
-_Meri! See on ilusam ja parem kui Ükski paradiis.nlis on paradiisis
huvitavat? Pole midagi iseäralikku.Paradii.5is olligav:vaikne, lilled
õitsevad, linnud laulavad, isegi kiskjad'on sõbralikudAgatormine meri:

. see on fa1.ltastiline.lga laine on omamoodi ilus ja huvitav. Merel ei ole
linilukeste laulu, tuule õrna sosinat.Seda polegi vaja! Kõige ilusam muusika
on lainete kohin. - /'

Tihti ibkan ma koju. Kodus on vabadus.
Kõige enam ma ihkan pääseda. mäele.

Nli p"alju, kui Qn maailnlas inimesi,on"ka erinevaidelulugusid,

-et'Üuivaid saatusi.Hinnake oma .erineVI!st teistest ja hinnake elu väärtust!

.' Renate

Riho

Egle

Minu lapsepõlve Ühek~su~remaksja oodatum;;ks sündmuseks oli linnas
käimine.Meid, lapsi, oli kuus, eks igaÜks tahtis ju linna kaasa mintiaAlati
võeti kaasa see,kes oli midagi head teinud

Tavaliselt teadsinjubapaar päeva varem, millal vammfad lin/Ja
lähevad, ja alati koristasin tube või autot. Siis olin kindel, et saav kaasa ..

Miiletan, et väiksena ei tahmud ma üldse lasteqeda.minna;Iga hoininil<.
algas nutuga. Küll olid riided suured või väikesedKui Ütlesin,'et snkkpÜksid
on suured, tavatses ema öelda:" Imelik, eile hommikulolid sukkpÜksid
täiesti parajad, huvitav,kas kuivasid öö jõokSu(kokku?" _

"Anneli

Jätk!-lb teiselleh~küljif
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7õslAmAA ~eskkooli
1996.A lõikus

Algus 1. kl

Ma ei mõita alati kõike, mis mu Ümber
toimub. Ma tahan kaitsta loodust ja kõike ilusat,
mis mind iga päev Ümbritseb.

,Ma armastan oma perekonda ja
kodumaad. Mulle ei meeldi, kui nõrgematele
tehakse liiga. Mulle ei meeldi rassism. Ma vihkan
sõda. Ma vihkan surma.Ma vihkan julmust, kuid
ei suuda midagi teha selle vastu.

Ma ei ihka kuulsust, kuid ei taha ka olla päris
silmapaistmatu.Mulle ei meeldi nn. halliiiass,
kuid mulle ei meeldi võits sära.

Ma lähen liiga kergesti närvi.Ma kardan
suuri kontrolltöid ja eksameid. Ma ei ole
hingeliselt väga kindel.Mu tõekspidamised
võivad muutuda üleöö. Ma ei suuda alati

talitseda oma mõlteidja suud. Ma Ütlen mõnikord
liiga palju välja, mõnikord olen ka vales kohas
vait.Ma ei suuda alati enda eest seista.

Mulle meeldib juua puhast velt.Ma tahan
hingata puhast õhku. Ma tahan elada rahulikult
oma elu planeedil Maa.

Ma tahan olla inimene, kellelonnii häid kui
ka halbu kÜlgi.Ma ei tahagi ol/a ideaalne. Mulle
meeldib vaadata iseendasse ja näha enda
heledamai ja tumedamat poolt ...

Kadri
Ausambaid tahaksin pÜstitada vähestele,

vaid neile, keda austmI. Tähendab ju "ausammas
" kellegi austamiseks pÜstitatud sammast.

. . . paljud kU1lstnikud, kÜjanikud ja teised.
kultuuritegelased väärivad ausambaid, sest
nemad kannavad teadmisi edasi tulevastele
põlvedele. On läbi aegade kandnud. Ilma neildeta
ei oleks tänapäeva Ühiskond hoopiski see, mis
ta praegu on ja läheks võib - olla isegijäljest
viletsamaks. "

Kuid kultuuri - ja kiljandustegelaste juures
on omapärane see, et nende ausambad
pÜstitatakse harilikult pärast nende surma. Kui
kogu rahvas sind pärast surma mäletab, sinu
loodut austab, hindab ning ostab ja levitab, siis"
ongi see ju suurim au "sammas ".

