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TOSTAMAA

Sügisaias

·Aias lehte kahinat,
vihmapiiske sahinat,
Dntealla potsatusi,
murdund okste raksatusi.

Vahib tJunu silmapaar: .
üliküps 'on Valge kltulr.
Temil kõrval, ah kui nett,

·silma paistab Kuldrenett. '.
Aia keskel Sõstraroosa .

ega ta'gi kaua oota..
Nagu niiit'vad
·maitsmisproovid
paris kllPs·on ~Ilgisjoonik.
Varisend on KTager-tuvi .

·ttJestamaks, et möödas suvi.
. sellel aastal,vaat kus nali,

ei küpseda taha Paide-tali..
Tal,on siiski väike eelis
valmib varemalt kui Meelis.
Tänavllon rikas saak- .- .
täis on k~tid, mahlapaak.
Naib, ei õunad llJpeotsa
aina puudelt juurde potsab.

Sügis

Vahtrapuu leegib kui punanetuli
. jä,lle üks leht langes murul ja suri.
.Iga ööga vaher enam põlema lahmab,
abi pole oodata vahtrapuu rahvaL
Vihmasajusk; ei kustu ta leek,
sügisvärvi katel tliistuuridel keeb.
Ta.lv lumesahilga kohale trügib
lahmatab leegid,mille süütas-sügis.

Ants Linnutaja.
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.MAAKORRALD!AJA TE TÖÖTOAsT •••

Üle pika aja uudiseid ka meilt.·
1997.a.on vallavalitsuse korral

dustega tagas~tud 39 maaüksust ja .
k()mpenseeritud 44 endist talu.
Erastatud on 32 maaüksust ja riigi

'. omandisse' jäetud· 5 kinnistut.Üldse
on meievallas kinnistusSeckantud
123' kinnistut kogupindalaga 2197
ha. Maamõõdubüroodes on järge
oota-mas pooleli 50 toimikut ja
vall~alitsu$essadak()nd tagas-.
tamise ja erastiuniseavaldust .
Seadusega on nüüd lubatud ka.maat
taga~e ja era.sta.mineplaani -ja

J • 0

KOD'UKAUNIKS •

Volikogu 24" ~raprilli istungil
otsustati kori::ddada heakorra

korikurss, mille tulemusel pidanuks
selguma kaunimtalu, eramu,
mitmekorteriline elainu,.o äsutuse
territoorium ja suvekodu... '

Iga vallaelanik' "õis konkursile
esitada objekte, mis talle silma olid .

. jäänud. Kahjuks jäi elanil<epoolne
osavõtt leigeks,c et mitte öelda
külmaks. Miks? "

,MAJAKE
MÄNDlOt: ALL

tõstamaal on kaks. toidupoodi.
Mõlemais on klaubavalik üsna

. 'rikkalik ja . mitmekesine - eriti
pakendkaupade osas ..

. Aga ainus koht, kust on võimalik
osta heamaitselist talupiima, värs

ket liha...mett ja hõrku suit~uliha
(mõistliku hinnaga) on seni veel
nimeta ~ punane. majake mändide

kaardimateIjalialusel. . Esimesed
maaüksused on pla<mimateIjali'
alusel meiljuba kinnistussejõudnud. ~
.Plaani järgi saab tagastada
maaüksust . ,millel. on· kindlad
.1Q9<luslikudpiirimärgid· (t~, 0 kraav,
naaberkinnistu, aed" põld, .
metsasiht).Inimene, kes. Ol) . juba
esital1ud o.maa. ostmise või
tagas~ise avalduse valda, kuid k<;:s
spovib nüüd 0 • :.:,100 t~stamist

.plaanimaterjali alusel, peab sellest
meile teatama. Meelde tasuks. jätta
veel seegi, et, riigi kull,1tsaavad ~

Vallavalitsus "plõõtis" 8. mail veiQi
valla tejd ja üht -' teist j.1i·silma."
Muidugi ei 'sõidetud läbi kogu
valda ega nähtud kaugeltki kõiki

. majapidamisi (mis polnud tol
korral eesmärgikski). Ja. kuna..

_ elanikelt ettepanekuid ei tulnud, siis
otsustati jag~ tunnustust järg- ,

.miseIt: kaUilim .talu - Toatalu
.Kavam kü1as,Endlaja August
Märksoo; .
eramu - Jõe 2 Tõstamaal, Mirjam',
ja Vit}emJaansoo ;

aU alevi keskel (siinkohal pakun
ostukoha nimeks "Kärneri, talu-

pood").
Iga kor<L kui. astun kodu poole, ..
külmahigine piimapurk kotis, tänan,
mõttes . pererahvast. Eriti' kiidan
õblukest perenaist Leilit, sest ilm-'
selt temahoolikusele on piim väga
hea maitsegaja säilib külm- kapis
tarvitamiskõlbllkuna vaata et-näda

lapäevad. 0 T.ore ja vajalik pood.
Soovin pererahvale edu ja tahtmist
samas vaimus jätkata!

