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Sulle õeleJatahanemakenehea •••
Kui sa oled oma ema lAhedal,. bal ürituste. korraldamisel olid lei. Emadepäeval rõõmusta ema

SllS ütle, kui kaugel, siis -hellst8 klrik ja kool ~Rahutati emade- lihtsa lille, omavalmistatud kaar
või kirjuta "... tQist nii Jcallist pleva pidamiSt rahva suurema ja ~di,sooja ka}listuse võitanuliku
terves ilmas ,ma ei tea.II Tee seda. sügavama pidupaevana. 1941. a. pilguga.
juba -täna , sest ema kuuleb lliga see traditsioon katkes. Mõtle sellele,.et·aeg võib vüa
~e häid- sõnu. Aga ükskord Taas on Eesti ~eisvuse· Su kõ~t neid"keda·apna.,ul(:~.
l1ldciei ole teda enm;nSu kõrval taastamisega -tõstatatudka. Aeg annab mõndagi tagasi. .. ei

.ja siis mõistad, mis on ütlemata. emadepäeva tabist8mine. Meie ema sodant iialgi·!
jäänud. Emale' mõtlemist, ema kätes on see, kui -VUrikakS ja Selle aasta 11; mail on ema-

austamist, - ~ 'erili- pidulikuks see päev kujuneb. - depaev..-Olgu see' i~ale emale,.
sust tuletame meelde -maikuu Raamatute raamatus on vanaemale, vanavanaemale .

- teisel pühapäeval - emadepäeval. Koguja mõtted igale asj81e ja' rõõmu- ja meeldetuletusepiev,
Emadepäeva t4histamine sai tegevusele antud ajast. Aeg ~estuspäev, tänupäev ja.süga

alguse Ameerikas. Selle' konk- lrOndida,aeg smra.· Igasünd on, va austu.~epäev..

ree~eks' ,algatajaks . oli Anni järjekestvus· tege~eS. see " r~Järvls, oma ema telSel surma- saab teoks ema läbl. Ema on elu· -
aastapäeval kutsus' ta läbilcrind- läte. Elu eest, helluse eest, soo- .
lasi tähistama ema mAlestuspa.e.. juse ja südamlikkuse eest, nõud~
va:See o~. 1907.. ,.. Ettevõtmine likuarmastuse jaokarmuSe eest
hakkas kiiresti leWn8.. 1914. a. ole sa ,Ema, tänatud. Täna juba
määras 'J{ongressmaikuu teise 'OtIetalle seda, vähemaltmõttes-
pühapäeva ametlikult
emadepäevaks.

Eestis oli emadepäeva lüku
mise algatajaks. Naiste Kars
kusllit. Esimene emadepäeva '
koosvübiinine toimus 1922. a.

Udema koolimajas. JärgQrisel
. aastal leidis emadepa.ev tähis

tamist ligikaudu kahekümnes
kohas. 1924.a. ilmuma hakanud .
"Eesti Naine" sai emadepä~va
propageerijsks. Idee kandJaks
olid Naiste Karskusllidu juht
Helmi Põld ja ·sekreUlf Helmi
Mäelo. üritusse lülituaidHari
duSministeerium -ja Rilldik
Propaganda Talitus. Kesksel ko-
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Volikogu istungil 24. kinnitÄtud' . "M~~i~oolide

aprillil 1997.a oli asu~sekSja ~rgani~rimise~.

päev8korras: koolitu~loa andrruse mng koo~de
sulgemIse kord" n' osale ''Koolide

.. reorgalliseerimine"
1. Infommutid (vaDavanema 1) Reorganiseerida Tõhela Algkooi
ettekanne vallavalitsuse tööst) ja Tõhela Lastepäevakodu Tõhela
2. Tõhela. Algkooli ja T6heJa Algkool- lasteaiaks
Lastepäevak~du lütmine 25, Kuulutada välja konkurss juha-
3. Maade kasutamine . taja ametikoha täitmiseks
4. Keskoimanõuniku ametisse 2. Ümber kujundada VaIlaettevõte

.võtmine Tõstamaa Hoolekodu vastavalt

S.Peremeheta hoonete arvele- - Äriseadustikule ( RT I 52 - 54. 96)
võtmine § -le 509 p. 4 ..
6; TõstaliJaa -Hooldekodu 1) Kujundada nmber Vallaettevõte
üplberkujundamine vastavalt "Tõstamaa Hoolekodu" Tõstamaa
ÄriseadustikU §509 pA-le - Vallavalitsuse allasutuseks, OI.
7. Heakorrakonkurss juuliks 1997:a
8. VaDavalitsuse' ametisse 2) Viia Vallavalitsuse alluvusse ka
kinnitamine seoses ümberkujundatud asutuse

~.a~!l~!~eD!~.!~!t~tu~~~ ~:J~~~~~~Onkurss
Volikogu otsustas: Võttes alusekS Tõstamaa Valla

L Liita Tõhela Algkooi ja Tõhela valitsuse ette~eku viia läbi vallas
~eaed. he8k6rra konkurss, .mille käigus

selgitatakse välja: kaunim taJu.

eramu. mitmekorterilise elamu
ümbrus; asutuse territoorium ja
suvekodu.
Kokkuvõtted koIikursist tehakse
jaanipäevaks.
Konkursist osavõtjad esitada
Valavalitsusele iga. valla elaniku

vaba tahte alusel. milline ..YlJu,eramu, suvekodu jne. talle 'k<5lge
rohkem meeldib.
Konkursile esitamine
10.06.1997.a..
4. Vallavalitsuse ametisse kinnita
mine
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse

korralduse seaduse §22 lõige 16 - le
ja .Tõstamaa valla Põhimääru~le
kinnitada Tõstamaa Vallavalitsus

järgmises koosseisus:
.Toomas Rõhu vallavanem
Heino Laanemets abivaliavanem

Jaak ValgeväJi planeeringu spet
sialist

Karin RandJnäe pearaamatupidaja
Eve Sahtel vallasekretär

. Valiasek,etIJr
EveSahtel

AtmaNunn

Ostileja
AimaNurm

peIUKOJUplUrnapldUJatKama..Peiu poolt la~lsidLüdia,
Anni. Meeri. Leida, Kai ja pruudi poolt Aima, Hilda,
Mirjam Veera, Vilma. Elli. Nü me süs haügutasime"
kena "pruutpaari" (Helga ja Linda)
Mälestuseks saime tänukirjaja toredasti veedetud
päeva.
Tänan h~jaid ja julgeid eakaid. kes vütsivad kodust
välja tulla._