Kuid siiski ... kõikidele nendele iildtulltud

persoonidele ausanUllaste pÜstitamine on mingil
määral moenarrus ... Aukohale selles pGl;rtls
tõstaksin inimeste kujud, keda tõesti tunnen ja
austal1.Seal seisaksid mõned õpetajad ja
eelkõige minu vanemad!

Raido
Üheks suuremaks rõõmuks on mulolnud ka

vabadus. Ma ei ole aheldatud linna tänavate ja
betoonmajadega.Mul on olnud täielik vabadus
looduses. Olen saanud ringi liikuda nii palju kui
olen tahtnud. Võib öelda ka, et olen looduslaps.

Hea on meenutada seda;et vanemad oli
rõõ/)lude ja murede ajal koos meiega.Aitasid
mei/nendest muredest ül<;saadajajagasid oma
rõõme meiega.

Kristi
•••••••••••••••••••••

_, Xco/a kah "
Opetaja: "Täna jutustan teile, lapsed,

õpetliku loo rumalastja laisast eeslist. Juku,
miks sa aknast välja vahid: seal pole mingit
eeslit! Lapsed, vaadake nüüd kõik siia!"

***

Kogu klass kÜjutab 'kribinal-krabinal
kiIjandit "Kuima oleksin firmajuht", ainult
Juku istub, käed rüpes. "Juku, miks sa ei
kirjuta?" küsib õpetaja.

"Ma ootan sekretäri!"

..su,,1- 1996
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7õstAmAAl
Teist aastat toimusid Pärnumaa

Spordiliidu aasta suuremad võistlused-.
suvemängud- 1.-2. juunil Tõstamaa!.
Osalesid Pärnumaa viieteistkümne valla
esindused ja võisteldi kaheksal spordiala!.
Tõstamaa vallal läks hästi, üldkokkuvõttes
saavutati Saarde ja Paikuse järel hinnatav
kolmas koht.

Aladest läks paremini orienteeru
jatel, kes saavutasid 11 koha. Individuaalselt
olid Viijo Lühiste poiste ja Tea VaHimäe
tüdrukute arvestuses kolmandad, võistkonda
kuulusid veel Kersti Valgeväli, Eve Rõhu,
Mihkel Lühiste, Raido Valgeväli, Jaak"
Hannus, Zeena Kask ja Liia Oidjärv.

Kolmandale kohale tulid jahi
laskjate võistkond koosseisus Uno Karo
tamm, Jaak Jaansoo, Mati HeindIa, Raimo
Soomre ja Leino Blasen. Meie meestest oli
täpsem Uno Karotamm, kes tõmbas küm
nest kettast aHa kaheksaja saavutas sellega
individuaalselt kolmanda koha. '

Kolmanda koha saavutasid ka valla
kergejõustiklased. Individuaalselt oli meie
parim kergejõustiklane Raio Piiroja, kes
võitis poiste 1500 ja 3000 m jooksu ja oli
teine 400 m ja kolmas kõrgushüppes .
Teiseks tulid Ants Pirso meesveteranide
kuulitõukes ja Deivid Väära poiste 1500
ja 3000 m jooksus.

Hästi esinesid seekord ka võrkpalli
tüdrukud, kes tulid kahesateistkümne
võistkonna" hulgas neljandaks. Mängisid
Moonika Adler, Evelyn Liländer ja Kärt
Somelar.

Neljas koht saavutati ka köieveos ja
j uhtkonnavõistluses.

Krossijooksus oli Tõstamaa üheksas
ja meeste võrkpallis jagati kolmeteistküm
nendat-neljateistkümnendat kohta.

Tänada tahaks kõiki neid, kes leidsid
aega, tahtmist ja huvi tulJa võistlema ja neid,
kes aitasid need küllaltki suured võistlused
Tõstamaalläbi viia.

