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" EveRõhu,
Tõstamaa Kk õpetaja'

Imeline, aga tõestivõib Norra elu - olus seda nn
demokraatiat tunnetada. S13dainim -ja töösuhete

.. paikapanduses, tasakaalus, kus igaüks teab,
mida ja miks ta teeb. Rahul tundusid olevat nii
tõöandja kui ka töötaja: Läbimõeldud oli iga
pisiasi, alates juhtuda võivast tööõnnetusest kuni
keskkonna hoidmise vajalikkuseni. Kui meie,
eestlasele omase sissejuurdunud mõtlemis-,
viisiga, püüdsime esimestel külaskäikudel iga
hinna eest norrakateit väljapressida mõnda neid
vaevavatsuuremat probleemi, siis nende nõutust
nähes õige varsti oma "piinamismeetoditest"
loobusime. Rõhutasidju õppejõudki, et tegemist
on heaoluühiskonnaga, Põhimõtteliselt on meie'
ja Norra' valitsusasutused, pareteid ja organi
satsioonid struktuurilt sarnased. Vahe on selles,

.et nende süsteem töötab hästi. Silmahakkas, et
crõhku pannakse just nn. alltasandite-Ie ehk
kohalikele tasandite le. Inimeste_ aktiivsus

kohalikes võimuorganites (valla - ja maakonna
tasandil) oli üllatavalt suur. Vaatamata parteide
mitmekesisuse le suudavad nad eksisteerida,
"ajada oma suunda" ja samal ajalomavahel
normaalselt suhelda. Väga meeldivaks kujunes
meie kohtumine neljaerineva partei liidritega.
Toredaid hetki nautisime kohtudes inimestega,
kes tegutsesid kl~bides,heategevusorgani
satsioonides üritusi korraldades,aidates haigeid

. ja vanu inimesi, organisatsioonis"Tulevikon meie
kätes" tegeldi lausa ülemaailmsete looduskaitse
probleemidega. Rühmatöö kujunes tihtilausa
põnevaksvestlusringiks. Suureks plussiks oli,et
arutelu käigus said meieendi probleemid
selgemaks ja teadvustatumaks. Kõiki Norras
veedetud päevi iseloomustas täpsus aegadest
kinni!)idamisel. Oli see siis loengu algus, muu
seumi külastus või lihtsalt kohvipaus. 10 
minutiline graafikust mahajäämine tekitas
korraldajates silmnähtava! ärevust. Oli imetore,
et projekt sisaldas ka rikkalikku vaatamis
väärsustega tutvumist. Igasse päeva-mahtus
paar väikest ekskursiooni ja nädalavahetusel
võttis buss suuna kuulsatesse Norrafjordidesse.
Nendest elamustest aga juba järgmises lehes.
On õnn, et õppimisvõimalused järjest avarduvad
ja ?i saa selliseid projekte alahinnata, kas~või
silmaringiavardumist silmas pidades. An,dis
meilegi see kursus võimaluse näha, võrrelda,
arutleda '...

UpPida PfJlek.una!!i hilja

Augustiõhus on tunda algust Sidsude "Demokraatia ülesehitamine-- sissejuhatus
siristamine,astrite õitsemine,pimenevad ööd poliitikateadusesse".Seega,2Q.juulilvõtsid meie
ja veel tuhat muud pisiasja valmistavad, sõprusmaakonna Bu~kertJdiesindajad vastu 23
mee led ette' uueks. hoovõtuks -algavasse' demokraatiahuvilist Pärnumaait, üle poolte neist,
kooliaastasse; _ - olid ajaloo -ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.