Teisel päeval jaguneti .töörühmadesse.
Töörühmas, mis käsitles ettevõtluse arendamist
niaal osalesid Mare Pär.Daja Maris Marus. seda
rühma juhendas Ed. Diebon Kanadast.KartUl ja
lilledkoduaias, ruum ja aeg inimsuhete

mõjuritena - Helen Pjakallas, Katrin Jõnisson,
Kaja Lo}Ilpja Aima Nurm ..
Kelleseespool toodud teemadhuvi äratasid,
võivad osalejateIt täiendavat infot saa<Ja.
Aitähvalliile ja bussijuht Arvole, kes meile selle
sõidu võimaldasid.

IV maanaiste päevad Tartus
24. - - 25. aprillil korraldas Maaelu Arengu·
Instituut Tartus N maaDaiste päevad. Neil kahel
lehekun kül.m1t.1ja vihmasel päeval ei peljanud ka
6 hakkajat Tõstamaa naist. paljuks pikka sõitu
Tartusse'. Üle Eesti osalesseal 139 naist, neisCII
Pärnumaalt ja nende hulgast 6 Tõstamaalt.
Oli võimalus bruIata keskkonnaminister Villu

Reiljani, Tallinna Kunstiülikooli õppejõudu Anu
Rauda, t~tud meditsiiniprofessorit Aili Paju,
Eesti Meditsiiiliraamatukogu direktorit Milvi
Tedremaad, Põllumajandusministrit .Andms

. Varikut ja paljusid teisi, kellel maaelu
südamelähedane ja selle kohta üht - teist öelda.t, .-----------------~---------------

••••.• e _ Ou ••

Viimati veeres "Vokiratas"
Treimanis •.
Memmc - taadi.taidluspäev Treimanis ei möödunud
meieta. FolkloorirUhm"Vokiratas"esitas:rõsta.maa
pulma vstulaulu s.t.IaulsimeregilauIu Tüa Schäri
juhendamisel. Lugu oli selline.et pruut on eelmisel
päeval peiu k~iu tooilud. Pruudi sugulased tulevad
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Lugupidamisega
Raimo SOf,Jmre
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misvüsiks vali- võin sooyitada. .See cd obodavamaid
taiesekas kolv või metsakultiveerimisviise.

istutus. Tavalisek MIndi ja kuuske oll parem ktllvata ap
rajatakse kolvi- rill\ lõpul või !nai alguses, sest siis oo
kultuure mAnnija muld nii!i!1cPmKaske kolvataksel>'Uvel·
kase puhul, kuus- kohe pesle seemneteV1l1m1mi~juuli lõ
ke islut8ta1csekas pul või aUgustialJP.lses.Kase seeme tu
siis 4 - aastaste leb ise Vanldaja see ei ole ~line.
istik;ut.egavõi -2 - Kultuuride alglihedusest.Kuuske on va
3 aaStaSteseemni- ja hektarile istutada ca 3000 tk. KOIvi

. kute8&--Enne kol- korral võib tihedus olla l>'UureDl.Sama
vi või istutust val-kehtib ka kase kohta. MAnnikultuuri

_mistatabe selleks algtihedus peab aga okina vllbemalt
maapind ette. SOOOtk.hektaril. Nood aga mõnedlloia-

