~.-----.
ZürÜ otsi/s. ",. '.' ..'•....,,' _ . ~

. 22•.mirtsil~kell )6"ogk~gune,f'f,q~t~~'~aIl8ma.i.iaez.ürii koosseisus:"Endel Tõnisson, K~n ~dmäe,_ Hein~o~Laaneme!s,
Ants J>~rSo,Lya-:Vesik:"Ene:Leht~u;~,~-;~k, tegemaks kokkuvõtet lõppenud vallavapi ja -lipu konkursist: Konkursile
saabus 30tööd.~3. hdst PQOtsiK~Ii~~pill'lstelt~10-st,'.1tööd vastasid konkursi nõuetele, nendest tuligi valik teha: Z4rii hindas.
igakavandi juures:.üldtnuljet;_selgi!usi~~ä!vi4t;.YalikUt,;'sobilikkustpitsati tarvis.

. Zurii otsustas: <,oP: ~,>'1rt">
"I kollt ..;Tõ'~'K:iikk" (Viljandi)
'.~Ukoht:A1idr~~Udil{TõstaInaa)

..•...,Wkoht}JakohS"tt (Tõstamaa)
. 29:-märtsiltoiinunud vaIlavoiikögil kin'nitas'züriiotsuse.. - ", .
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VAUA VOUt«Jqu TEATED

Volikogu korralisel istungil otsustat.i:

I. Kinnitada valla 1996.a. aastaaruanne.

2. Kinnitada vallavalitsuse teenistujate koosseis.
Omavalitsuse juhid: vallavanem. abivaliavanem, vallasekretär.
Nõunikud: rnaanõunik. sotsiaalnõunik. finantsnõunik.
Vanemarnetriikud: pearaamatupidaja, vanemraarnatupidilja,

. rnaakorraldaja vallaarst. .....
.Nooremametnikud: sekretär~asjasjaja, erastamisspetsialist.
Abiteenistujad: bl,1ssijuht,kütja-koristaja.

3. Kinnitada Päästeameti töötajate ametinimetUsed ja palgarnäarad
Vanemarn~d: päästekorraldaja, raamatupidaja
Abiieenistujad: päästja-tõJjuja

4. Koolide teeninduspiirkondade kinnitamine.
T",hela algkooi - Kiraste, Alu, Tõhela ja Männikuste külad.
Pootsi Põhikooli -Kavam, Lao, Pootsi, Manija, Päraküla ja Selistekülad.
!fÕl!tamaa:Keskooi

. algkqoli osas -Kastna, Ranniku, Rammuka, Värat~ TöUi, Uiuka, Ermistu külad ja Tõstamaa alevik.
. põhikooli osas -Kastna, Ranniku, Rammuka, Värati; Tö~ Lõuka, Ennistu, Kiraste, Alu, Tõhela ja Männikuste külad
ja Tõstamaa alevik.
keskkooli osas - kogu Tõstamaa valla territoorium.

S. TpUnetuleku toetuSetaotlejatele, kes põhjendamatult keelduvad neile pakutavast tööst, toetust nlitte maksta.
6. Kinnitada Manija üleveopaadi piletihinnad' alljärgnevalt:

saare elanikele 2.- krooni .
.võõraStele 'S.- krooni

tellitud reis I,tund 250.- krooni "
seisutund 50.- kroom -

lastele ja õpilastele tasuta
SoodustUs piimatoojatele 2.- krooni edasi-tagasi reis.

7. Vaadati üle vallasenikehtiQUd planeerimisprojektid.

Vale jutt
·..,

et

• e· • ,

et

·..,
et

·..,
et

·..,
et

kevad ei tule. jaanipäevaks saqb kindlasti sulase põllule saata.
eesti asja ei aeta. Riik ja omavali tsused veavad vapral t vägikaigast.
rahvuslikku kasvatust: pole olnud. IgaUksoskab vali tsust kiruda.'
rahval raha ei ole: Saba toidupoe leti ees nagu ennemu.iste.
ainult volbriööl sUnnib imeliJske asj-u. "Havilõug" kadus saladuslikult

nädal.. varem.