Tänulik oStja. Evi Liiv

tagasi ainult esimese ringi pärijad
(orruurik,'omaniku abikaasa, . laps), ,
teistel tuleb mõõdistamise' eest ise

tasuda. Kes peab ise maksma, võib
maa tagasisaamise omapoolseks
kiirendamiseks isiklikult maamõõt-

. jaga kokku leppida ja saab valla
valitsusest, kui mõõtja ,O,l,l olemas,
kätte vajalikud dokumendid'.

Heino La.anemets '
Helle Vahemde,

."".

mitmekorteriline elamu - Ringi
. ~y 19 TÕstanl<laI;0 < •

asutus - bensiinijaam ETAM,·
fuüsilisest isikust ettevõtja '.Enno
Tamm;

.suvila - Sepamaa ,talu' Kastnas,
Epp-Maria Kok~gi jaJaak Arro.
Järgmisel .aastal üritame selle
,ettevõtmiseg~uuesti. Loodame siis

, \teie teravale silmale ja ilu!1leelele,
et saaksid 'õigla~elt0 kiidetud kena
mad - tõökainad j.i "häbi c_häbi"
laisad ja lohakad.

Tarkuseterti..; .

, Maja ilma naiseta kulpere
ilma kossita. - .
Maja ilma meheta kui õu
ilma koerata.
Kes pole hoonet ehitanud,'

o mõtleb seinad maast
kasvavat
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,SKINNSKATr~ERE;i1S~RUSVALDA OTSIM~ •
Kui n~d kõik ausalt ära rääkida,
siis ei jätku ilmselt lehes ruumi.
Aga ühte- teist tahaks teile,

'. armsad lugejad; pajatada siiski.
~ 12.-14. septembril' viibis' Tõs~
" tamaa valla esindus RootsimaaI" "

". eesmärgiga leida kunIngriigis
I" _

- sõprusvald. 'Ja sellesse "luure-
2 meeskonda", .kes olukorraga

tutvumas .käis> kuulusid: valla
,::anem Toomas RÕhu, pea
raamatupidaja, Karin Randinäe,
vallasekretär Eve Sahtel,vallaarst
Madis Veskimägi ja mina ise 
allakirjutanu Toomas Mitt
Pootsistning keelelistest ras-

. kustest aitas üle olla inglise keele .
õpetaja Ingrid Sundv~r.Juba enne
laevale minekut prQ<?visime
helistada Skinnskattebergi, et

, l" teatada meie ,saabUmisest. Ent
,." juhtus nii, et daam, kellega Ingrid

,.t ' telefonitsi rä.äk:ls,ei olnud inglise
o . keeles 'just eriti tugev ja tulemu-

seks oli arusaamatus,. millest me
" " 'alles laeval olles aru . , sanne.
c. ' Nimelf tahtsid meie võõrustajad

~d teadalaeva nime; millega StOOk
1:' ,holmi s~bUme, ja oheksitust, -
. laeva ~eks' sai sagases tele-
" foIlikõnes "Toomas. Rõhu".

Kuulnud, et laeva nimi oli varem
"Anna Karenina" tekkis meie

, . ,
reisiseltskonna! kaval ,plaan:.

tarvis oleks aluse p~e nimi
"Regina Baltica'~üle värvida ning
'võõbata ,astmlelekorralike suurte
tähtedega meie valtavanema nimi.
Õnneks või kahjuks polnud meil

" värvaineid kaaSaS ja meri oli
tugevalt tormme.' Nii et vaevalt

\ ',; see maalritöö meil, korda· oleks
läinud.Hoolimata tormituultest
jõudsime homnillrulkenasti Root

• 's~ randa: Ja rannik on tõesti
t~ 'kena! SiinkoiiaI ma .-tah3.ksingi

Sulle, armas lugeja, ~väikese
kõrvalpõikena ,hüüda: "Kodu
korda !" Aga nüüd jälle' reisi

.
juurde.Sadamas õnnestus meil
Tõstamaa vallale, korralik rek
laam teha. Meile vastu tulnud
Skinnskattebergi kommuuni (ehk
valla) esindajad seisid ooteruumis
suure sildiga, millele oli trükitud
"Tõstamaa", Ja \runa minuga
tegeles põhjalikult tolhtee.nistus,

-pidid kQik reisikaaslased. vÕõrus-."
tajatega koos ootama. Seega kogu
Rootsi suunduv reisijate hulk
luges kindlasti meie valla nime.
Lõpuks jõudsin oma ,läbiuuritud
kompsudega viimasena teiste
juurde, midagi halba ega paha toll
minu küljest ei leidnud. Esimene
üllatus oli rootslastele see, et meie
grupp nii nooruslik ja lõbus oli.
Nende kujutelmas pidanuksid saa
buma kuuekümneaastased pik
kade habemetega vanahärr3d. Ja
tõepoolest - juba alguseS! peale
laabus meie suhtlemine suure-