- _Igaühelon omad ootused-lapsel, vanemal, Elamine ühiselamus sisse seatud, või õppetõö
õpetajal. Esimese klassi õpilane ütleb siiralt ja Hallingdali Rahvakoolis alata. Hommiku poolne
otsekoheselt: "Tahankooli minna, sest seal saab. 'aeg kulus loengute kuolamisele Norra ajaloost,
targaks:' On ideaalne,kui'õpetaja jaJapsevanem vabatahtlike Organisatsioonide, - paneide,
koos tegutsevad selle nimel, et soov õppida ei ametiühingute struktuuridest ja: arengust kuni
kaoks vaid süveneks järgnevale aastate jooksul.' parlamentarismini -välja. Käsitleti teemasid
Ja nii elu lõpuni, aina õppides.~hk ej teagi paljud, keskkonnakaitsest,sugudevalielisest võrd-
et suvi ei ole õpetajateleainult puhKuse aeg, et _ susest,kõnfliktide~lahendamisest erinevatel
peale klassitubade tühjenemist koolijütsidest - tasanditel, samuti ühiskonnaõpetuseõpetamise
saavad ka õpetajad aja mahavõtta,ja,kQolipink,i me,etoditest. Peale loenguid·toimus rühmatöö,
istuda: Enamus nendele mõeldud, pikemaajalisi ....kus eelnevqlt käsitletud teemadS- 61iikmelistes
kursusikorraldataksegijlrsf'suvel'. " . rühmades läbi arutati jaomapoalsed tähele-

,Juuli lõpus~Önnestus kahel Tõstamaa Kk 'panekud, €ttepanekud tehti. Peale lõunat de

õpetajal, Lya VesikLiIja allakirjutamJl Osavõtta' . monstreeritiNorra demokraatiat praktikas. Kü
tavapärasest erinevast kõolilusest;'Veelgi .. lastasimeerinevaid organisatsieone,asutusi,

erilisemaks tegi selle asjaolu, etkursus yiidi läbi. seaihulgasBuskerudijaDrammeni maakonna-
Norras, kolme norra ühiskonnateaduste ja ühe valitsusJ,CoJ' i vallavalitsust, Parlamenti Oslos,
Tartu Ulikooliõppejõupoolt. Tegemistoli esimese Norra Opetajate KesKorganisatsiooni, spordi-
sellelaaqsesuure projektiga,millejuhtlausevõiks klubi, heategevusorganisatsioonevanu[ite abis-
tõlkes kõlada(kursusetöökeeieks oli inglisekeeJ) tamisek~.jLMõned, m9ttednähtus,t 'kuuldust., '~ ~. ,

Arutelu teemaks on sugudevahehsevõrdsuse ja looduskaitse probleemid
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raiete maht ühe aasta kohta.

Erametsaomanik esitab metsakonsul

tandile maaüksuse kinnistusotsuse koopia

ja katastriplaani. Koos vaadatakse

kavandatavad raiekohad looduses üle ja .

metsaomanik teatab, milliseks ajaks ta

raielangid visiiridega eraldab. Eraldamiseks

võib kasutada ka punaseid linte. Metsa

konsultant teeb katastriplaani ja olemas

olevate takseerandmete järgi kindlaks,

milliseid raieid ja kui suures mahus on

võimalik teha vastavalt raiete eeskirjadele .

Kui eraldatud raielangid vastavad nendele

tingimustele, kannab metsakonsultant need

nummerdatult katastriplaanile ja koostab

kolmes eksemplaris takseerkirjelduse,

millest uks eksemplar jääb erametsa

omanikule, üks vallavalitsusele ja üks

metsakonsuJtandile. Takseerkirjeldus on

aluseks metsateatise väljastamisel.

Metsakonsultandi poolt lahendatakse

taotlus raie määramiseks ühe kuu jooksul.
Kui erametsaomanikud tunnevad huvi

metsaühistu asutamise vastu, siis on neil
vMmalus vallas tutvuda "Valla metsa

omanike tulundusühistu põhikirja" näidisega,

Küsida sekretäri või maakorraldajate käest.

Selle põhikirja ko'hta on oodatud kõik

arvamused ja ettepanekud.

Lugupidamisega:
Raimo Soomre,

erametsanduse konsultant

ostueesõigusega erastamise kohta.'