- ... -
o
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Volikoguliige

KüsimuSed ·Paul KarlepUe.

Kuidas hindaJe oma tiJiJdvallavolikogu liikmena kolme miJiHJun"d aasta j~ksul ?
Minu arvamusi on arvestatud,s.ecfa võin küll öelda. Muidugi on.see minu arvamus. Igal juhulannab
kõike veel paremini teha. Infost puudus ei ole, kui ise ennast kursis hoitakse.

Sllgisel on tulemas "ued valimised.Kasluuulideerite tOtIS?
Ei oska öelda, ettepanekuid on tehtud.Palju oleneb meeskonnast,kuhu satun.

Viimases valla lehes iI"",s avalik leiti Vello KnOlai sulest. Kuidas kommenteerite?

Kahjuks ~ ole veel jõudnud pphjalikult tutvuda (valla. leht oli alles just- just kohale jõudnud).
"Loll" ta ei ole. Rumalad inimesed seda ei suudaks, mis tema.

Kolm ollUlllllst,mida hi1ltlaU inimeses ja mida tllullite ?
-L-mneses hindan eelkõige lUlSUst,otsekohesust jah8.ridust. Ei meeldi kwjus-kuritegevus, valelikkus ja inimene, kes täna räägib
üht, homme teist. '

TÕSTAMAA VALLA HEAKOR$,A EESKIRJAD.

I. Tõstamaa vallas on iga isiku kohustuseks hoida puhtu.st ja heakorda.
2. Heakorraalast tööd juhib Tõstamaa Vallavalitsus.
3. Üldised korranõuded ..

3.1. Tänavaid, teid ja väljakuid peavad korras hoidma nende ääres asuvate ehitiste valdajad, maa-ala kasutajad või seal
.remondi- ja;.ebitustöid tegevad isikudjaettevõtted.
3.2. Hoonete ja ehitiste valdajad on kohustatud korras hoidma hooned; ehitised, piirdetarad (remont, värvimine), nende
ümbruse, sissekäigud, aknad, vitriinid jne., tegema hoonete ümbruses umbrohutõrjet, t8;gama ehituskrundigapiirnevate
puude japõõsaste hooldamise. ' .
3.3. Hoon~e valdajad varustavad hooned numbrisiltidega, paigaldavad postkastid ning hoiav~ korras üldkasutatavad
trepikojad ja koridorid. Mitmekorterilistes hoonetespeavad korterid olema nummerdatud, trepikojad varustatud
postkastidega ja valgustatud.
3.4. Puude ja põõsaste inahavõtJriine, iStutamine, ümberistutamine ja kärpimine (v.a. viljapuud, marjapõõsad ja hekid) võib
nii ava1ik~ kohtades kui eraterritooriumil toiinuda kooskõlastatult Tõstamaa VallavalitsuSegajaterr#ooriumivaldaja .
nõusolekul.

3.5. Küitepuid, ehitusmaterjale jms. võib hoida krundi (kiJinistu) piires tagapool ehitusjoont (eesaeda) korralikult ladustatult.
Kui krunt ei võimalda, võib ehitusmatesjali ja küttepuude ladustamisel kasutada väljaspool krunti asuvat territooriumi
lübiajaliselt nii, et ei oleks takistatud liiklus ja ei segataks kaasinimesi: .
3.6. Kauplemise või toitlustamisega tegelevad isikud ja firmad on kohustatud hoidma müügikoha (baar, kauplus~ kiQsk,

müügilett jne.) puhta ja paigaldama sinna juurde vajalikul arvul prügikastevõi ume ning organiseerima nende tühjendamise.
3. 7..Sõidukite pikemaajalisel parkimisel tuleb tagada, et see ei segaks avalikes kohtades lumekoristus- ja muid heakorratöid.
Sõidukeid võib pestaainult selleks ettenähtud kohtades.
3.8. Avalikus kohas sportimine ja mängimine on lubatud, kui see ei sega kaasinimesi, ei kahjusta haljasala ega häiri liiklust:

. 3.9: Tuleõnnetustest, loodusreostustestja muudest avariiolukordadest tuleb Viivitamatult teatada tuletõrje- ja päästeametile.
4. on keelatud

4;1. risustada üldkasutatavaid kohti prabi,jäatmete,naftasaaduste jms.