29.-30. juunil toimusid Tartumaal
ÜlenUlmes vabariigi valdade suvemängud.
Kui rilöödunud aastaloli vald üldarvestuses
44, siis tänavu lootsime enamat.

Hästi läkski köieveo võistkonnal, kes
saavutas tihedas konkurentsis kolmanda
koha ja pronksmedalid. ·Võistkonda
kuulusid Ants Pirso, Ahto P~ters, Kaljo
Pink, Arno Pirso, Lembit Meriorgja Istvan
Kozo.

Kergejõustikus saavutas Raio Piiroja
3000 mjooksus'kolmanda koha.

Kehvemini läks mälumängu
võistkonnal, kus jäime paljudele
profe~sionaalsetele küsimustele vastuse
võlgu.

__ Koht üldkokkuvõttes ei ole praegu
"veel teada, sest ametlik protokoll ei ole veel
Tõstamaale jõudnud, kuid ilmselt liiks
kuuekümne väljasolnud võistkonna hulgas
pisut paremini kui eelmisel aastal.

SPOR'f
~AIJIJAmÄo9u.t

..sÄÄllemeestel

Kaks kaptenit

7. - 8. juunil toimusid Pärnumaa
valdade IV Rannamängud Rääde
meestel.

Sealosales kuus rannaäärset valda:
Häädemeeste, Tõstamaa, Varbla, Tahku
ranna, Kihnu ja Audru.

Spordilembelised tõstamaalased olid
tublid. Vapralt läksid nad taas teele, kuigi
alles nädal enne, 1.- 2. juunil, mil toimusid
Pärnumaa 35. suvemängud Tõstamaal, olid
nad oma valla eest väljas olnud. Osavõtjaid
oli kokku 43.

Viktoriinis saavutati I koht: Andrei Udu,
Karin Randmäe, Mari Lühiste, Endel
Tõnisson ja Jüri Rea.

Sangpommi mitmevõistluses I koht:
Andres Martson, Toomas Selge ja Jaak
Hannus.

Spinninguheidetes II koht: Toomas
Selge ja Toomas Rõhu.

Pendelteatejooksus II koht,
taluperemehe - ja naise mitmevõistluses II
koht, võistkondlikus meeste võrkpalJis III
koht, tippjuhi mitmevõistluses III koht,
kergejõostikus III koht.

Tõstamaa sportlaste kohta peab. veel
ütlema, et peale tugeva füüsilise vormi, on
neil ka paras annus viisakust olemas. Nii
IQovutati dindkarikas korraldajatele - Hää
demeeste vallale ja lepiti seekord II kohaga.

Esimenepäevoli hoovõtuks, teine päev
oli muljeterohkem, sest ka ühiselt veedetud
õhtu ja öö andsid asjale värvi juurde.
Siinkohal üks tõestisündinud lugu.

Spordiboss teata/J: " M~ hüppasin
praegu üle JOmeetrise jõe. "

Noorsportlane küsib tagasi
hoidlikult: "Aga miks teie naba märg on?"

Spordiboss: " Noh, ainult üks meeter
jäi puudu .. "
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7õstAmAA kAUbAlJllus(etus? )

MitmeszJguseid võimalusi palatb meile ka "tänavakaubandus" sellisel kujul.

Probleeme on diskobaar Lucia & Lucianoi, mis ei ole veel päris oma kohta
Tõstamaalleidnud. Loodame sealtki lähemal ajal meeldivaid uuendusi.

---_:'~

AS Täringu Baar,
rahvasuus tuntud

Ando Baar pakub /
nüüd ka

tervislikku sooja
toitu.

Piletihinnad:
täiskasvanud 5.

lapsed 3.-

AS Jõgi baar-saun pakub sooja sööki, külma õlut ja hüvasidjooke.
Saun .

laupäeviti:
naised 14-16
mehed 18-21.

Dushshi kasutamise võimalus iga päev. Pool tundi ligunemist maksab 5 krooni.
***

Edukalt tegutseb
Tõstamaa ärielu.s

hoiuÜhing, mis pakub
konkurentsi Pärnu

·majandusÜhistu
tööstuskaupade

kauplusele. HoiuÜhingu
kauplusest Rauapoodja
Kodukaup leiame tihti

vajamineva kauba. Fotol
Rauapood.