_Maapinda - võib tused. Kuuske ei ole soovitAvistutada-

E - - .k d etteva.lmistada sa- sama.aasta raieJankidele.,sest seallevibrametsaomanl U. niaaegselt lailtiveerimise8&- Sot: mlInnikArSakaSja see on kuusetaimede
Klesoo kevad ja õige aeg mõelda silllilml111jalkasutati.võimsaid ja kalleid kõige SUureDlvqenlane. Ka ei tohi kuu
metsauuendustõõde1e. Praegu -oll veel maapinna etteVaJmiStUSVÜja .ikka se taimi istutada liIlgavamaiejuurekae
võrdlemisi ftbe neid taJupidajaid,kelle mebhaniseetitult. S~in tahaks aga last. Kui istut8me. taime kuni oksteni
~ on lumlud kinnislusraamat ja soovitada oht : mida vAhem me ma8sse., võib see hukkuda. KOlvipuhul
kes västavslt metBamajanduslcavale maapinda segame ja songime., seda ei tohi seemneid palcsuh mullagakatta.
juba jõudnud teba la8eraiei ning' m. vliksem on PAraStrohu kasv ja kergem Kõige parem oll seemned konksu abil
sa~ kOsimuseees, et mida selle raies- kultuuri hooldamine. KOlvikultuuri mullaga segada ja siis jalaga kintii va,
mikuga edasi teba. Põhilised-juhendid puhul - piisab tavallsel>1..kartulivõtu- jutada:. KOlvi- või istutuskohti valides_
metsauuenduseks oll toodud -~- konksust -või nagu siin nimetatakse _tuleks jalgida, et need ei-satuks mitte
janduskavas. Kuid iga talupidaja .tege- "kabii", millega vaJmist.ataksekolvi- liiga mArgade lobkude põiijl!-'mis l>llgi
vuse võimalused sõltuvad eelkõige -lapid. Mõnel oll võib olla veel alles va· selja kevadel võivad vee allajUda.
tema rahakotist, SeePIraSttuleb valida nad maakirved, ka neid võib _kasutada:. IWst siis s8adtimaterjali metsakultuuri
kõige õkonoomsemja o1starbe1cammet- Nelja aastaseid kuuse istikuid võib istu- deks ? Nelja aastaseid kuuse ~id' oo
sauu~sviis. Metsa 1,luPndainiilP1etada ka ettevalmistamata maapinnale. võimalik osta PArnustReiu puukoolist
tuleb mõelda juba enne raiet, sestsinna Tahtis oll muidugi, et·lank oleks raie- ja need maksavad ca 1.30 kr. tk. Kuuse
kolm vaJa, tuleb jlWa kasvama seemne- jlUltmPtHtvõrdlemisipuhas. seemetmOobKilingi - Nõmmes Mara
puid. Seemnepuid jletakse ~ ja Milline kultiveerimi$viisja puuliik SUS oa puukooli seemnehoidlaja seeme lkg
kase1. ~uks valitakse k.õige ikkagi valida? see sõltub eelkõige me;t- hind 0030.- 40 krooni.
paremate kasvuOllladustega:puud. Peale sa kasvukobatoobist, ja endisest pea- Taimede ja seenme vajaduse mUrami
selle tuleb jAlgida elUjõulisejArelkasvu puulii~ MAnnilangid kultiveerida ik- sel tUlebarvel>1.ada,et kuuse istikuid ku- _
olemasolu. tekivad ju vana metsa turba ka mAnnigaja kuuse langid kuuse8&-' lub,1 hektari kohta 3000 tk. ja seemet
all eelkõige just kuuse jatelkasvu gm- KOsimusvõib tekkida aga lebtpuulanki-. 1 - 2 kg, olenevalt idanevusest. Kuna
pid. N~ on soovitav raie kligus või- de8&-Kase I - m boniteedi lanke ei ole olemasolev seeme pArineb eelmisa.--t
malikuJ;ttervelt SAilitada.Paljudes koh- mõtet kuusega uuendada, sest kasel te- seemneaasiast , mis oli 5 -6 aastat taga
tades oll kuuse jlrelbsv tekkinud val- leib hiljem tugeV looduslik uuendus ja si, oo t.ema.idanevus ca 50 %ja seda tu
gelepi1artealla. Siin ci ole soovitav ma- sel juhul oo -kuuSt"1cultuurihooldamine leb arv~ 2 kg 1 hektari kohta. Nii
ba raiuda kogu lepa olariimet korraga, -kallis. Lõpuks saame ikkagi kasemetsa palju siis metsauuendustõõdest.
sest AkitSeJt"alasti" paikesekiirgusekAt- ja kuusk JAAhteise ~ . -:((aseIan- oks teade veel. Rügi Mw-uamcti
te jUnud kuusk tavaliseh lmklcub.Vaja leidclvõib lisaks looduslikule uuenduse- 11.04. 97 kirjas nr.32 - 03 11436selg;.'
oleks ~esialgujlWa kasvama ca 25 - 30 le kasutada hilissuvel kase kolvi. Kuu- - tati. et: Eesti Vabariigis Oman4iteformi
% l~ ning need mõne aasta sega võime edukalt'uuendada valge- sea4use §18 3. lõike allJsel maa tagas
niõõdudes vllljaraiuda. lepalanke. Siin saame õige hooldamise tamise ja erastamiseõ~dsubjek
Kuuse jArelkasvtekib ka nllInnilCUteja kOrralhiljem ilUsakuuse kultuuri. tidele autud õigus ~ raiuda pi~.:
kaasikute alla. Kohtades,kus kase me;t, Kuustre ~1Õtatakse kevadel maikuus. te ja teha hooldustaiet ei'ole-~e:ning
sa all kasvab elujõuline kuuse teine rin- Tuleb jalgida, et t.aimedejuured pAikese ei kuulu maksustamisele kJlibe:maksU
De.,võib kase vAljaraiega kujundada tu- jamule kJ1eS;ei kuivaks. Liiga pikad ~
levikus kuusiku. Ka sel juhul on sooVi- juured kArbitakse. ~ kasuta- Metsakultiveerimistöõdcl ~ peale-
tav osa kaskj kasvama jlltta kaitsmalcs takse tavalist labidat. hakkamistja jõudu tööle.!
nJUske otsesepAikesekiirguseeest ~litJaJeesti ajal rajati kuuse kultuure ka
Kui on juba teg.e:mif,1lageraielangiga, kolvi .teel. Olen seda ka ise proovimidja
siis tuleb see kultiveerida. Kultiveeri-
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Vaiste ~veski panoraam. Tuuleveski'oJi varasemast. Selles jahvatas teri
. ajakirj8nik Kalev V~ vanaisa.
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KuiVaistesl'ilistas.lrabrikil'ed"r ja tiu,.",aeva~-~:"
VaDa pJaneerjngul~wUa suu- " '

'rebrikkusekS mets (kas just ratsa~
riüab'aAmigets..aga jalgade' ana.. ,
Mamigeb kOll) jasuiJreb hIdab
tõsinetoOpuqdus.Selle targajutuaja-:
mise,(mis ~ kaugel.oli)
Ajal"sõitsiitlle~ast mÖödapalgi-
kOQrmadPlmu poole.:" '
MiDusug~ .vanamehe "mõttelõng

, :keris Sealsamas88$Qlt viis - kuus-
, kOounendtagasi, kui V'~ jaTõs;.

~paetsarikkused ko~ ~b-. '
pordikaubaks'saetija otseteedViriste
sadamast ~~ turUle ~.