> ,päraselt.Esiteks sõitsime Västman
,Jandi maakonna keskusesse Väs

terasi. Peale .põgusat linnaga'
tutvumist ja ökomessil käimist,
asusime teele Skinnskattebergi
kommuum.Kommuun on Tõs

tamaa vallast suurem ja ka
rahvaarv ületab meie oma paar
korda. Kui rääkida kommuuni
eelarvest, siis seda suurusjärku ei
tahakski õieti meie omaga
võrrelda.' Ja ometi pole ~kinns-
J.<attebergikommuun eriti, rikas.

- _Rootsis aga kehtib "Robin Hoodi
printsiip",mille alusel vaesemad
omavali~used saavad rikkamatelt

, raha juurde. Siinkohal jällegi üks

kõrvalepõige - .. kas, Tallinna
saksad üldse teav~ kes on-Robin
Hood? Ega vist tea küll J Aga
mitte' sellest, ei. taJttnud ma täna
teile rääkida.. Minu "luureretke"
eesmärgiks olid sea1stXi

'haridusasutused. Kwla haridus on

minu kapsaaed, sus veidikene
sellest vallast. Skinnskattebergi

.alevis asub põhikooI IJI11bes450
'õpilasega'ning kommuuni .hallata

'on veel 3 väiks((Inat kool
lasteaeda;mi.s' asuvad 'limber
kauds-eres_ külades umbes 20

kilomeetri kaugusel keskusest.
,Teiste õpilastega koos õpivad ka
vaegurid. Koolimaija on_ehitatud

,lifbd ja WC- ruumiq ra~tooli
kasutavatele õpilastele.. Kõikjal
ruumides asuvad ;:tilter

eleJ1.1.entidegaõhupubasti~,- mi~'
pidevalt tolmu imev;,ui,Eks,.sim·
ole tegemist,kapsaegs~,Ühiskonna
p{obleemiga - paljudel lastel
esineb allergia. Arvutipark jättis
väga võimsa mulje. Igas klassis
vähemalt kaks arvutit, mida õpi
lasel on võimalik igal ajahetkel
kasutada. Ka kahes raamatu-

,kogus olid kompuutrid· olemas.
Samal teemal võiks veel ja veel
rääkida,' kuid siis muutuks -jutt
huvitavaks vaidpedagoOgidel~.
Lähme edasi !' Kus mesÜ:~ veel
käisime ?, Mida. nägime ?
Kohtusime, k~halikust. vallast
pärit parlamendisaadikuga.'Valla
tohte.r Madis. VeskiIilägi tutvus
arstiabi ja vanadekodu tööga.,
Vallavanem Toomas RõhukOOs
Karin Randrnäe ja Eve Sahteliga
tutvusid ,kommuuni,. admini~t:-

, ratiivküljega. Külastasime me!Sa
tõötlemisettevõtet., N~e, kui
<tason sealse! kommuunil korral

datud prügimajandus ja milljs~
on nende,reoveepuhastussecidmed/
Vanasmõisahoones asub Uppsala
ül~ooJi fil~l, "lrus koo~'
metsandusinsenere. ~Mulle .~jätti~f
kustumatu mulje kunstigalerii. ,> .-., -'. "-

külastamine, kus" eks]X>neeriti,
Aafrikast 50 ; ~ " Jooksul
kogutud" ,maske. ,Samas. esmes,
väljapanekuga ,Eesti. ~se
kunsti suuikuju Siim, -: Tanel
Annus. Ning _kindlasti viiakse
kõik sinnakanti sattunud turistid

II' ~ '-I!J~
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~/M; ~:J
Euroopa vanimasse, praegugi tegut
sevasse sepikotta" mille, seadmed
pärinevad eelmisest sajandist. Ekstra
meie jaoks pandi käima 'vesiratta abil
töötav 90 tonnine sepabaanler.
Öptustasime sepikoja kõrval asuvas
restaureeritud söögit~as. ',Meie
reisiseltskond - tegeles - veidi ka
kehakultuuriga.' Käisime jäives
ujumas -(järvi on sealkati(iis tõesti
palju). Mina lõpetasin oma terve

suve l<estnud ujurnishooaja. Doktor
Madis aga: arvas, ettemapeaks

- hoopis avama talisuplusehooaja.
Kui veel arve mainida, ,siis, tolle

, päeva kuupäev, veetemperatuut, ning
õhusoojus' kandsid numbrit' '13. Ja
nõnda kiirelt see aeg läks! Ilmselt on
varsti oodata - rootslaste vastu.;.

TÖÖ JANÕILÕBU~

külaskäiku. -Nii on alust arvata, et konkreetsed' !Sõprussidemed. Jääme
kui ,nemad on tutvunud meie, elu- teidoqtama, Rootsimaa sõbrad!