Pärnu Majandusühistu toidukauplus.
Seni kahjuks konkurentideta ..

Abivägi raskel ajal.
liaatamata ruumikitsikusele teeb Ene
Vahuvee Sauli ärist kõik temast oleneva

Tõstamaa rahva paremaks
teenindamiseks. Aitaäh!



7õst~mAA,
lApsett IAu~mAs... -

II! tAnts1mAS
Meie, TÕstamaa lapsed v~_e~ime25.maist
kuni J.julmini kodust väljas. Me ei
käinud ainult lullitamas, vaid pidime ka
tööd tegema. Kaasasolid la}lsed 1.- 8.
klassiiii.

2S. mail käisime Pärnumaa lastelaulu-·

päeval, mis toimus Sindis. Tõstamaalt oli

kaks ~oori: väiksemad laulsid mudilaskooris
ja suuremad lastekooris. Mudilaskoõri
lapsed laulsid seal LapilT)aale ja Kapimaale- - - ....

minekust, kuid nend~.lauludes oli juttu ka
kevadest. Nendele õpetas laulud selgeRs
õpetaja Tiia Schär.

Lastekooril oli kindlasti kõige raskem
laul ','S,eyahamba", mis on ühe Aafrika
suguharu·laul. Ag'a veel laulsimeIaule . oo •• _ '.

"Kodu", "Juhtub ja ei juhtu", "Kojutulek", Jaa.mpaeva paiku Sai ~ostamaa SeltsI:
"T I t t'''' "K . rl I' I d" . maja segara.hvatautsuruhmal, koos Tonu e an Sl Ja aumma au u ',-.mlS. ' . -.. - - ..
_'. _ ' ..... Ja Tartu muuslkutega tOimuma uks tore
opetas meIle selgeks opeJaJa VllVI Kadep. -k t' -R 0" -. - I V" t ,I):, .

K-'k '. I . d 'd" ""'k "'k"' ontser reis ootslmaa e:, aserasl.OI JU1ataJa saI tanutalle s Val ese - .'. "'... - ' .. ' ;-
, '. " Et osanud tantsijatest ega- pIJlImeestest

meene ..... : . ". " ~~C vist keegi arvata,.et koostöö meeldivalt
31. ~aIja I.Juumvee~slm~ IIIRae.k~la _ sujuvakskujurieb ja see reis meid kõiki

tantsupaeval. 3 L maIl-oh meIl proovId Ja nõnda kokku seob.Kohtumine Tallinna

l.juunil proovid ning pidu. Kaasas olid päris _ . sadamas oli ju esmakordne - varemüksteist
väikesed, kes olid aasta jo..oksulselgeks nähtudpolnud.Nii, et mõnes mõttes oli see
õppinud kaks tantsu õpetaja Maimu Juhkami kõik kui tundmatuskohas vette Müppamine.
käe all. Olid veel 3. ja 4, klassi lapsed, kes .Muretsepine <?Iiaga asjatUoMeie 2Q-ne
said oma tantsudselgeks' Tiia Schäri -liikmellue grupp-noori osutus fantastiliseks.
õpetuseLKahale läksid kaS, ja 6. klassi Sõit Rootsimaale sai teoks" SiljaLine "
rühm, kes sai oma tantsud selgeks samuti' laevade{päev Helsingi linnaga tutvumiseks
Tiia Schärikäe all. -Ma ei"tea, mis oli ja siis edasiStockholh1i, kus meid ootas ees

nooreinatel kõige raskem, kuid S. ja' 6. Lars Sarenmalm - meie reisi""peasüüdlane"
klasside lasteloli raskeim moodustada lilli. janagu hiljem selgus; tõeline tantsufänn.