; 4.2, valada võilast& valada maha reovett või naft8sagdusi sisaldav~t vett;
4;3. murda, või muul viisil. rikkuda lilli"pMsaidja puidning kahjustada muru;
4.4. avalikes kohtades olevaid pinke,· piirdeid, prügikaste, iluvaase, lillekaste, kuulutustahvleidja inventari rikkuda; ümber .

. paigutada ning määrida; .
4.5: ~ omaniku või.valdaja]oatasihitult viibida võõral territooriumil, samuti üldkasutatavahoone või elamu trepikojas,
kõridoris, keldris, pööninguljne. - .
4.6. sõita või parkida mootorsõidukitel haljasaladeL mänguvl1jakutel, parkides; •. .

4.7. hoida loomasõnnikutõuedes virnades ja väetada aeda käimla komposteerlmata sisuga;
4.8. Jrulu sOOdataja ldaastaarat ning prahti maha jätta;

_4.9.puid ja pMsaid loata maha võtta (v.a isiklikus omandi s olevad viljapuud ja miujapõõsad).

< - ••••• -
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5. Pidustusi, spOrdivõistlusi ja muid üritusi avalikes kohtades korraldavorganisatsioon või asutus' on kohüSiatu~ 48 'tut1ilijook.,; .
sul korrastama tema kasutuses olnud maa-ala.

6. VastutUs .....

6.1. Haldusõigusrikkuniiste seadustiku järgi määratakse heakorraeeskiIjade Iikkuffiise eest rahatrahy kuniviiekümne
päevapaiga ulatuse.~. e ..

7. Kontrolli tagamine ~""'
. 7.1. Heakorra~skirjade rikkugrise pro~okolli 6n volitatud koostama, asja aniianuqüng'halduskaristust määrama '

pOlitseikonstaabel. ~

Liitmiste. ia lahutamisteRa tänaseks vallaks.
, (algUsveeliruari kuu valla lehes m.2 1996).' .

1950. aastal algasväikeste kolhooside liitmine."Eiküsitud,kust vallast (õigemini külanõukogust), peaasi- kokku. Soomra
kolhoos liideti Ermistu omaga ja Tõstamaa piir Dihkus Poisikse teeristini. Kui 1964. aastal hakati Soomrat Audiule tagastama,
sai viimane ka Murru küla, põlise Tõstamaa ala.

1971. aastal likvideeriti .Selist~ .külanõukogu. Enamusmiladesr lii4~i Tõstamaaga, qu ja Marksa küla Audruga. Karuga
ümbrus läks i\udrule. AudI:usai juu.rde ligi 30,9 elanikku ..... ~ '~J, .~"- ' •.. , •. '" .

PiirimuutUsi põhjustas püriküladeskolhoosimaade vÕSastumine ja üleandmine' metsamajandile. TliIwDaad~ t~gastamisel tuleb
nüüd tagasikäik teha. Pole mõeldav talu, kus põllumaa Kastna, heinamaa aga Varbla valla Vaiste külas. Selleaegsoo pOOajamised
ei lõpe niipea. Ka kaitsealade loomised'on põhjustanud pOOmilutusi. ,

Lõpuks väike võrdlus valla pindala ja rahvaarvu muutumise konta kuuekümne aasta jooksul.1936 oli Tõstamaa ja Seliste
valla pindala kokku 251,4krD2• Praegune Tõstamaa vald 261,0 km2, suurenemine seega ligi 4 protSenti. Selle aja jooksul on
elanike arv 44oo-lt vahenenud 18oo-le ehk 2,4 korda .. :

Elanike arvu vällenemine vallas; mis algas 1939. aastal baltisakslaste lahkumisega ja kestab siiani, on palju pikem ja. raskem ,
teema. Sellest· sdaspidi.

',·Lõpp.
Andrei Udu.