_oluga, siis läheb asi juba konk-,
reetsemaks ja Tõstamaa vald' niDg
Skinnskattebergi kommuun sõlmivad

Ele Lehtsalu
Genti Mdndla

, Strandbaden,6.sept 1997

ei ole pered ~õik ühesugused - leidub omandamine toimub siiski perega

Viimaste aastatega on ühaenam ka ennasttiÜs uusrik:kaid,~kes teevad . suheldes. Rootsi inimest iseloomus- ,
hoogU, saanud . eesti tüdrukute tööle lapsehoidjas! endale hoopis teenija- tavad sõnad on rõõmsameClsus ja

minek välismaale. Enam3sti Saksa- tüdruku. Au- pair' i tööks on siiski abivalmidus. Sellist asja ikka ei juh
maale, Soome, Rootsi, kuid muidugi lastega, tegelemine ja -kodu koIras tu, et kuskil teeninduSasutuses ri1ii1gi
on hulgaliselt ka teisi' võimalusi. Nii hoidmine. ,Õhtuti ja nädalavahetusel' mühatuse vastuseks saad. Sinu peale
et tüärukutel jääbc võimalus vali<ta, saab ,kohtuda oma tuttavate' ja ollakse nõus kulutaina just niipalju
kas minna põhja poole heledapäiseid sõpradega, kellegakoos võib mõndaaega kui -sinul vaja' on. "Tere" ei ole
rootsi noormehivaatama või lõuna kultuuriasutusse 'minna või hoopis kunagi üleliigne- ja sellega ei maksa
pöole~küumaverelisi prantSuse mon- . naabermaid' külastada. Seda kõike koonerdada. :RootsJane julgeb olla
sieur'sid püüdma. Sissejuhatusest muidugi siis, kui, raha on., sest see teistest' erineV ja: selle peale ei
võis-nüüd mulje jääda, et tegemist on raha, mida au-pairsaab, ei nimetata vaadata imelikult. Jah, au-pair'i elu

... ametiga, kuid _asi on kaugel palgaks, vaid"' taskUrahaks. Eesti on liea:saad kogemusi, õpid ~eelt,
.sellest. Too, mida tehakse, 'on hoopis inimese. jao~ tundub -see- summa. uued tuttavad jne. Ningkui hakkab
seotud laste: ja 'koduhoidmisega. Aga . üsna' kopsakana,' kUid Rootsi kätte jõudma kojutuleku aeg, siis
l~idub ~neid inimesi, kes arvavad, hindadega võrreldes'fKõik ',' välis- nagu sooviks ..hoopis jääda. Teistele
et-a~-paii'iks·(ameti nimetus, milJest ,'maalased,-kes on, saanud ,RO()ts~s vähet1la1t' 18 aastastele tüdrukutele

. jutt käib) minnakse selleks, et leida efumi.slõa, peavad'" 'hakkan1a siill- (miks mitte ka poistele) tahaks öelda,

endalerikas mees .või 'teenida ker';' rootsi·keelt~õppima. Koolis,!dfirnin,..' . e. et kui reilriridagi targemat teha ei
gelthurinik raha. Nii see ei ole. on omaette elamus, sest seal 'kohtab ole, sii~ põrutage välismaale ja las
Enamasti tullakse ~ keeltõppima eriitevaid inimesi erinevateit maadeit. tevanernarele, et laske oma võsud

jamaailma avastama. AllakiIjutanud =Suhtlemme peaks käima aiIiiUt rootsi kodustminema. See kogemus tasub,
ori praegu ametis Rootsis: üks meist keeles. Kui' aga. kursiisele jUhtub ära! Tulime, tdigime ja liigutasime, ,

on' ,9lnud siin nüüdseks -pea pool kaasmaalasi,siis sellest "aevitIt saba!

aastafja teine ühe nädala. Algus on midagi välja tuleb .. Erinevates '
loomulikult raske: nutetaksepatja ja koolides käib õpp~öö' kas üks või

mõeldakse kodust. Iga '. rootsi 'pere kaks. korda näd~las, kokklJ umbes 3,
annab agaoma parima~ etau-pair astronoomilist tundi. Seda on