Meie rühm täitis südam<: osaja meie mure S.tockhol.mi~.t vi~s. meid te~ edasi reisi
oli panna lilli liikuma. Seda,pidi haljutama SIhtpunkti -yasteraSl, ~uhu oll. kavand~tud
ligi -lOkordi, erine kui selgeks sai. en.am~s ~ele ko~~se~tldest.Nadal.aks aJ.~ks

2· '1k'" 'd 4 kl -'1 d --' tl I"' SaImeie koduks monus motell linna kulJe.Juum aISI . assl apse vms use - .." " ....
"L b . I '96" k d I'd" . all Lovuddems, mis enamuse ajast on RootSI

a aja g , us na osa eSI vaga -K' I'k k 'd .. k S" k h I
'-d k I E' . k h- I' "I. I E' nst I es autl emaJutusPaIga s. IIn o.ae u at. sImene 0 ttu I meIe aste e pp "1' d oo l'kk . "h I" ..... ' .. --vaJen an tanu I ust meIe ru ma [5'00 t
TUIsule Ja VIljar Soosaarele, kes" osutUSId V" t' () . k It 'h '1' t I tU. d I k.. -..... , . as t::rasl u UUrI UVIISe e Irma e e, es
m~zhurIl kUI ka rahva lemmIkuks. Tasuks _reisiaa seotud kulutused oma kanda võtsid.

_ said ~ad z~üriilt hõbesõled ja ~ahva .poolt Reisiprogramm oli väga tiheJgal päeval
'7Sekroom eest Carlotta matlIstusl. Ka 2 - 3 kontserti.psinesime põhiliselt

õpetajwTiia, Schär, kes' neid Ju~endas,sai -hooldekodudes, suurtes kaubahallides ja
suu magusfks.' Kolman,da"Ko.hä s~id"Aye~ vabaõhulavadel - kokku 14 - nel korraUga
Tuisk ja Sven Jürgensning' neljanda koha 'p'äey lõppes väikese koosviibimisega, kus
Margit PiIs.seja'HeImuth ~arl~(m.Nemäd mekohtusime kohalike pillimeeste ja tantsi-
said T-särgi ja viltpliiatsid jatega, õppisime rootsi tantse, laulsime, ja

S.juunil käisfolkloorirühm "Mikud - 'kuna meiehulgas oli,ka keskkooli lõpetaja
Mannid" Tallinnas Va,nalinnapäevadel. siis lavastasime koguni laheda lõpupeo.
Neid sai'näha ka jaaniõhtul Tõstamaal.Ühel õhtutestoli võimalus viibida rootsi

Suur-tänu juhendajatele ning loodame, sõprusperedes ja' kaeda sealset elu - olu.
et neil on jõudu õpetada ka järgrnist~1 aas- Rootsla~te jaoks on pere ja kodu väga
tatel. tähtsad.Uheskoos te,hakse kõike - reisitakse,

puhutakse, võetakse osa kõikvõimalikest

~H • Luk' t' massiüritustest.Seda nägime oma silmaga,lY.l.aarja u lS e - ~. -

sest meie kontsertreisi aja s.isse sattus
Jaanipäev, mida Rootsimaal peetakse

_~~l.juuniJ. Kui eesti rahvas ootab jaanilau
päeva õhtulhetke;mil,saaks tule süüdata,
siis rootslased pidutsevad päise päeva ajal
Jaanipäeva vanikustanse ümber. Viimane
kujutab risti, mille otstesripuvad ringikuju
lised vanikud, sümboliseerimaks sõrmuseid.

JaanipäevapiduRootsimaa] oli küll meelde
jääv, kuid me kõik tundsime puudust oma
maisestjaanitulest.

Meie noortegrupi jaoks vaga töise
rei.si vältel kohtusime mirmete välis

eestlastega, kes palusid tervitada kõiki
kodueestlasi!

Ene Lehtsalu



cZ\bi telefonil 96111

Praeguseks on remollditud valveruumja

; ost~tud varustust justtäpselt niipalju, kui
sed'a on Nõimaldanud rahakott.

Kui kedagi huvitavad üksikasjad,
palun külastage TPAd - ahiti Teie
teenistuses. Telefon 96 132.

L995.aoli TPAl 45 väljakutset, neist'
tulekahju'dele 14, 1996.a I poolaastaloli
väljakutseid ttilekahjudelt< 13 ja muid
väljakutseid 35.