Piirisihil raiutakse kaht naaberpiiripunkti'

ühendav sirge (visiir) puudest japõõsastest

lahti kuni 2m laiuselt. Kui piirinaaber ei soovi

piirisihi raiurnist, võib piirisihi raiuda maa

taotleja maale. Kui piir kulgeb mööda kõver

joonelist looduslikku kontuuri (jõgi, oja, jne),

siis piirisihti lahti ei raiuta.

. Mitmed erametsaomanikud on pöör
dunud minu poole küsimusega, kuidas toi

mub raiete määramine nendes kinnistutes,

. mille kohta ei ole veel koostatud metsa

majandamise kava, või on kinnistus metsa

nii vähe, et ei ole mõtet metsamajan
damiskava tellida.

Vabariigi Presidendi 04. juuni 1997.a.

otsusega nr.146 anti erametsanduse kon

sultantidele õigus erametsas määrata häda

vajalikke raieid vastavalt raiete eeskirjadele

ja metsa seisukorrale.

Kõigepealt erametsaomanik, kellel puu

dub metsamajandamise kava, kuid soovib

oma metsas teha hooldus- ja valikraiet ning

lõppraiet, esitab avalduse erametsa asu

kohajärgsele vallavalitsusele. Avaldusele

. märkida elukoht ja telefoninumber, et oleks
võimalik ühendust võtta. Eelduseks on siin,

et ühe aasta jooksul koostatakse ikkagi

metsakorraldus~eskuse poolt metsamajan

damise kava. Seegametsakonsultandi poolt

määratakse vaid väga kiirete ja vajalike

Maa tagastamise ja erastamise õigus

tatud subjekt võib raiuda piirisihte ja teha
hooldusraie! tasuta raieloa alusel. Selleks

peab talolema vastavalt kehtestatud korrale

maa tagastamise toimiku jaok~ koostatud
maaüksuse plaan või piiriprotokoll. Nende

puudumise korral peayad olema täidetud

järgmisedtingimused: 1. Õigustatud sub

jekt ning piirnevate maade omanikud

(piirinaabrid) on tagastatava maaüksuse

piirid plaanil võikaardimaterjalil, vajadusel

ka looduses vannutatud maamõõtja,
vastavat litsentsi omava isiku või kohaliku

omavalitsuse volitatud isiku (maamõõtja)

juuresolekul üle vaadanud ning vormistanud

koosk,õlastuse. Kooskõlastuses peavad

olema järgmised andmed:

a) koöstamise aeg;

b) tagastatava maaüksuse nimi ja
asukoht;

e) tagastatava maaüksuse ligikaudne

pindala;

d) tagastamise õigustatud subjekti ja

piirinaabrite andmed ( nimi, isikukood või

registrinumber, postiaadress);

e)tagastatava mSlaüksuse tagastamise!

kaasomandisse õigustatud subjektide

volitus piiridekooskõlastamiseks.
Kooskõlastamisele-lisatakse maaük

suse plaan või kaardimaterjal. Piirisihtide

kooskõlastamise protokolli ja piirinaabrite

allkirjade õigsust tõestab maamõõtja.

?Pärast seda, kui kohalik omavalitsUs

on vastuvõtnud korralduse maa ostu

eesõigusega erastamise kohta, on maa

ostueesõigusega erastamise õigustatud

subjekti! õigus tasuta raiuda piirisihte ja teha

hooldusraie!, kui erastatava' maa' piirid on

looduses kätte. näidatud ja on koostatud

piiriprotokoll või eelmises punktis toodud
kooskõlasfus ..

3.: ~e$t NSV taluseaduse või sellega
õrclsustatud"alLisel maa oma kasutusse

saanud isikul on ,õigus tasuta teha hooldus~

raiet ja ~aluda piirisihte eelmises punktis
toodud korra~ohaselt, kui taon esitanud.

avalduse te'm~le kasutada antud. maa.

!Jeesõigusegaerastamiseks ja kohalik .
"1C.vaEtsuson vastu võtn~d korralduse maa,
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I\ihnu Väina Mer'epar'k.