ennast koduselttunneks. Loomulikult tegelikult v~a vähe. Põhiline keele ..•
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NO~RASSALADUSE JÄU~
Sõites· NorraSse, läksiil enda jaoks. oli bussijuht, kes enesekindlalt ja vaatamata kindlustustöödele varin
avastama . ka ühte kuinmalist kõigutamalul ilmeUõelise trikimeist- gute tõkestamiseks, pidi seal aeg 
saladust. Nimelt, päris mitu minu rina kitsastel ja· käänulistel mägi- ajalt lumesulamise aegu ikkagi
tuttavat on külastanud seda maad en- teedelosavalt roolis ja ahhetamisest õnnetusi juhtuma. Kui me jalad .
ne mind ja minuuudishimuts~misele välja ei teinud. Mitmeid kordi tabasin jällegi maad puutusid, leidsime end
reisi kohta oli alati vastuseks: "Norra' end' mõtlemast,et kui Eestis, armsas-linnakeses Laerdalis. Silma
on fantastiline !" Seda lauset saatis lausmaal, on avariid sagedased,s~. järgi hinnates umbes 500 - 700m lai
ütleja eriline, just kui' "aratehtud'" siin ... , või kui pidurid wes ütlevad. ja paar kilomeetrit pikk linnake,
Däoilme.. Ja' tõesti, isegibussiga ':.~, kui lapsed järsul kaldal män-sumtud kõrgete kaljude vahele. Olen
Stocldiolmist Oslo poOle sõites, rnõ-· givad... jne. Seisteskõrgel kalju" nõus mitmete rahvuskaasiaste hinnan
tiskIesin nende "äranõiufud" nägude 'serval i!nestasin, kuidas küll loodus guga, et elades seal pidevalt, tekitaks
üle. Mis .siis on seal see erilin~ ?~.on- midagi. sellist loonud. Midagi, seJlinesurutud olek ängistust. Samas
Arvan, et-nüüd tean, .või v~c, inillesthoovab 'nii palju jõudu jao, külastasime ka lõhekasvatuskeskust,
aiman. 'Sõnulseletainatu looduse ~ ürgsust, mille kõrval .tunned end till vaatasime läbi klaasseina .tõtt lõhe-. '

vad imelisekSo·just-,.mäed ja v~esi.·"'pisikeseoa. Teravaid· eiamusi ·pak- hiiglastega ja lasime hea' maitsta
Seistes kõrgel !aUjuServal,vaadates '~id need kaks päeva. fjordides delikatessprael. Kui Eestis paneb
kogu seda looduSe vägevUstümber";" küllaga. Isegi tõsiasi, nagu lume lõhe hind ohkama ja kellelgi ei tule
ringi, olin minagi nõiutud.. on nägemine südasuvel, kihutas õnnest mõttesse seda pidevalt praeks küp
mõttetu võtta endale looduse kiljel- segaseks: läinud ja kõrgustes ole- setada, on Norras. selle. kala· hind
.damise võimatut ülesannet, seda misest lukus kõrvadega eestlasi lume võrreldes muude toiduai1ietega.. ..

peab is.e nägema, sisse hingama ja sisse möllama ja kaigama. Sellist nonnaalne. Seda põhjusel; et nad ise
tunnetama.. pilti· oleks oodatlud ehk· aafriklasi neid kasvatavad.: Hindadest rääkides
HallingtaI, koht kus meie elasime, samas situatsioonis· nähes, aga... peab muidugi mainima, et' meile
asus suure ~õlva keskel. Et mitte Lumejoovastus Viislausa nii kaugele, tunduvad need v8ga kõrged:,Näiteks
ühtegi tundi väärtuslikust Norra et mõned·meie·grupi meesesindajad tassi ,kohvi naljalt alla 20 EEK eest

. reisistkaotsi lasta minna, kogunes rebisid hoogsa liigutusega ülakeha ei saa. Huvitavad olid meile
" igal..vähegi vabal õhtul kamp· vaba- katvad riided seljast ja' poseerisid pakutava4 rahvustoidud. Siiski1

.tahtlikke matkajaid "Iahinguvarus- fotode tarbeks oma maskuliinseid pruuni poolmagusa kitsejuustu, kui
tuses" koolimaja ette, ·et suunduda lihaseid lume taustal. Tore oli ka 3 - vatatud ja soolatud toore sea - ja
järjekordsei~ vallutusretkeleküllallatunnine praamisõit Gudvangenist lambalihaga ma haIjuda ei. suut- .
orgu kärestikujõkke ujuma või üles La~rdalisse.Kahel pool püramas- nudki. Rohkem suupärased olid ·nn.
mäkke kaunist panoraami imetlema. kõrged järsud kaldad. All vesi, mille pannkook Valgekreemiga Ja. vahvlid
Võõmstajate kättenäidatud otseteed sügavus. 1000 meetrit. .Imestama - hapukoore ning keCdisega.
olidparajalt järsud ja pingutust ~etlema pani nende väheste norra- Vaatamisväärset oli tõesti palju,. -:
nõudvad. Tulemus korvas. muidugi kateelukorraldus, kes elasid (mõned hiigelsuur murakayäli. mäenõlvader
kõik. Kui ise naljatadesarvasime end ka ainult suviti) pisukesel maalapi- laiuvad vilja -ja juuiviljapõllud (kui
peale ronimist "elu ja·:surma" piiril kesel - kahe maja taga kõrgumas das neid sellisel kallakui küll harida,. '- . - ..