"see andispfttjudeletMd. TUulastelgi,
oli võiDlalus vabJiJcutMga,kiiresti
jalgratas. leeri_ond.,~yõlldidkleit {
saada. ,- , ','-' ,
Kõigepealt tuleb daJrlda paõni sõna

, geograafi8st.Tõstamaa VallaIon .
aa aastat,paha komme.olnud naab-'
,reid haarata: Vümase haarde V~
talttegi· TõStamaa kolhooside tege- niba' selle kaks haru. Kilgimetsast ' seiludja nende laadimine,kAiSpraa
mise), kui Vaiste mõisa Ombrustuli KIlDu jaaniast ~ pOhj8haruVarb- midega. rnidavedas pubiit:. kves-

. Tõstamaa valda. TAnaste$piirideson last mõõda peaaegu Ennikse kOJani. kit kamandas Oksainüsmees, endiIie
Vaiste ~mõis Kastoa kOJas. (K~1ab idaharu aga Kitsevilja poole Tõhela valgekaantiohvitser. Punavõim selle
uhke.lt! Või koomiliseit?) "Vaiste ]Arvetaha. Raudteekaevaii lAbiKol.;- kohe vallandas ja hiljem kflüditas.
yabrik" nagu rahvas' kutsus. koos ga luiteaheliku. Kokku oli raudteed Vaiste mõisasse rajati kontor direk
oma aitAma. ,vaduridepoo·ja lao- 20 kilomeetril tori. tehnilise juhataja, J'AAmAtupida
plafsigaoli algul Saulepi, siis Vatbla Neil aegadeldruzbat ei tuntudja Ki1- jate. kaadriteGlemajamuuga.
ja nOOd..on "k9ntrolljoon" viinud gimetsamehed 'meenutavad aegu.' 1941. aastasq>tembri. algul kasuta
needäJad'Tõstamaavalda. , ' kus Dietsasoli 120 saagi. see tAhen..:'sid BB:bJasedVaiste sadamat ,Saare
Teisekstuleb pisut ~,yaloost. dab 240 meest. Palju oli vene valge- ma vallutamiselts. Nüpalju aluseid
10. oktoobril 1919 võttis Asutav K(>o bartiasi. Sel ajal oli KilgimetsasTu- polnud Vaiste,varem nAinud~,Saks
gu vastu m_.,aduse,qillJ.ega riigis- hardilkaupluski. MetsatM1isedela- laste ajal oli saeveski juhatajaks
tati mõilUlmJiildja -:-mc$ad; Ja DAe, -sidtaluperedesnagusaeVeskiomad. Tõheia mees Evald Kalje1. Sel -ajal
rahwsvaheline Gldsus polnud nõus, Vaiste IZAlIA~Asild oli kf1Ualtkapi- tMtas Vaistes ka baJakitõõstus ning
tasuta Aravõtmiseganing 1926otsus- ta8lne: Palkidest ristnuibdega kas- 1943 rajasid saksl8sed JUrumetsa
tas Riigikogu maksta ,võõrandatud tid' tAideti kividega, neile kaStidele vene sõjavangide JaagrimitmeSaja1e ,
mõisade eest kompensatsiooni 14.5 toetusid talad. Sillaloli raudtee. Silla mehelemetsa mahavõtmiseks. Sõja
miljonitkroom. Ja.k4iku Jaksid met- merepoolne osa oli lai. vagonettidel ajal kIiSid tihti VaisteSSoome iDOO-, - - - .
sad. oli Ombersõit. . torpwjekad. Neilt,said talumehed ,
Vaistesse meelitas sae'Veski,1929. Ehitistest võiks ,lisada. et, saeveski või, lihaJa puskari eest rehepeksuks'
~ hea sadamakoht.. Paarsada platsil oli kauplus, mida kutsuti Pu- petrooli Õing kOlaUldrukudmunade
meetrit kaldastjuba neli meetrit.vett. DU poeD. ,Punu kopsetas ka leiba. eest midisukki. '
Lfthikese ajaga ~di paika kolm (Lihakaupa ~kAis reedeti mQOmas-.Viimanelaev veiste sada.masf'vAijus'
saeraami, seimer, mõned ketassaed. Tõstamaalihunik Paatiste). Hiljem reedeselpäeval,22. septembril1944.
Jõudu hakkas andma aurukatei.. mi-' oli kauplus Vaiste mõisas ja seal See oli pUIjeka§"Leidi",pardal 124
da toideti saepuruga. Jõu viis sae- moOdika vüna. NurSäke'pargist rl&- iniInest ja sihiks -Roo~ rand.
hAmmAlltelepikktransmissioo~õll. ti1i Jootnameelrte.pafgiks. Mitmed Peale sõda sadAmatenam. ei kasu
Selle pukkaderivi ·tAmisenipOsti! töölised ehitasid, praaklaudadest ja tatud, saeveskihingitses194~Laasta
Kogu selle "vabriku"kestaks oli ker_, saepunist väikesedmajad.'. suvem.
ge laudadest katu~une, kus uksi, Martsikuust .töötas saeveski kolme .
aknaid vahe~. ' vahemIsega.Saetud materjal tahvel
Vaiste~ ehitati raudtee Vaibla met- daii ja õhukuivanalaaditi laevadele.
sadesse. 1947. ~Eestikaardil on' -Suuremadlaevad sadamasse ei pM-
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"N' •• • '" ::? al' '", ,,' 'J' - KunstiõpetusesaltuBlg , e, aasta ,'(õpjd.SoDlelar~ 61i ~
Tõstamaa kool.Oo tuntuks Saanud iga-' palju, tAbelepanu

,kevadiSte' suurejooneliste õpüasWõc:k "pööratud vJrtiusõpe
oiiitu,stepoolen. Kooli töö-' ,ja kunsti- tusele. Kahjuks, on
õpetuseÕpetajad ()IJ. Suurtvaeva nliriud töövahendid praegu

- ja töödteinud õpilaste kielistejaestee- 'kollalt ,kallid ja
tiliste võimek. arendamisel.Käsitõõ ei seetõttu InittekõigiJ~
,ole õppeaiDe.kusõpetabikse ainult'töö- kAtt.esaadllvad
oskusi jayaltiUst.itJIkS~lnitnleSuguseid erinevate, tehnil<8te