Kihnu Väina Merepargi loomise

põhieesmärgiks on .Ioodusliku ja

. kultuurilise mitmekesisuse terviklik

säilitamine ja kaitsmine Liivi lahe Kihnu

väina rannikualadel. Vaadeldav piirkond

paikneb administraUivselt Kihnu ja

Tõstamaa vallas Pärnu Maakonnas.

Kihnu Väina. Merepargi keskus

kavandatakse'rajada Suti küllaTõstamaa

valda.

. Esialgse ettepaneku. kohaselt .
jääks Kihnu Väina Mereparki Kihnu saar

koos ümbritsevate laidude,ga (56),

Tõstamaa laiud (sh. Manija ja Sorgu),

rannikuala Pärnu - Pootsi - Tõstamaa 

Saulepi (ko,os laidudega),.' Undi

sookaitseala, Tõhela ja Ermistujärvkoos

ne'id ümbritseva alaga ning eelpool

nimetatud maismaaosade vahele jääv

mereakvatoorium. Kirjeldatud piirkond

esindab erinevaid maastiku-, ökoloogilisi- ja

kultuuriväärtusi. Piirkonna unikaalsus:

veel,innud, hülged, köred, ranna- ja

puisniidud, kihnu kultuur.

Kihnu Väina Merepargi täpsed piirid ja

tsoneering määr,ctiffi Rootsi

ärenguprogrammi SIDA poolt

finantseeritava projekti "Kihnu Väina

Merepargi rajamine (terviklik arengukava

Kihnu väina rannikupiirkonna jaoks)" raames

1997 - 1998. aastal.

Esialgu on Kihnu Väina Merepargi'

staatus maäratletud programmialana.

Kaitse-eeskirjade põhimõtteline ettepanek

. pannakse kokku SIDA programmi raames.

Peale täpsete piiride määramist ja

tsoneerir'igute tegemist taotletakse

Io'oduspargi staatus.

Erinevate piirangutega alad tuleksid

järgf!1ised:

- reservaat plaanitakse .Iuua Ermistu ja

Tõhelajärve vahelisele merikotka

pesitsusalale,

- sihtkaitsevõondidmoodustatakse...

looduspargi~ välja kujune'nud väärtuslike

taimekoosluste 'ja liimualade säilitamiseks (

rannaalad, laiud ja Kihnu väina mõne

ruutkilomeetri suurune testala merepõhja ja

-elustiku kaitseks).

- erinevaid piiranguvööndeid (koos

lisakohustustega) mopdustatakse

majanduslikult kasutatavatei aladel

looduskeskonna ja ku.ltuuri säilitamise

eesmärgil ( ranna- ja pUisniidud, vääriskala

kudejõed, kultuuriväärtused jm.),

Projekti tegijad on seisukohal;- et

omanikele tuleb leida looduspargis piiratud

majandustegevusest saamata jääva tulu

kompenseerimise võimalused ja soosida,

keskkonda säilitavat majandustegevust.

Merepargi loomise teisel etapil on sihikul

PHARE piiriäärsete
alade programmi
Võimalused. Sellel aastal esitatud

taotlus projekti rahastamiseks jäi Eesti

lisanimekirja. PHARE esindajad Eestis

tutvusid juunis nimetatud alaga kohapeal.

Augustis esitatakse uuesti projekti

rahastamistaotlus, mis keskenduks mere

pargikeskuse rajamisele ja reovee väike

puhastiteehitamisele hajaasustussaladel

olevatele objektidele, (turismitalud,

väiketootjad jt)

Kuni looduspargi ,moodustamiseni ja

keskuse rajaJniserii on projekti juhtimiseks

loodud töörühm, milles osalevad

maavalitsuse spetsialistid ning Tõstamaa ja

Kihnu valla esindajad. Töörühma juhib

asemaavanem rleiki Mägi. Vajadusel

kaasatakse ka.teisi spetsialiste ja eksperte.