Elu areneb kiirestempOs ning majanduse arengut on jäIjest rohkemnäha. üha enam võib
. täheldada;'" et inimestel jääb' jäIjest .vähem .vaba.aega: Enamus neist aga ei pääse .oma .

igapäevatoimingutes mööda Pangast, kus näiteks tuleb tasuda ~d,hoiustada raha, võtta laenu
jne. Inimene on paraku kinni.oma luujumustes ning pOle märganudki;et oina pangatoimetusi võib
ajada praegusel ajal tunduvalt optimaalsemäl-viisjl kui mõrii QStatagasi ...

. . . ...Kuidas läbi llõiupanga.oma rahaasju' vQiks ajada,on kujutatud allpOQ1"to04ud sk~. Esiteks
peaks töötasu ja muudtul~d laekuma pangakontole.Arenenud riikjdes ei ole praktiliselt

.mõeldavgi saada.palkatöökohast, vaidikka pang&.lcaudu:Paljudtirmad Ee~iski on panga kaudu

... palga ~mistjuba kasutama hakanud. Onlades· aTV~ Hoiup~gas, sllab raha välja võtta kõigist
230 kontorist üle Eesti. Muretsedes endale aga hoiukaardi või noortekardi,saate kasutada sularahaautomaate, mida: Hoiupangal
on praegu 33 ning nendest 2 Pärnus.~Sularahaautomaadist-rahuaamirie on loomulikultkij{emja privaatsent kui pang;Ü{ontorist.

Kui varem·tuli maksude tasumiseks panka minna ning üsna. suure:tõenäosu$ega järj~korras seista, siis nüüd on võimalik teha ~
püsikorraldus. See tähendab, et pank kannab ise Teie pOaltnäidatud suinma kindlatelkuupäevadel mak~.saajaleja.sOOa kõike
vaid 1 krooni ..'Cesi:K1iendil pOle pärast püsikorralduse~sõlmimistvaja maksude tasuiniseksepam panka tullagi. Ainukemure on,
et raha ikka arveloleks, mida pank saaks inakse saajale üle kanda ..

Kui.inimene koguti rahamingi asja' ostuks või jääb teatud summaiga kuu.palga&t Üle,-võiJcs·vormistada·püsikof!:.alduse, et
kanda näiteks igakuu mingi summa (alates 50 kr.) säästuhoiusele. Sä.ä.stuboiuse saab avada üheks,või kaheks~aa.staks ja intress
on seejuures k'örgemkui tavalisel arvelduskontol..,c ..c." ~,. oo;,. ·0'.,

Eelnevast jutusttuli välja, et igapäevastepangatoimingQte jaokspole tihtipeale enam.vaja·pMka tuuagi,. aga et Ülevaade oma
rahaseisust pangaarvel säiliks, süs on võimalik saada iga kuuliseit pOsti teel konto väljavõte. kuu jooksul toimunud tehingvtest.· .

0. > .

" .~ ." Karin Vään~,, .
Tõstamaa RP teDer.-.



,'~
:.iJ .-=~

• --- -5-'

~.. Tõ_:tamaa -näHemäneL-\seltsi viimase. 10-t:\e.,aasta teeevL-\sest.

Hetkesilavastusest

1986.aasia/.

'. _. U. -

f;~~'ROI~ kÜllP.ätis,kindel, aga mmu arvales on TõstamaaLnäitemängu tehtud peaaegu
" .~a:,kaliäj& 1iWftffio'kooruaulu võipuhutud pasurnüd: ( Faktilisi andmeid selle kohta
~-v(ii~;yasiarfda'n1ei~parim Tõstamaa ajwoO n,indja:'teadja lugUpeetud hr. Andrei Udu.) .

~"'-Mis~i)llufiibviimasesse 38-sse'aastasse, siis võin kün öelda; et väik~te vaheaesadega
2on'~siin-nältemänge ~fnängitud: Isegi olen rfiÕIi~sc'tükis 'kaasa. teinud. Rahvamaja

juhatajatena-näiteringi juhtidena Ö~. tegutsenud pr~ Mitjarn)aansoo, kelle käe all olen
isegi mä,ngi.nud "Sinisesraketis" . siis veel pr. Milvi Rea ja Maire Adler on teinud oma

.diplomilaväStu~ Tõstamauahvamaja Illvalaudad~I.Nu et päris ehtsatest djplomeeritud
näiteringi juhtidest meil puudust ·ei peaks olema. Nagujuba mainitud, olen ka mina
püüdnud jõudu möõda iSe õppida ja teistele õpetada päitemängusaladu.si ja võlusid ...
Seda viin1ast -õpetamist- küll põhiliselt koolis,' kus kunagi polnud puudust neist, 'kes
mängida tahtsid. ,Häda. oli hoopis sellega, et ei su~tn:Ud kõikidele jõukohaseid osi
pakkuda. ' ...