, ,esemeid.Olulised,ono õpilaste töösse tegemiseks: Näituse

, .SlihtunUse. tõõkultU9ri jil, esteetililse kübll>'tajate'" '
~ '~j~'. Kunlt'kiisitõõ- hinnangul pälvisid

" õpetus fugineh pemJUseltpraktilisele te: f.'Uurematunnustuse
,gevuseJe,'sÜ,sjust selle,käigus J1Ike~ub poegla:.1est' Andms

lapse loonnipiirane,tegmsemiswtig. te- Martson, Martin
ma fimtaasi!l.JalooyUs.Õpetaja püüab Vall.imAe:, Reimo

, selle tegeVuse'käigustagada õpilaStele Mirk~ tütarla.~"t
ettenähtud teMlmisLJa oskusi. Näituse Helje Vabeinäe; Tea
külastajal,oli8i,võimalus naha, lIlilliseid Vallimile,' Marit
oskusi'üheS vöi teises klassis oli oman- Raist, Ratdi Rand,
datud. Kadri-Arm

AJgklassidpaistsid 'silma mitmeSuguste ,ValgevAli" Andra
eiinevate materjalide{nahk. paber, loo- ' Vaaks, Viivica ja
duslik materjal, jäätmed jm)ja rõõm- Veinika' Leibur.. Eda Yallimäe;Edd~ Miidu, Madli
sate värvitoonide ,kasutamise poolest. Kunstiõpetuses Martin Vallimäe, Põltsam, Liis Kiimts,- RaunoPavtoy,
Meeldivalt mõjusid fantaasiaküllase.d Moonika ~eppanlJl, Merje Pihelgas;' Imbi ~,Mttlin Miioo., Ljina Pirsi,
tööd ( aineõp.:..JS.Väära, M.Juhkam, Reesi Lapp, Kadri-Arm Valgeväli, Liisa Pert, ,DeuiO ' 'Kiidjiirv)" Elis
KRõlm. KReinson). H~ Mamse, Maarja Ltlhiste, Epp ja L-tn1llB, Krist.iinaKivisild,Alar Kwjel
Tütarlaste tõõõpetuse tundides (õp. K Ave Tuisk ning Argo Mirk. Sigrit Saaits, Elopulk,Angela Vaak.s,
Teras) Valmistatudesemed pai:.c;tsidsil~ Ja tublimad algk.lassidest:Airis Kiirats, Katrin Kivisild. -
ma oma korrektsusega. Igal aastal on Karin Kiisler, Tõnu ~einfeldt, Revo TAnutegijateleja öpt'fn.jatcle.

olÜtuselolnud ilusad kOOtudkindad-s~ ~pik, Siiri Ell~~ Ragnar Teeatu~ ' Õppealajuluitaja
kid. sallid. kampsunid. tinikud. Seekord f01VO M~se:. R~li MAnnamAe,.Eneli Lya ,Vestk

~dsi.d silma v~l.imekenad ~dan~- E~~ö1e,Öte, ~enmaa, Ivar" H~vars, Fotodele on jäänud õpetajad Em
tikandis tehtud liniku'" meeldivalt mõ- Lits VUna, Lusa Randmlle"Erge Slt.lI1'e, T ' ' .. E' 'R-hu'eras la ,ve, 0 u.
jusid ka azuunikandis tdrtud' tööd. '
Esemed pai.<rtsidkisilma just lihtsa, sel
ge ,ia dckomtiivse lahenduse poolest.
Esemete kaunistarniIseloli kasutatud ka
rahvuslikku ornam.enti (tanuI" rahV/l
riidepluusil, linikutel) ,
Poeglaste töid (õp. U.Reinfeldt) oli oa
wke vähem, kültap soo on oks põhjus
test materjalide bnnkimisegaseotud rns~
kused. Välja 'olid pnndud puidust vat·
,mistatud esemedja paistsid silma oma
praktiliseväärtusega:' telerilaud, post
kastid, köögikomplektid.

r- ---,- ..----------- .. __ .. ' __ "'1Tõstamaa Vallavalitsus 'I

I e " kuulutab välja KONKURSI reorganiseeritava Tõhela I

I ALGKOOL-LASTEAIA juhataja ametikohale. I

rlNõutav'~ag~giline haridus ja staaz. Eluloo--ja ~m~t~äigu kirj.el~us) haridust t~ndav dQkumen~j~ I
avaldus eSItada rõstamaa vallavanemale enne 15. JUumt. ' I

, I
----'------------- -----_--- . -----1i
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KOE'"Rl-'E Koera v~i kassi-on:umikon kohustatu,~: või ~ekahjustuse, mMrataks,etrahvJ .. ~paigald8ina territooriumi sissepääsule kuni 50 päevapaiga ulatuses.
• • 0 hoiatuse kUlja koera olemasolust ja Kui hulkuva:te.koerte ja kasside te.ge-

PIl) AMlS E ST .kiridlustama' ametiülesandeid tAitvate vuse p~lis~ ei ole muud teed, on .
o. '. k t... 0.0 isikme ohutu sissepilAsu. vallavalitsusel ÕiguSkorralda-da.hulku-

T{)stamIl3Vall8valw;1Jsel~on saabunud ':'laskma marutaudi vastu vaktsineerida vateja omanikuta loomade püüdmistja
hulgaliselt.kaebusivallas ritl~ulku.va- kolme kuu vanuseti koerad ja tegema hukkami~ .
te koerte Ja tervete koerakaJjade asJUS. hilisemad vaktsineerimised loomaarsti Tõstamaa Vallavalitsus kutsub üles

Lemmiklooma pidamin~ on. tore kuid pOOltm8Jb-atudtihtajal. " koeraomanikke jilrgima' ~kitja; et ei
seab ka teatud kohustuSI..Hea peremees •.•jälgima, et koera:haukumine või ulgu- oleks vaja rakendada äArmuslikemeet
hoolitseb oma looma eest ega 18.'leteda mine ei häiriks kaasinimesi. meid trahvide ja 'koerte püüdmise näol.