olnuteks,siis sõit fjormdes, kõrgete] kaljusein, ees vesija ,eimingit teed saab?). Holmeokollenija Vikersundi
kaliupealsetel, pauLbussitäie, eesjlasi kUhugi. Ainult maja ja 'tilluke aed. hüppemäed ja palju - palju muudki.
lausa valju häälega kiljuma ja kar- Ainuke liikumisvõimaius paadiga ja .. J(ui räälpda' "turismi - ja suveniiri-:
jurna. Nörrakad nautisid magusas hädaoluko~puhul. vÕ~ kOOale._majand\lsest", siis on märksõnadeks
eelaimuses'Jub~-"ette meie reagee- kutsuda pää,stebrigaad helik9Preriga, kindlasti troll ja viikfug.l1rrut'fotota, '.
ringut. Need~ teravad elamusPÄ Iga pisiasja .p~ - e{ võta ·se8.1ne kus kaaslasteks sarvedega mjitsiga'
pidavat just Mistel vallandama elanik pikkapaadi... 'sõitu ette, vaid .puust· viikingmees või karvaiIe~troll;.
ürgseid häälitsusLNii mõnigi jättis helistab' ,pmanilin~konnaIe, kes ~i läinud koju ükski endast lugUpidav
mõtteshüvastimaise ilmaga ja lubas .vajalikud ostud~.teeb. Niisõidabp3makaS. Siin - seal taruiVanurkadel
kirikusse kroonlühtreid viia kui bus- inimene·paadiga vaid paarkümmend. oli neid turiste püüdmas ja poest pulli
siaknast välja vaadates isegi teeserva meetrit, et reisipraami pealttellitud - padi ostma rneelitarra.as.Saimevõi-
ei paistnud, vaid kaugel - kaugel all kraam:kätte·saada. Huvitav, ffiikson maluse ringi tuusida ka kuuls;lStrolli
sügavik haigutas: Ainuke lQOtusekiirta valinud sellise elu? Seda enam, et muuSeumis- Villa Fridheimisja
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viibida tõelises muinasjutumaail
mas.Kui võrrelda eestlasi ja nor
rakaid, tundub, et oleme üsna sar
nased, sellised rabulikud,mitte eriti
temperamentsed. Huvitavoli see, et
kui eelviimasel päeval saabusid
samasse majja 50, 70 - 90·aastast
ameerika pensionäri, täitusid ruumid
tavatu länniga. Isegi meie piduliku
lõpuõhtusöögi ajal pidid korraldajad
korduvalt käima kõrvalruumismem

mesid - taa~ palumas toone vaik
semaks võtta.; TegelikUlt oli nende
elurõõrn kad~svääme, sest mit
med liijrusid:i<U:astoolis või kepi
abiga... ;, .
Veel hakkas silma.õhtUvaikusväike
linnades:Tuledest akend~s võis

aimata pererahva kodusolekut ja kui
seltskond istuski maja ees terrassil;
istusid nad seal väga vaikselt. Selline
harjumatu rahu· tõesti hämmastas.
Kus on teismelised valju muusikaga
kõrvade vastupidavust katsetamas
või noored laupäevaõhtust pidu
pidamas?
Kahjuks ei jõua kõigest, mis kogetud,
kirjutada. Nendestsuurepärastest ini
mestest, kellega tutvusime, külas
tatudnäitustest - muuseumidest, to
redatest reisikaasiastest. Oleme saa

nud rikkamaks, selle kõige hea ja
ilusa nägemise, tundmise läbi. Meie,
kes meelame siin, kOduse ilusa
looduse keskel.

EveRõhu

ILMA,KULTUURITA POU: ELU
" .'.

Mihklipä~vaks S.o.29.'septembriks pidava~olemakõik välisedtoimetused tehtudjamis saab edasi .~.•.
Tõstamaa Seltsimaja pakub algaval hooajal·~õigilehuvilistelevõimalusi:

_ .. - J.

Laste tantsuring
Laste aeroobika

(II - vt ~. lastele)
~Tantsutrio
Daamide aeroobika .

Aeroobika kõigile
Segarahvatantsc
Segakoor .-
Väikeste perenaiste klubi
Big- bänd "Tõstamaa"
Meesansambel

Maaliring
LiUe.seasde

T,N
E,K

E,K
T,N
T,N
E
T,N
R
p

p
p.

. keO 13.00
keO 15.00

Kflks vi~~t nngi haldcavad tourtUmakaks korda kuus
j:l;~' tasuli~(50 krooni kuu).Maaliringi oodatakse .

kp~k~Y~l <:>~'huvimaalikunsti vastu - kes.soovib sedac.
õppida või kes ennast sellel alal täiendada.."."~'>'",~. ' ,\:;' .• ~

Infotelefö~d~19()172, 96 09S
Lisaks ."pGlnyaralet' ootame kindlasti ka uusi tulijaid

. -tegijaid! .....