Armas lugeja (nii aastates 40 ja alla selle) t,uleta meelde, võib-olla. oled sinagi olnud
kas kuningas, prints või printsess, linnuke, loomake, lumehelbeke, haldjaneiu või lihtsalt
mõni väga vajalik puu, põõsas jne. jne.
Ei tea, kuhu see huvi hiljem kaob, aga nüüd, ms viimased 10 aastat olen tegutsenud
täiskasvanutega, on juba üle 1Q-ne tegelasega näidendi kavva võtmine ette määratud
nutjumisele. Nii juhtus meie "Paunverega" .Ek$ sün oU ka täiestiobjektiivseid põhjusi
nagu' elukoha mJJutiJserl, väsitavad ja liiga pikad töÖpäevad, graafiku järgi tööl käimine, .
mis meie proovipäevadest ei hoolinudjne. jne ..... '"

õnneks oleme siiski viimase lO,;,neaastaga ära jõudnud õppida.8 õhtut täitvat näidendit ja lühemaid estraadipalu siia-sinria
teiste kavade vahele. Õpitud näidendid on:· 1."Nupukad armunud ehk mees Marsilt". 2. "Sikud ja lambad." 3. "Kalevi kojutulek."
4. "Pärijad." 5. ""Kosjaviinad. " 6. "Üksi ja vaba." 7. "Punga Mart ja Uba Kaarel." 8. "Andke vanaema tagasi."

Kõjkides tükkides on kaasa mänginud 2 tegelast: Urve Leppik ja AvoPulk. Ühe võrra vähem st. seitsmes etenduses on kaasa
teinud Valeri Jutjev, edasi Arvo Miido ja Enn Martson S-s, Vambola Karu ja Laine Ülem 4-s, Õie laansoo 3-s. Katrin Leppik ,
Külli Merimaa, Karin Reinson, Maire Adler ja Urmas Tuisk 2-s. Ülejäänudtegelased on üles astunud ainult ühel korral: Aivar-- .' ··e·· ' .. !
HaljaS, Andres Tõruo, Mare Pärna, Ugle Adler, SiJje MetSaots.l_ Riisenberg, Ants Teras, Urinas Kütt, KarlluhkaID, I(aIev~'
Martson, 'Rein Vendla,Maonika Adler, Jõel pulk, Margus NoppeL~Hille Tets~ Merli Mirk.

Kl!ikõik nimed kokku lugeda, pol~ neid nii vähe, kes kõik on nõus olnud 2 õhtut i$falas tulema seltsimajja mitte ainult
lulli lööma, vaid tõsiSt tööd tegema, selleks et oma oskusi täiendada ja jõudumööda alal hoida näitemängu tegemise kunsti siin
väikeses Tõstamaa alevis.

Näiteringi töö. on kollektiivne looming., Kutseli~es tea~tes on -näidendi lavastamisel tegutsemas suur asjatundj8!e-spetsi!llis
tide grupp, on lavastaja ja tema abi, rekvisiitor,kostümeerija, jumeStaja, valgustaja, kunstnik-dekoraator,puusepad, lavatöölised"

jne. Meie oleme sün kõik ise: õmbleme, laename, kohendame kostüümid ja naelad, haamrid, pintslid.,värvid p9le meile võõrad. 'e!