1997.a. suuremad keskkonnakaitselised

ettevõtmised Kihnu Väina Merepargi

territooriumil:

Tõstamaa vallas.
- Tõstamaa aleviku reoveepuhasti

ehitus

- Munalaiu sadamareoveepuhasti

ehitus

...Tõstamaa jõe korrastamine

· Tõstamaa valla planeering

- Linnu-uuringud

- Merepargi kesku$e hoone remont

maja säilitamiseks

Kihnu vallas
· Kihnu endise diiseljõujaama

naftareostuse likvideerimine

- Kihnu sadamapiirkonna planeering

· Kihnu saare hüdrogeoloogiline

. uuring.

Tiiu Pärn ja

Urmas Kase,

projekti kordinaatorid
Pärnu Maavalitsuses
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.Tf5§mrnaa valla päevad
15.-1'7. august

1\()lme§t
.päeva§t jäi

vähek.§
, Lähiminevikus onTõstamaal ümmargusi

juubeleid ja suuri kokkutuJ~misipeotäis

olnud. Needki juba ajalugu, mis vaja üles

lugeda:
21. mai 1983 - Tõstamaa kooli 250.

aastapäev
26. mai 1990 - Tõstamaa kooli 3fJO.

aastapäev (siin ei ole trükivigä!)
20. juuli 1991 -. Pärnumaa·

.folklooripäevade avamine

10. juuli 1993 - Tõstamaa kihelkonna

päev

Seitse TQhela kodukohapäeva 1984.

aastast alates. Kõigi nende juurde kuulusid

näitused, mis jõuti ära vaadata. Äsjaste

vallapäevade lõpetamisel kuulutas
_vallavanem, et näitused jäävad avatuks veel

kaks päeva. Külastajad soovisid.
Vaike Hangu näitus taluehitusest ja

eluolust külades pakkus sedavõrd palju, et

mõnelgi mehel jäilisapäevadestki väheks.
Mälu lihtsalt ei suuda nii kiiresti vastu võtta:

Ei leia sõnu, millega Vaike tohutut tööd
iseloomustada.' SEE ON ELUTÖÖ.

Tõstamaa on ainus kihelkond Eestis, kus

selline töö lõpule jõudmas.Ma jälgisin (heas

mõttes) mitut noort inimest, kes süvenenult
uurisid, milline oli vanaisa talu, kuida~

kutsuti põlde, mida kasvatati, palju oli
töökäsi ...

Ja minul tekkis mõte ....

Veel on neid, kes mäletavad talude aega,

elagu nad või linnades, nende lapsed,
lapselapsed võiksid vanade mälestusi kirja

panna. Sellega Vaike kogutu pisut täieneks.
Tuleviku nimel tasub minevikku meenutada.

Andrei Udu

Le'Va~()til11äel
On tuntud tõde, et hea ideetaga_b

ettevõtmise teostumisel vähemalt poole

tulemusest. Idee korraldada valla

päevade avamine nimelt Levaroti mäel .

(Tõstamaa kõrgeim koht) .oli tõesti hea.

. Jälgidesmööda nõlva ülesronivaid lapsi,

vanureid, mehi ja naisi, kangastus minu

nägemuses midagi sümboolset ~ehk ka

meie elu hakkab Tõstamaal ülesmäge

minema.

Maarja puhta ja ilusa neiuhäälega

esitatud avaleelos kõlas peokutse valla

'kõikide külade elanikele. Seejärel andis

vana kroonikakirjutaja (AndreiUdu) ülevaate

Tõstamaa valla ajaloost, siin elanud

kuulsatest inimestest ja sündmustest,mis

kunagiTõstamaa kandis toimunud, Krooniku

ilmeka jutustuse vahele esitati humoorikaid

vahepalu, mis ajasid publiku elevile ja

teenisid aplausi. Huvitavamad vahepalad

olid"Viinaajamine", Tõstamaa esimese auto

pasuna plärin ja "musta koera" äge

vastureaktsioon valla poolt välja antud

koerapidamise eeskirjadele.