sihitult hullaml8.. .. ,', Registreerima Ole kolme kuu vanuse Kuiaga olukord ei parane, oo po~itsei
TÕ5tamaaVaUa~oJikogupoolt on mM- koera vallavaJiisusesja võtma koerale valmis trahve rakendama.' vallavalitsus
rosega nr.. 1'24.03.95 kehtestatud koere numbri. sunnitud tegmm kulutusi koerapüüde
ja kasside pidanlise kord, mida on tut- Keelatud on lasta koertel või kassidel brigaadi kohalekutsumiseks ja laskma
vustatud ka valla aja·Jehes. 'Veel kord reostada avalikke kohti. Kui reostamine metsas hulkuvad koerad hävitada koha-

, olulisemadpunktid sellest:· \ on toimunud, oo omanik kohustatud peal.
- koeri on lubatud pidada iSQleeritudruu- reostusekoristama. Alevist on korduvad kaebused Laine

nlidesja kID-niselteritoorilmlil, et oleks Kõik järelvalvetaliikuvad koerad 'loe- Kanguri, Elli Terase, OskacOidjäive,
välditud nende lahti-piiiis~ ja ~Ic.am:' taksehulkuvateks, kite1arihmaja numb- Heldur Praksi, 'Vaike Piirme, Tiiu

• elanilcf rahu rikkumitie, Koen VÕib·PI- rita koerad loetakse oIl18Ilikuialooma- Saare, Velli JOrgensija meieJ'eikoera
dada ketis, kuid tuleb valtida nende ära- dek.s. kohta, kuid vallaS on hulkuvaid loomi,
jooksnlli.1ja inimestelekallaletungimise Haldusõigusrikk1.1misteseadustiku järgi . tunduvnJtrohkem .
. võinmJm..t. mAAratakse eeskirja 'rikkumise eest Vallavalib'llSvõtab v&.1:ukaebusi hul-

. -elamu korteris on l~b~~ pi~ ainuh rahatrahv kuni 10 pAevapalgaulatuses: l-uva1eloomade kohta kitjalikuh ja in
ühte koeravõi kassl. Uürikorteris on lu~ Kui'rikkumine põhjustab varalise kahju formatsioonisuuliseIt.
batud pidada koer;} Oürileandja nõus- Vallavalitsus
olekul. _.__ . . . . .

sj;Ori SpÕrt~~p-orlSporl_~~!!!!~~p_0!!~~'!_~E~'_!_5p~'-~Po:t5E'!ri·~~P~__
~r~]1:m~ES:7nii.öSSiJOOKSR:c;:;:ö;::::;:~:~TkogusPootseJValdur PaIits,Alar Siinne vanusegrupis: võistkonna koguvanus
·T~~it.~i~~~I....·..TÕ;;~~·ni;;ii· ja Toomas Mitt. Järgnesid võistkonnad kuni 75 a ; 76-100; aastaid 101 ja
kevadlcrossijooksuJ alevi mllgedes Nurgalöök, TKOÜ, Tõhela, Lõvisüda, enam. Üldvõitjah tuli .Kitse talu
osalesid tänavu ka Pootsi ja Tõhela RM. Hi1inejad,TBT ja Ija T . võistkond koosseisus Hardo Vahemäe.,
kool. Tlinusõnadsarja kordami-neku eest Argo K.aelep,Kaido Martson,Tea

Võitjateks kuues erinev8.'l kuuluvad küsimustekoostajatele Andrei Vallimäe,Jaanika SOOS4lU'ja cätlin
vanuseklassis tulid alates noorematest Voole, Jaak Valge~äljale, Karin SlI"lllldberg. Järgnesid Sauli äri ja
Marta Põltsam jaoSiim .Heinla; Grete Randmäele jazürii e8inaisele K~ võistkond Lilleke .Kõige nooremas
Adler ja lAuri Sahtel; Margit pussda y.al~"lI1jllle. q ••••• : •••••• :.:c:.:o.:::.: .. :.: grupis võitis võistkond mini-V.
Priit Kaljurand; Mari-Liis Valgevll.1ija:;':::::::::::S::E:::~t1,g(OO::~:K~::::::::::::::: auhiridade~ toetasid SlUJli~äri ja
Tarmo LaaD;Maris KarotaInja Martin 22. aprilli õhtul toim~s Täring. -
Vallimäe; Eleri Pihlak ja Deivid ViIMa, Tõstamaa! traditsiooniline tõrvikutega
kõik TõstaIuaalt. Vaatnnmta Jüriöö jooks. Osales 20 kuueliOOlleli~1

~ vllik;semaleÖpil8.'ltearvule olid tublid võigtkonda. Arvestust peeti kolmes
ka teisedkoolid,.
Töb~l~ . oli parim Malle Seppor 3.
kohaga kõige lloorc-matehulgas. ,.
:·L:o:;:.:~t(lMANGc:'::::::;:
,I.õppes Tõ!>1amna mäJu-mAqgusari,

mis tõi Üksteist võistkqnda oktoobrist
aprillini .
kuuel·korral seltsimajjaõigeid vlL·;tuseid
nlJplltam~. Peale viimast ,voo~ liideti
tulemused kokku ja selgus, et aasta
iooksul vastas õieti kõige 'rohkem
'võistkond oma pere koosseisus Andrei
Udu, Mari Lühi:;,'te,Mihkel Lühiste ja
Viljo Lühiste. Teisele kohale platseerus
võistkond Vaska : Hendrik Raist, Luule
Tõnismii.e., Mare pama ja Anni

, Volgerad. Kolmanda punktisumma
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I, l{)slamaa VallavalItsus kuulutab välJa I
HEAKORRAKONKlJRSI I

rilllle käigus ~elgitatakse välj~ kau~i1n~'ld.talud, erarnud, I
kortermajad, asutuste temtoonunud Ja suvck<xlud. I

. Konkursist kokkuvõtte ja auta:;;ustamlne toimub j(l.anipäevaJ. I
Konkursil osaleva' o~jckti võib esitada iga vanad.anik Tõstanjaa I

Vallavalitsusele lelef 96 180 või kirjalikult hiljemalt 10. I
juuniks. Tulemused avalik.'l.lstatakse va!la ajalehes, ännn!lrkirrtist!