Ti>stamaa Raamatukogu avatud E:- R 10.00-18.00
L U. OO... 15.00

.. P suletud

, -~
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VEELKORD OOlUVÕL6ADEST JA MUUSTSELLISEST. '

Üõrivõlad: tu~v,Pämu Maakohtu otsusega on
Avo Tamm ,1952.40 Ahti Liivet välja tõstetud ME
Leena PÕld, 2144,15' Vassale kuuluvast eluruumist

~ta: Trossman 4200.05 Nooruse 7 - 5, välja mõistetud
Saima Soosaar 3093.35iiiirivõlg 8826.10 krooni ja kohtu-
Helgi Heindlei 7108.15 kulu 529. 60. ~ämu Maakohtu
Age Jiirgens3126.15 otsusega oli Ilme Bestsasnaja välja
Ain Merila 2568.20 tõstetud ME Vassale - kuuluvast
Ivo Heinvars _ 5360.75 eluruumist Nooruse 3':II ja välja

Nee4 on" seekorelse4 ~ suurimad mõistetud uurivõlg 8807.35 kroonija
võlglased. Mõnda neist näeb vahel kohtukulu 568.45krooni.Sama kehtib
mõnda aga mitte(näeb ainult kusagil ka,~ Arno Pusse. "kohta,uurivõlg
kõrtsis).Tegeleme nendega 'edasi ja -,3724.40 krooni ja kohtulrulu 263.50
loodame leida' meile rahuldava ja / Aare MUdu' kohta'uurivõlg
lahenduse. Seda enam, et esmane 5440.40 ja kohtukulu 366.80. Aare
kohtupraktika on olemas ja tee sinna' Miidu ,.Jcohta,võib öelda ,et tema on

VEELKORD TULETÕRJEST ••• '

Puüaks lahti rääkidamõned problee- saamisekS. Teiseks,on vajalik öelda,
OOd või õigemini arusaamatused, mis kus põleb, ja kellele' see -kuulub,
tekivad al3tihti· meie ja teie S.t. Näiteks:- Põleb' Tõstamaa valla
kannl\tanute- ning pealtvaatajate Seliste külas Poe talu; omanik Jaan
vahel sündmuskohal. Olles' jõudnud Pall. Tihti juhtubnii, et 'inimene
avarii - või' tulekahjukohale, ootab suures ärevUses helistab: "Tulge
seal tavaliselt juba hulk inimesi meid ruttu, Jüriantsu inaja põleb!" No olge
ees, mis muidugi iseenesest on tore lahked, kuhu me nüüd appi ruttama
kuid... Oi jah, siis algavad tõesti peame?· Kui see· kõne tuli tõesti
need "kuidt'.' 'Ikka leidub ,sellises meile, siis ehk nuputame välja, kuhu
inimeste grupis mõni agaram või minna. Sagedasti helistatakse mobiil
emOtsiOOaalseminimene, kes meid teleforiigahädaabi numbrile ning siis
üle laseb oma sõnade yalinguga ~ ~b. see'appikUtse hoopis Tallin
küJpta dussiga,.süüdistades tuletõlju- nasse ja kus peabteadma bädaabi
jaid tuhandesmaailma patus. Nii ta valvetöötaja, 'millises maakonnas,
on, nagu öeldakse, parim kaitse -on vallas või külas asub lüriantsu maja.
rüÕnak.Vaatamata riInnainitelemeie Siinkohal ~ükS reegel:kui olete
wlstu,kui need ei osutu lausa UhendUstsaanud bädaabi telefoniga,
fiiüsilisteks;"ründame me ikka tUldsiis~ARGE PANGE TELEFONI

kõigi oma, oskUsteja v~ustega. TORU, ENNE .ÄRA,KUI OLETE
Räägim~ veel kord sellest, kuidas SELLEKS SAANUD LOA Nii saa
helistada bidaabi telefonile.Võtnud me me. Teie käest hankida mak
telefonitoru ja saanud ühenduse simaalset .infonnatsiooni olukorra
hädaabinumbriga, ,öelge palun kohta ja säästa aega. Aga kriisiotu
es~s: oma ees ja perekonnanimi korras iga ooteminut võrdub pdÕle
ning, ·telefoninumber, millehTevõ. enama tunniga. KOhtumiseni
helistate. see kõik on vajalik selleks, järgmises lehenumbris.
et juhul, kui kõne katkeb, saame meie
või häirekeskuse töötaja Teiega uues- Tõstamaa Tuletõrje-ja .
ti ühendlist võtta informatsiooni, Päästeteenistusejuhataja Jaan PaU

tasunud oma võlast niiuelseks 1500
krooni. "

Otsused on pööratud kohtu kaudu '
täitmisele. Soovitame siiski ilma

kohtuta läbi ajada, tuleb odavam.,
Veelontulnud ettepanek inimestele,
kes soovivad oma korteritkas osta,
mUlla või vahetada, avaldada

vastavasisuline, kyulutus ka
kohalikus Tõstamaa ajalehes:Muidu
on selle kohta väga' raske infot.
hankida ja' kõik taandub kOlasosina
tasemele,mida 3ga alati ei saa kuigi,
tõsiselt võtta.