Küllap see koos tegemine annabki selle mõnusa kollektiivsustunde ja kui saalis pealtvaatajaid ka on, siis näitab see seda,;et
me pole asjata vaevanäinud. ". n"c

HwTaa! Etendus~on läbi. Nüüd võib pidu pidada. Sügisel alustame uuehooga. "Tule Sinagi ja 109 kaasa!· PlPlji: nimijubak~~.
kitja,se$t~siis teab repertuaari· valida. 'UsU; Sa ei 'kahetse, sest nalja saab sün ka. '" ,,',:" •

. .-:~.~
,-:~2.~:t7:'"~_

L. Tõnissd.ii'i.';;

..:;,$ ;.'~~

... ja sünnipöe\'saigi peet\,ld. Laupäeva, 20.apr .. õhwl täitus Tõstamaa seltsimaja saal erksatest tõstan1a$stest, kes kõjk tulid".
"kaasa ~lama, osa saama oma näitlejate pidupäevast. Näitering esitas lällilõike menukamatest lavastustest. Telvitama olid tUJqU~."~
kaC.P~u,maakQnna koltuurio~onnasr juhataja Aet Maateeja Heli Kallasmaa, näitemänguselts"Adru" "Audru vallastlja;.
seltsimaja oma iSetegevuslased. Tervituslaululaulis oma, segakoor, väga armsalt teniitasid,vanemaid'kolleege DO()red.näitlejad.:!"
Oli lillija'torti- nagu sünnipäeval ikka.lõudu ja head tahtmist edaspidiseks !.

On ·vigatihtis C)11aõigel ajal, õigeS kohas !!!
,"- "':4:. - ,..., .;,., _ -

Teisipäeval jO. mail kell 22.00 lendame kõik kokku Blockstergi mäele e. Tõstamaa seltsimajja

. volbriööle ..
võimalik' nÕldudri, IU~1ida,trallida; tantsidakoos tuntUd ansambliga

"Unisakad'~ .
Peo kordaminek sõltub justSinu kohalolekust 1Igale 20. -ndale on tasuta ansambli kasseit I"

, Pileti hind 25. - ja nõiakostüümis 13:-. '-

•••• •
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Lõõbaseid enam ei ole.

Lp. lapsevanemad !

E/sa (1903-1996) ja Theodor (1905-1995) miingivad
avalugu Pdmumaa fo/kJooriptieva/ Tõstamaa /au/u/ava/

1993.a.'

.Tervis.

20. aprillil sulges .silmad ja läks taevastele teedele oma
Theodori juurde Elsa Lööbas .

.Elsa ja Theodor astusid altari ette Tõstamaa kirikus

juunikuu esimesel pühapäeval 1933. Metsaülema tütre ja
metsapraakeri abielu kestis üle kuuekümne aasta. The()(Jor
väsis ~öödunud aasta 18. juulil. Ränkraske kaotus, kus
I enam polnud anda silmavettki", võttis vapra vanaproua
tervise.

Sajandialguse alevipoiste mängumaad olid Värati rannas.
Seal kees elu: metsakaubandus käis meritsi. oma esimesed

laevad lõikas Theodor männikoorest, purjedeks k~jaka suled.
Uhked nelj~sed .. saadeti merele ! Purjelaevade
ehitusplatsiit sai' Theodor pisiku laevamudelite ja
merandusajaloo _v~. Kö'strikool andis noormehele ilusa

.käekirja' ja muusikahuvi. Theqdorist sai piUipuhuja
seitsmekümneks aastaks Tõstamaa pasunakoorides.

Elsa lapsepõlv möödusLuuga läheduses eesti asunduses.
S~ sai ta suhu kolm kohalikku keelt. Peres peeti lugu
pillinUingust. (Punastest pääsemiseks opte:erus pere Eestisse). ,.',
Enne Elsat mingis Tõstamaa kiriku,s orelit tema ema. PastorLusika ajal hakkas Elsa juhatama kirikukoori, hiljem kultuurima,ja .
ansambleid. Tal oli looduslik talent. "Maju Miina Härma ristitütar",arJD8stas ta lausuda. Koos emaga on ta esinenud "Estonia"
kontsertsaaliski.

Lööbaste väike maja sadama tee. ääres oli täis muusikat. 'Palju kordi on seal tehtud salvestusi, säranud jupiterid ...
Theodorist jäi maha loendamatu hulk Tõstamaa kohta kirja pandud kultuurilugu. Lõõbased ja TõstlUl18&- see on ükssama.
Jüripäeva nädalallõi ElsaIe Tõstamaa kirikuvana tomikell,"Nü rasselt kaibap ikep kell".Ja seda kuulas tänulik Tõstamaa.
Väikesest majast ei kosta enam piUimängu ...