. leiavad ka enam sihlla riivavad kohad. I
" i. I

l_ ..._. . .__ ._.__ .._ .._.__ .. __ ._._. ._. ._ _. __ . .__ .i

"Ye,delvorst"

vaatamiseks" Hugo Raud'!i"pa
näidl':ntlit

Teie ~'1u .. mOOW Jl'piu1!uS ,;isakluv

punk kohu:'1:abteid mOOdlli>l1tfWl.

kortcn ÜJ1istui d.
Jlirgl'nige~1kfittt'ptTi<xxfi:'1mÜüme
.teenuseid ainult korÜ;,riiihislutde.

J 'd' "V'".:uguP!.anugega . lI~sa

fJ-·..·-.-. __ ...._u.__...._....-- ......•I?Orivõlgll!sed st'i:mg..'j 05.05 ..97 II. I
IKatrin Kiisler 27J4.0~ kr. - I
Iteena Põld 2279.10 kr. I
IÄ-.,~Str'~" 74QO 9~ kr i
I UJ~' •. ~, <eU .. -_"' ••.. I
IArutu lrossman 42::>4.35kTo I

lIin "l} ·d.~~ •.••~ • "6"" 6'<;,,< "I .' lt.,Öll'i=u.ajll. ~.: .~-:-.").,l"..f

IKatml Marlsou _.~6{L5 kr. ,
Helgi Heindia ~ -1629.30 kr. IiI . - .
Malle Mams(' 2965.- kr. I
A!;e JOrgen':! 3 J 96.30 kr. i

Are Miidu 4540.'75 kr I

Ain Merila 1745.85 kr IOlga Dimitrijeva ,216805 kr
Maire MietlllS 2267. 10 kt. I

I,IlleTetsmllJlJl I I 2927.80 kr. ,I

Aino Tisler 4503.55 kr.
Ivo Heinvars 1746.55 kr I

IMarika SOOleIm' 4876.30 kr. I
RiiM P8rn 1390.50kr. .

iL- . ~__ .__~_. "_'_~"_n __. •.·•__ .••__ ..1

I

I
j

I

I
i
I
I
I

Etendus toimub I

! TÖst.-UUilll Seltsinlajas. I
L_._ ...~__.._.._.._"'_"_'.__:_..__.__._,-1

I .-.-.-----.- ...
6. juunil kdl 20.00

pakub tv100stc külateater

"Yirvendus"

r-----..----·· ..·- - ..- '-."
,I Erastatud .kortente
I omamkud!

I

""1 "d .,.,P aanl pl amaVaat, kui hakklne is~
Eelmises, .aprillikuu valla lehes oli pik- Ühendus koolide, klU1plu!>wjm.eluks
em jutt üld- ja detailplaneerim~e taga- vajalike objel'tidega. kuht!uri- ja spor
maadest ja eesnWkidest. Voilrolla .diüritustel osalemisel:.1rääkimata. Jutu·

· seo:;1ub mÕJ}elgi inimesel sõna "pllUl.11l1 ajamise käigus said dlk mõnedki lLSjllLi
lähimineviku~ kus "kregi" tegi plaa- selgemaks nii vallavalitsusele kui ka /
nid ja lihtinimene pidi nad teadmiseks ja. külaelanikele, kellele lIäis' tõesti med-'

täitmiseks võtma. Kes ei ole pr;u>gllsest . divat a..~8otu,MVllUllilllletniklll'lei pida
elust ve~ lam;nUlSmdusse sattunud või nud paljuki: i~;ekohale tulla.
on hullemast juba üle saanud, JÕuavad Kuna 'valla Menguplaanid6.1 tuleb lehe-'
teha ja loota., need lugesid sene~100 ehk veergudel t.am;juttu, .siis jäävadka Ka
lähigi .. VlllllSt.el!,tudpildid Järgmisesse lehte.'
24.apr. sai teoks Tõstamaa vana esime- ja lõpuks üks magus suuUlis! Te••de,
De planeeringu päev, mille viisid läbi neil täitsa oma "KaVltlll - kook". Vii

valla planeeringu spetsialist Jaak Valge- ,Illi1.'l(>lajal avaldavadkõik "endast lugll
väli ja arhiickt·· planeer~ia Kaur Luss pidavad" ajakirjaodusväljaandcd ka toi
as-st Errtec. Asja..'lf.huvitJttuid ja kaasa- duretsept.e,.proovime meiegi.
mõtlevaid vallaelanikke oli kohale tui- Kavaro - kook (,,~ kartllU1u".E\b)

mld 30-ne ringis.Kobaletulnud ei jäänud I muna.·1 di suhkrut. 50 g sulavõid, 1(i
· ainuh passiivseteks kuulajateks. Oma kÜpsetuspulbrit. I il vaniljesuhl,:rut,
mõtteid väljt"1ldatj 4-s töörühmas, kus 3spl 'kakaod. 2 keslamst keedetud
toodi vllJja Tõstamaa valla tugevad ja kartulit nivida. ValmistlImine: muna

nõrgad küljed ning võimalused ja ohud .mhkruga vahusiada, lisada jl~h[umul'
edaspidiseks arenguks. Mida :o:iispeeti sulavõi. k1Zpsetuspuib,er segada ]ahu
meie valla tugevateks külgedeks ... Sel- ga, smna segada kelkao. Segu leiiresh
lest räAgime siis, kui taoline pilev on lA.- sq.~adC? /(1 va!<?da pm1l17le. Küpsetada
bi viidud ka valla tci:.1:cs piirkondades. 250 kmoll1lIses kuumuses umbes i 0_

· 8. mail toimus "külakoosolek" KavalUS 15 min.