SOOJA SÜGIST SOOVIDES
, '.ME VASSA.

SÕPRA TUNTAKSE .
~ HÄDAS .."

26. augustil põles Pootsis Kanni
talu.Tahame täna<:taoma vanemaidja
vendi - Tannot, Aivarit ja Reinu, kes
andsid meile peavalju ja aitasid ra-'
baliselt. Suurt abi osutasid meile
Tõstamaa vallavanem Toomas Rõhu
ja sotsiaalametnik Astrid Martson,
Valdur Jõgi kaaslastega, TõStamaa
teedevalitsuse meeskond,Tõhela ,oÜ,
Palli Äri, Tõstamaa Tervisekeskusja
Hoolekodu,Tõstamaa apteek.Tänuga
mõtleme kõikidele'sõpradele - tutta~
vatele, kes meid aitasidja ralialiseltki
toetasid' - Juob, Linda ja Inge, ElSa,
Aita, Jüri, Jaano, Rita,' Maite; Alar,
Kalli" Jaak, MarilGi,Helgi, Veera,
Sally, Helle;perekondadelePikkmets,'
Siine~Karotamm, Rand, Niine, Tõnu
pilt, KullerICupp,Randmaa. Põlengu
käigus osutasid suurt abi Tõstamaa
Päästeamet,Eve, Eeri, Heiki"Meelis;
Sergei; J•. Täname kõiki, kõiki ja
.vabandame, kui mõni nimi kogemata
mainimata 'on jäänud. Uus kodu on
loOmisel. Täname ka neid, kes on

meid _sellele aluse paneimsel juba
aidanud. Aitäh!

Reet, Kalev, Raidi ja Rando
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,ö",.itleme septembrikuu sünnipäevalApsi t

PeotAis tuult ja teine 'Linda Lõõbas76Meeta Leetma 71

tonni,
VeeraKiirats "75Alla Aaslaid 71

Õnne., seds BlBt/ ,

Helmi Udu74 Meida Klaas70. Leida arahv "73 Agnessa Sutt65
Maria Soomets

90 Saida Maidlas73Laine Laan 65
Anastasia. ValnuIa

,90 Bruno Kiirats73Estia Tsilk 65
Helmi Orvee

8(' Hilda L#lepuu73 lvoPress~' "60
Eljkanida Vihm

'82 Arteemi PAmapuu71Meeli Sutt 60
VäinoPalm

81Linda Jürgens 71ÜloPajume~ 60'
Arteerni Odes

-\:.

76 Amold Nunn 71

Tervitame uusi '-
.vallakodanikkeja õnnitleme

nende vanemaid!
,

'Kaidi Lumera ja Sergei Kalkini 
poegJaan - Johann 24. '06.97 '

Monika ja Marek Tuvi .•

~poegMac 20. 0~.97

~-,-,~~,-
Baptistide koguduse pühJitwmid Tõstamaa

- seltsilnajas'
igatpühapäeval

kellI!. OOlastele
kell 12.00 noortele' ,

kell 13. OO.skauditun4
Rene ;

Mõnus peoõhtu koos
Mati Nuudega

Tõsta~aaSeltsimajas .
_laupäeval, 18. oktoobril

alg~sega ken 21.00

Väike Aivotänab •••

Antilinu Madist, 'tlidisid Ritat,

.. Evetja ,Leyat, kes mind aitasid"
valu leevendasid, kiiresti ja

oskuslikult Tav~sidning alati minu
jaoks aega leidsid. ..

Bei terved, ~es pole veel haiged !
'. Olete ood$d arsti profQlaktUisele (haigusi ennetavale)

vastuvõtule teisipäeviti 13.00·;.15:00. '
Koos' vestleme TEIE tervi~ vaatleme võimalikke

TEID ohustavaid riskifaldoreid, ~ TEILE
vajalikud uuringud ning analüüsid, et ayasWfä raskeid
haigusi varases staadiumis.-.

./ '
Tlhelepanu !

Jätkub veel registreerumine. Tõstamaa arstinimistusse.
Ajad ~dised -E, T, K, R 9.00.- 15.00; N 14.00 - 19.00

UUS protseduur Tõstamaa Tervisekeskuses 
krüoteraapia (So<.'>latüügastejm. kosmeetiliste
defektide külwutamine vedela lämmastikuga).

.OLETE OODATUD. TERVIS ON VÄÄRTUS.

LeaRannik
Ene Lehtsalu
AloAdler

Tõstamaa Raa,!,atukogu /id 96 J.84
TÕ§.(amaaSeltsimaja tel 96 172
,Tõstamaa Keskkool