Astudesõhtuhämaruses kodu poole,

kuivanud männikäbide prõksatused taldade
all, oli hea ja kodunB tunne. Tõstamaal on
võrratu loodusoma"osoonirikka niänni

metsa ja' merega, meil on palju toredaid

inimesi. VÖime igati uhked olla oma

kodukohale ja seda uhkustunnet ka
külalistele sisendada.

E. Liiv
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Ti)§talHaavallapaevad
15.-17. august

,I\i)r-stl(un§t kf)ju~~k.ätte

E-M Kokamäe maal "Põld"

Õnnistatud lipp ja vapp taaS vallamaja ees

.väljapeetud juhendamisega ometisuutis

lapsed õhinaga tööle suunata, Kõike seda

kokkuvõ.ttesvõib aelda, et Epp-MariaKoka
mägi on väga hea kunstnikja ka haruldaseit

rTiitmekülgneinimene.

, Madis Veskimägi f~torida rabarajalt oli
lummavalt ilus. Heale üldmulje.leaitas palju
kaasa, et fotodolid väga korrektseltpaspar
teeritud. Eriti meeldisid loojangupildid ja

üksiku rabamänninukkerfiguur õhtuhämara
taeva taustal. Oli tore kunstielamus.

E.Uiv

nikugaselguski, et ta! on tihe ja väga soe
side looduseja selle avaldusvormidega.Sel
suvel "ChaplinisD korraldatud näituse "Mees

ja naine" raames olid Epp.Maria Kokamäe
suurepärased mitmik - maalid eksponee

ritud Ammende villas. Kunstniku kergelt
looritatud lummavad naisfiguurid olid
ehmatavaks kontrastiks villa lagunenud,

kohati krohvilagedatel~ seintele. Näitusega
seoses meenusid ka ETV-s korraldatud

töredad laste kunstisaated; kus Epp-Maria

Kokamägi temaleomase leebe ja

Näituste autorid: Epp-Maria
Kokamägi ja Madis Veskimägi

.ArvestadesTõstamaakaugust suurtest
linnadest, k.us kunstinäitused on

enda'stmõistetavad, võime tõesti
Õnnelikudolla,et kameresaamenautida
kõrgkultuuri "vilju"ja sed~oma kodus..

Vallapäevade. raames· oli seltsimajas

ehponeeritud mitu huvitavatnäitust.Peatun·
siinkohal ainult kunstinärtuste!. Need on

Epp-Maria Kokam~gi maalinäitus ja Madis
Veskimägi foto~näitus.

Epp-MariaXokamägi on vaieldamatult

tänapäeva(Eesti?} tunnustatuim nqiskuRst- .
nik. Tema töid on eksponeeritud paljudes

välisriikides ja ka praegu on tema ,uuemad
tööd välja pandud. Soomes. Seetõttu·

võisime meie nautida seltsimajas tema
varasemaidtõid. Nende hulgas oli mitu

suurepärast autoportreed, külaelu ja
koduõue kujutavaid sudant so.ojendavaid

pilte.Paljudestöödesfigureerib pikkpunane
talu maja (ka kunstniku aabitsaillust
ratsioonides). Nendel maalidellendavad
helesinise taeva taustal pääsukesed,·õuel

laiali lambad jakadakad või istub·katusel

suur kollane peoleo. lühivestluses kunst-
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Tõstamaa Ivalia lipu ja vapi õnnistamine" Tõstamaa
kirikus oikianeeniliseljumalateenistusel. Teenisid EELK

Pärnumaa praost Andres Põder ja Eesti Evangeeliumi

Kristlasteja Baptistide Koguduste Liidu presidentJoosep
Tammo.

,
'Tf5\talUa'a ~alla päeVad

15.-17. august"

Hetkballetieienduselt Köstri talu õuel.

Vallapäevade aegu toimus ka Pootsi kooli
kokkutulek, PraegÜ juhib kooli Toomas
Mitt, ,kes osales hiljuti rahvusvahelisel
Üritusel "Puit 97", Pildil Toomas Mitt

_ jatema töij "Las ta olla".
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Kes nad on? Kus nad on? Kas nqd-on?