Kevadisel ajal sisaldab meie eestimaine toit vahe vitamiioe. Selle avalduseks on nn. kevadväsimus, lisaks vastuvõtlikkus
haigustele, lagunenud hambad ja halb jume. Koolide-Iasteaedade, samuti ambulatooriumi kaudu oo võimalik muretseda lastele

- mõeldud A, C, D kompleksvitamiini ATREVIT. Norra päritolu vitamiinidon tellitud otse pakendavast tehasest, seetõttu op
. , hind soodne - 15 kr. 60 tab. Lastele vanuses 2 - 10. a. kulub 1, täiskasvanutele 2 - 3 tab. päevas:

Teadmiseles !

Tänu !
11. apr. toimus Tõstarnaa1 doonorite p4ev, millest võttis osa 43 inimest. Rõõmustasin südamest rohke osavõtu üle ja tahan

siinisildikult tänada doonoreid.'· . - .'

. AmbuIUooriumisse ori oodatud kevadisele profillaktilisele Iäbivaatusele lapsed, kes ei käi lastealas ega kootis. Lasteaia ja

a1~des on nimetatud Iäbivliatus juba tehtud,' ..

Madis Veskimdgi,
VaIIaant.

•••••••••••
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Koera palve.
Ants Linnutaja '

Ristsõna IIIhendajatelel •
TaibudeL kes lahendasid ära 7. lk. asuva ristsõnaja soovivad osa võtta auhinna

loosimisest, tuleb laheDdiks oleva asutusele nimele lisada ka selle asutuse aadress. Viimasel
leheküljel on luul,etus "Koera palve". mille autoriks on Ants Linnutaja, Kuidas on see m~
,seotud Tõstamaaga ? Ja kui Sa veeilisad paar arvamust - ~epanekut valla lehe kohta
( mis ärritab, mis rõõmustab. mistahaks veel süt lugeda ), siis osaled kindlasti loosimisel ja
võid võita auhinna. Vastused'saatke või toog~ Tõstamaa raamatukokku: '

Olen koer, sinu sõber ma,
,olen su kaitsja, valVlJfka.
Mul on sune uks väike J>alve:
"Kuigi ma su leiba SÖÖ..,

'änfmfud ksa löö',, " "pe ega ? ",'~,

siis:kqikeeran vaibad~;:';,
võrkQikiuslin naabri kaSsi:':;"!~'
Kuisind vara üles ajan

või~gun nii, et maja kajab"''-' ,
Ä11r; ..;iliid üksi õae' aja,; , "-" "
t9lt Q.nlQilmvõi ~sajab.
Ja'kU,ttuten 'koerfe~""
ata'karista mind julmalt.
Süs kui sind ei mõista mina,
palun ole targemsina.,
Kui sa ainult' usud mincL"
süs ma-usaldan ka sirid.

Tahankõik su soovidtäita,
eal ei hambaid sulle näita.

Sulle sõbrakäpP!l pakun, ,
lepituseks käsi lakun.
Ootan truuit sind öö ja päev

,olen'kurb,kui ära läed.

Kui aga ükskord t!Jledtöölt,
siis vastu tõtm, tantsUlöön.
Kui oled murtud murest,

pisarad;sullimpsinpõselt~ "
Ei meelita mind juudahõbe;'
olen ikka sinu:Sõber:

Sinu ,eest ma võiksin surra,"',

aga truudustma ei'murra".'- ,

. Äpl'Ullku~ (öfet~: üks "u"fJ'lrl" tQrkusetera:

, "CQafttm m~:,r<>ftktm. logos".

~

.~4hsealt siis needtuuled puhuvadki !"

Kontakttelefonid

Tõstamaa Raamatukogu Lea Rannik 96-184
Tõstamaa Seltsimaja Ene Lehtsalu 96-172
Tehniline toimetaja Ivar Vinkler 96-116
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