(seUe!>1kobe ka veidi 1!hemaJt), 12. Kate: imww, 50g iulavõid, idl rõõska
mail sõidab vallavalitsus Töhelasse~ koort, 2spl kakaod, I il vam~le.~uhkrut.
14.mail Kastnas ..'le ning edllSpidi veel 2 keskmist keedetud kartulit rirvalllt.
SeJistesse.1aPootsi. 3/4dJ :suhkrut.

8.mail 'võttis vRllavaJitsus ette sõidu KÕlkmned Hegada ja valada poofJ..'11p.
Kavaru..<:se,et sealsete elanikega nõu pi- s,mud põ/yale.KÜpsetada veel 10-J5
dftda ja neid ära kuulata. mm.

Sed.'llugu võiks 'alustada mõne laulu- Koogi kilpsetas ja retsepti tutvu~1.8s
re.aga, näiteks: ...mööda .teed, mis on Sirje,
kividega (loe: aukIIdega) kaetud, LoodlUlli'., et ed&1>idis~ planeeringu
või...seal, kus lõpeb asf~ seal (algavad anrtelu päevad (OJ~1 koogiga või ilma) .
Tõstamaa vallI!.teed). Noh, mõõda neid kujunevad edukateks, asjalikeks ja
teidjõuti siiski Kavarusse. Seal kogune- edasiviivatt-ls. Jõudu kevadtöödeks ja
sid külaelanikud lJu~ja Elsa RII.IUla koduÜmhruse kaunistamise.k~!

lahkl'sse majapidamissc. Et tuleiuils on Lea Rafmik
ka heakorra konkuJ'b'S,vaatas vallavaitt
sus kli.sellise pilguga. et kuidas km:agil
Ranna-pere elanline - olemlle voib llmi
dngi paljudele eeskujuks olla. Kõik 
kellIlLI,korras hooDl'tI, ümbru:s ja rQhe- .
Jised kapsaJehed katteloori vmJU:d.,piilu
mas - lUl1'Utvadtunnistust pererahva töö ..
kuse&, heast maitsest ja elujõust. Sinna
siis külarnhvas k(lgl.ln~ki, igaühel mi
dagi :''llupärast kaasas teistele pakkunli
seks. Tekkis tore,ühte1iitev tunne, kuigi
mõU~d luleviku suhtes ei pnmkinud
kõiges iihtidll. Kavanl- rahval on pn)b
teeme juba asukohru,'t lähtudes - ke:1kus
teb'1Jamgel, kt'hvavõitu (leebelt öeldes)



aJs ostab

tagastatud või tagastamata

talumetsa.
Sobivusel raba kohe kätte.

Tel31678
või 36 225

Tõstamaa Maarja koguduse
juhatusel on teatad~ et kiriku
ruumides surnute hoidmine on·

tasuline s. o. 10.- ööpäeva eeSt.
Mitte koguduse liikmete .
ärasaatmine kirikust 100.- ja
kiriklikmatus 50.-

mai 1.!J97

Il. mai kell 14.OO Emadepäev
08.juunikeIl 14.00 Kuldleer

23. luuni 14.00 Surnuaianüha

Tõstam84.1.Maarja Koguduse jumalateenistused

aJs ostab

mereäärset maad
(hoonete olemasolu ei ole .
vajalik). Võib olla, välja

mõõtma~.Sobivusel raba
kohe kätte.tel.31 678

või 36 225

Hoiupanga Tõstamaa kontor
teatab, et nüüd saab

, EVP tehinguid (ost - müük)
teha ka kohapeal ..

Täpseminfo telefonil 96 154
või pangakontorist.
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sisustatud Kastoa kauplus - baar·
Taotlused esitada kimtises ümbrikusvaldamäTgusõna
".Kastna pood" all. Eelistatud on piimajaHsed rendi täotlu~.
Näidis äriplaan:
Kuu käive 60 000 EEK kuus
Tulu 20 % 12 000 EEl{
Kulud: rent 1500 EEl{

Trailsport 1100 EEK (15 X 120 km :lOI = 1801X6 EEK= 1080
EEK)
Elekter 500 EEK
Küte200EEK
Kindlustus 200 EEK

Ettenägematud kulutused 500 EEK
KOKKU: 40000EEK

ma itu. u.

.5 ün n ip ii t fJ ala ps i-.
"CiJ;;it~ntitUl~%;hltiiöa--:'~_r"'-
Sefma :Jlimfritnii 70

Maria lJ(arotam 71
(EtidiJraaf 7.1
Tfvin.e Safmi..'itU 74

Leon/ila tJ?!imaml - 75

Johannes1(angur 76
o/effi 1ipper . 76
~~iLe4S 77

Tifrosinia 'lõni..ttmii.e 78
Sa[me MkMfson 80

. pflUtine 'Pifu!i1as. 78
.fll.kK:{;ander Märuffa 82.
Minna Press - 85
Sa6neMiUlu 87
Juurtil Laan 87
Maria .sõmer ' 90
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'IIflff4S sütitlimllf:

9(ari,,:Mikfu peres'
Oi.'lJee6rumi(tütar Lord

Xlltiinja Mad'isM~oni .
peres 11. veebruaril poeg
Ylffar '

1(atija tt}rmas Jõe peres 23.
veebruari! tütar Laura

9{rena ~l(ruusmanniJa

(liigar'IVürna peres 02.
apriffil poeg '."Martin

Lell Raonik

Tõstamaa Ramllldnkogu
Tel.: 96 184 '

Toimetus:

' ..

Ene L.ehtilalu

,Tõstamaa Seltsimaja
Tel.: 172