·V 4.STU TUULT

Mis demokraatiast me räägime, kui

vallas on vähemalt kaks parteid ja ainult üks

ajaleht. Ja kui üks asi liiga kaua paigalon,
tuleb teda lükata, siis läheb ehk liikuma.
Rahvasuus ka mitu ütlemist selle kohta:

"Veerevale kivile ei kasva sammaLSeisev

vesi läheb pahaks" jne. Hakkaks sellest

peale, et teeks vähemalt teise ajalehe

Tõstamaa valda. Kõige põhilisem, nimi, ka
olemas - Tõstamaa Tuuletus ehk

Tuulevaikus. Leidub isegi grupp agaraid

hakkajaid. Aga küll kÜllale 'teatavasti liiga ei

tee ja ootamehuvilisi juurde. Meid,eestlasi
on vähe - fakt. Seda kindlamalt tuleb oma

keelt kaitsta ja hoida puhtana. On väga tähtis

leida õige korrektor, noh eesti keeles öeldult

trüki (keele) vigade parandaja. Selleks

kuulutame kohe välja konkursi. Kes leiab

Tõstamaa Tuulte käesolevast numbristkõige

rohkem vigu, see saabki selle ametikoha

endale ..Uuelehe fotograafiks saab see, kes

suudab välja anda värvipiltidega näidislehe.

Raamatupidajaks sa'ab see, kes suudab

lehemüügist laekuvad kroonid Kavarust,

Pootsi, Tõhela, Seli ja Tõstamaa kauplustest

(praegu 8:5t, edaspidi rohkematestki) kokku

korjata. Seda ainult oma kondimootori

abil(kui pea ja suu ei jaga). Suureks juhiks 

autojuhiks- saab see, kes omab vähemalt

kaheukselist, tuuleenergjal töötavat

liiklusvahendjt. Kes on nõus töötama

piiramatatööajaga (sõ.ltuvalt reporteri

loomingujisest palangust). Kuna Tõstamaa sugupoolte võrdõiguslikkusest ja. oskavat

uuled on silma paistnud liigse Tõstamaa üldse mõnusalt elada. Kas neil kuuldusil ka

kesksusega, siis otsime välisuudiste tõepõhi all on ? Seda võivad nad tõestada

reportereid, kes uuriksid asja k? valla Tõstamaa Tuulte veergudel. Nende kohta on

augemateski külades. oodatud igasugune teave informatsiooni

Arvutikujundajaks saab see, kellel on valdavateit isikutelt. Siin toome ära ühe pildi,

"viimase peal" arvuti, laserprinter ja skanner mis aitab nende äratundmisele kaasa.

iing kes oskab neid kaohjata. Loomulikult Umbes sellised nadon. Palju neid on ? Kas

n vajalik eÜroopalik koostöö ja hoidumine nad loodavad .ainultseltsi sisesele iibele või

"Õhtulehe" "apsudest". võtavad ka voõrast:verd värskendamiseks

Kuigi kuskil pole öeldud, et elu peab juurde?

erQe olema, ei ela me siiski mitte ainult' Niisiis, Tuul~tu~etoimetuses peaksid .

"'''.EastJätkuvalt on kuulda mingisugusestkÕ* soovijt;ld töödsaama. Oma mõtted

-, ja Lõbu Seitsist. Küll korraidavat nad jät~ ümbriku see$:~lnna,k~stostsid lehe.