Meeste oskusi näitavad võistlustest

osavõtud - 1~95.a Pärnu maakonnas
autopritsis hargn~misel' I koht, vabariiklikel
võistlustel samal alal VI koht.

6. juulil Pärnumaa tuletõrje- ja
päästeametite võistlustel saavutas
Tõstamaa päästeamet hinnalise 2.koha.

Jaan Pall,
~Tõstamaa Tuletõrje ja

Päästeameti päästekorraldaja
•••••••••••••••••••••

'xa~aiah
Töole minnes manitseb ema: "Vaata,

Juku, et sa tuletikkudega mängima ei
hakka!" .

"Ole'mureta, mul on välgumihkel."
***

"Mis te, täna k~olis tegite'?" küsib isa
lukult. "

"Kõige huvitavam tund oli keemia. Seal
me õppisime lõhkeaineid."

"Ahaa, aga mis teil hommeplaanis
koolis teha on'?"

"Missuguses koolis, isa'?"

All vaade Pariisi kõrgemast punktist - Eiffeli tornist (276,lm), üleval vaade
Tõstamaa kõrgemast punktist (80m).

,Mis on ühist, mis on erinevat? Valniukaim vastus saab järgmises lehes avaldatud.



l!eoo/Jtu diskotähe
Est~niga,kes t~i14.
juunil Tõstamaa

Seltsimajja
kuurnad tuuled

Vale jutt, et hakatakse'
massiliselt ra~ma-tu
kogusid sulgema!

TIGQTIb[jM

GM [jbuO QOGJO

on avatud" lugemis
huvilistele suveperioodil
teisipäevast' reedeni 10-18.

'rUlGE JA lUGEGE!
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31. mai lastedisko Tõstamaa Seltsimajas.

All

IJOUADlJe
Kuna elu on raske ja keeruline

ja. tihti läheb naabril, pagan
võtaks, paremini, _mis rikub
tunduvalt tuju, anname teile 5
võimalust taastada head tuju:

1. Hakka tööle.

2.. Naudi merd, - järve ja
liivaluiteid.

3. Leia kaaslaneesed), kellega
nautida punktis kaks toodud asju.

4. Jagage mured ja liitke
rõõmud. Pole tähtis, kellega.

5. Kui A esimest soovitust ei

'mõjunud, siis alusta uuesti
esimesest punktist.

Lea Rallllik

Õpetaja annab J.ukule pintsli -ja
värvitopsi: "Ole hea, värvi klassi aknad ära!"

Kahe tunni pärast'on Juku õpetajate toas:
"Õpetaja, kas ma võõpan aknl:l raamid ka

0, üle'?"
***

"Juku, ütle meile: kui lehrp.annab päevas

'20 liitrit piima, siis kui palj~ piima saame
temalt nädalajoqJ<sul'?"

"Aga mitu päeva nädalas lehm töötab'?"



~pirAAlma1stAtus

Kujundus
AS Viiteleht
Trükkinud
AS Trükk

19. Nädalapäev--
20. Naisenimi .
21. Küünalde valmista

mise materjal'
22.Asutus, mille sulge

mine kurvastas tõstamaalasi
23, Väike madal mere-

laht
24. Samm
25. Baar. Tõstamaal
26. Tänav Tõstamaal
27! Mõõtühikute nime-

tuste eesliide
28. Pidulik, pidu-
29. Vabaõhuürituste paik
30. Õnnetus .
31. Venepärane naise-

nimi
32. Pood Tõstamaal
33, Väike-eine
34. Maitsma
35:!mes endasse
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c/bz~ul:'a.f..a.a OPUla. 87

"&allHe J4Lüd 84
~bü;,u. Oj.a.k.a.llLu. 83
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r7.JILL~lil'I'dP.::K1u.el'I'Le.t.t.82
~ode#ia. r(.Ja.P~. 8~
..AlU.iIULL:xL~Lx 76
'Dpo.filda r./ll~u_ 75
c./bla m~u:dk' 72
c5ulo~#ziLL~epik.u 72
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