CläBvi (seni sarje ja ahvena),. osaleva! . Margusõna TU.4Iet~$,; ,
._ .•. _ '-. ' .. _,,_. ,"">"~:-';'_ ',.1 .''''''-''.~.'':(.-·.'':.·:.iI.:._·:~.~.f',r~~--·V'~':',''~-.l;;;·.,""

';O:.r~.s&il. sOOIdivõistlustel, pidvak lugu:::' .' '? •.••..<' ..".:<;. , ,;- .
"'~\:?
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VASSA

lea Rannik

Tõ~tamaä Raamatukogu
tel 96184

Enel$tsalu

,.'Tõstamaa Seltsimaja
lel96172

Ikka rnur-e

23 Rullkardin
25 End Soome peaminister
28Kümme- - ,
3fKaIa

i 33 Hüüdsõha

~'35 Roodium

--

On heameel tõdeda, et osa inimesi on

väga tõsiselt- suhtunud üürivõla

tasumisse ja enne uur sügist jõuavad
likvideerida oma võlgnevused. Mõnedele
on endistviisi kõik, ükskõik. Mõeldes

endistel~ hüüdlausetele, võib vist öelda:

pole korterit, pole probleemi. Tundub, et

osa inimesi mõtleb selliselt ja ootab,
millal avaneb neil võimalus kuuse alla
kolida.

1. Helgi Heindia - 6727.80
, 2. Alnonsler 5896.85

3. Ivo Heinvars -', 5094.25
4.Anita Trossinan , 4798.35

On veel palju, teis'i, kellel on

võlgnevusi, aga jätame seekord nemad
puutumata.

liidia Märksoo 97 '

, Heinrich Rand 94

Karl Heir:lluht 91

Veera Juhkam 90 '

Sinaida Raavik 87

Adrian Raist 82

liidia,Pinn 80

Estra Ban 75

Ilja Pajula 75

, Voldem~r Starkapf 72
Naima 'Riis ; ,72

Selma Karlep. 71

Selma Kallas 70

Maimu Rohtla ' 70

Eimar f~hiiJd 65
AimaNurm 60

UnniOeme
au!!u§tikuu

~ ~ _0,

~ünnipäevalalKi!
Ei saa peata.~l! aastate sõudu,

soovime jätkuvalt tervist ja jõudu!

_ 15' Tegelane "Pisu-
hännas'

8 I 17 Riik AafrikaS
, 20 Körralagedus, valit-
''$u5e"võimu puudumine

, 22 KuumalI(muusik~s)
24 Baccalaureus legum
26 Nurisemine
27 Kandev,juhtiv mõte
29 Põllundlisviis
30 Ülemäära kokkuhoidlik
32 Linn Jaapanis
34 Korter'
36 Vald Ha~umaal '
31 USAosariik

·AUA '

1 O~us
2 f5:ü1mumid<kastemaas
3 Uhed tähed'
4Vaslus '
S'ESe

-~ Venerahvapill
7 Edited

, 8 Ruumlaevas
10 Riik Aasias
.14Väike võidusõiduauto
16 Asukoha kirjeldus

'e" 18 Kirjatäht;
" J 9'Koduliiid,

21 Niidefud rohi

9

.
PAREMALE

1 Soov
4 Peatus-,puhkepaik ,
9 Millegi küljest ärakaabitudaine
11 Suits ja udu' ' '
12 Eesti Loodus
13 Seadeldis töödeldava eseme
t~dm~e~ -

Tähelepanu!
Uus protseduur Tõstamaa

Tervisekeskuses-krüoteraapia:

soolatüügaste, konnasilma,de jm~
kosmeetiliste defektide külmutamine

. vedela lä'!lmastikuga.Vast~võtuajad "
'endised:E;T,K,R 9 -15; N 14-19; tel.96

'111;'mob.8,25 230 4~.

*****

on alates 1. septembrist avatud:
E - R10.00 -18.00
L 11.00~15.00

P,E suletud

0'

l?aamatukuQu

*****

T()~tamaa
*****

, Tänu

, J,~namekõiki teid, k~s te~olete
'Iehele:mõtteid toonud ja teda lugejateni

'-, viinud! Aitäh!

,"I~uut tulema~1
Tõstamaa PMÜ toidOkaupluses

saab juba septembrikuus tasuda'kauba

eest ka isikliku pangakaartiga
(enamusel ju selline juba olemas).- .. (

Hoiupanga kliendid saavad samas ka

sularaha välja võtta.


