
Talvest kevadesse

Talvetaat sai päiksepiste .
minestusse langes.
Öösel tegi kUlmasüste
hoidis jalgU hanges.

Päikene kui valvepeni
talvejälgi taga aab..
Järjekindlalt jahib seni

. kuni lumeta jääb maa
.-r

Järv(!del jääkaaned kummis
suurvee supp jões vahul keeb ..

Ojasuudes tekkind ummik
sängist välja ajab veed

Sulavelt tliis metsarajad
kanaleiks saandautoteed

Vankritveel ei lähe yaja
sõidukõlbmatud on reed

. Mahla soristavad kased

nektarist pea täitub pange
Äsja möödundtalv~,,(lset
meenutqb.veel viimne hange

Ants Linnutaja

Tee tervisele

Ole ise
Kust maalt saad Sa olla Sa ise?

Kust maalttuleks tõmmata piir?
Kust maalt tuleb Sinuni tunne:

"Olen võõrastest mõtetest prii? "

Leia endm; Sa jõudu ja julgust
õelda: "ErInev igaüks meist. "
"Ara mõista liig rutakalt hukka
endm;t teistmoodi inimest ..

Enne kui korjad naabrite laastu,
tõsta palk oma ukse eest.
Pisut enam ehkmqeldasa katsu,
onU mõtteid iseenese-eest.

Krookus
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'l\{õo'USfjli sealparadüsis .
(Reis~utjete algus "TÕstaniaaTuuled.".nr.~ 19~)

Saks(lJ1laakoolisiisteem on
üles ehitatud mitme astmelisena:
NeliklaSsi moodustab algkooli,
sellele järgnevat kahte' aastat
nimetatakse·orienteerumisastmekS.

· See ~,selekteerib välja need, ~kes
lähevad gUnmaasiulni, rea8.1kooli
ja kõige' väiksema ajupotensiaaliga
õpilased põQikooli. Lõpetades
gümnaasiumi on sul selja taga p
aastat kooliteed ja algamas
õpingud kõrgkoolis. Reaalkool
hõlmab 10 aastat ning olles seal '
edukas, on sul võimalus teha ka
veel. gümnaasiumo PÕhikooI
hõlmab 9 aastat ja et saada
~kooli tunnistus, tuleb sul.aasta >[i -.;<'>. '",<,

j~~4~' õppida. OrieIiteerumis-. Saksaperekond,kelIeIEneja Kairikillasolid:

~~fe}(oOlkoosneb S.ja 6. klassist, Perekonna sissetulekuaIlikaks on· külmkambrile ja· muudele
~ll~s ,kulnmaski on ,11-12 isiklik . matuse~ürOQ,. mis' pärineb abiniumidele, on spetsiaalne ruum
~lee1klassi. Hinnetesüsteem on eelrievalt· põlvkonnalt. Profes- omaste jaoks, kus paar päeva ettrte,

v~rreldes meie oinäga' .ümber sionaalne töö on' ~inud matusebüroo matust lahkunuga hüvasti. saab'
·pööratud. 1 'on parim hinne. Wildeshauseni .linnas 'kqnk:urentsitultjätta. Lillede ja küünal<iega

Tunnistusele' pannakse'hinded, parimaks ningtöö ei .lõpe ju kunagi. kaunistatud ' ,ruumis, avatakse
·mi~ õpilaneväärt on; Fabianütleb Perele seabsee aga kindlad piirid - kirStUkaaSviimast korda, matustel
·~lle peale~ei kuidas ta hinnesaab' !:oos inidagispuremat· ette võtta või jääb see suletuks.....
"~tpolla, kUi ta lihtsalt paremini ';kuskilereisida' ei saa, keegi peab alatiErinevalt Eestist toimuvad

',~~:;3)ska.,~Meie laste silmison' ~ol,ta.peal ol~pta," sest surm nagu ,matuse<!. ainult. argipäeviti.
~~.,' .. halvad sell~ etbaigusedki ei ~i,millaltulla .; otgu Kindlaksmääratud kuupäevaks ja
.;,,~,:jlj~on nõme. Ktrl õppeajjted ja siis ,õõvõi . päev;riigipüha võikellaajaks seatakse kabeliniIrt~se;
~9P~teisedki asjad (v.a. suve- nädalavahetus.~',,Ning 'kui kD!h viimseks. t~konnaks valittisf
::y~~g,mis kestab 6 nädalat ja sUndmusmÕI1<h1-perekondatabab, on. Pinkidele asetatakse laul~ .
.iJ,1Bä!' ...•.•..sel aastal AJ~~ksimaa· matusebüroo .ülesanne korraldada. ja, omastele lillekimb~, ..et need··..
JiiaiUnaas' 23. juulii ning lõpe)) kõik simnMietke,st muldasängita.. hiljem ausuisavalduseks' 'ha~/I
2.~bril) meie -omadesteriti ei misetli.ümast.el tuleb vaidtru)ksta, kaasavisata. .
ennegi, siis' õpilaste suhtUmine kutsed laiali saata ning puusärlc või Puusärk altari ees on kaunistatud]a:
oina kaasõpilastesse, õpetajatesse urn välja vali~ Tammepuust ümbritsetud pärgadega, süüd~ta1cse
ja. üldse õppimisse on meie 'lapse kirstude hinnad ,algavad 1000 saksa küünlad ning ipimesedhakkavad
omast erinev. Kõike, mis on sulle .margast. Mida·kvaliteetsem ja ka.llim tulema, kitjutavad oma" nimed
kasulik ja vajalik, sellesse materjal, seda, kõr~em hiDd. Urni4e t:38IDatusse,et omaksed teaksid,
suhtutakse erakordse austuse ja hinnad algavad 100saksa margast, kes matusel viibisid. Inimesed ei
arusaamisega. Kohati tundub agakrematooriom ja sinna juurde kuuluv, tule pärjad käevangus, vaid
eesti lapse silmaring ja· maiü1ma- on aga üsna '.kallis.· Keskmine matus lillepoed, kust need tellitud on,
vaade natuke avaram olema. maksab 4000-5000 saksa marka. tOimetavad ise enne . matust kõik
Sakslase' maailtrulvaade piirdub Suurlinna hinnad ületavad eelpool kohale.
rohkem. Saksamaa ja. sellega mainitud summasid paarikordselt. Vanema inimese surma, peetakse
seonduvaga. Suure riigi rahvad Hinna sisse kuuluvad kõik teenused loomulikuks ja matusele ei tulda
vaatavad p3Ijutki ainultenda mätta kaasa arvatud pei~laud. halama, vaidandma viimast korda
otsast. Lahkunu ärasaatmine toimub ihisas, ~u, võtma' aeg maha, et mõelda

väikeses, soojas. kahelis, kus lisaks. oma ema, i~ vanaisa,.(jörg lk3)
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ottu, naabri vÕi venna, kes lahkunu
~a ~iIlUjaoks pohiud, peale.. ' '.
erelihelid ' .. mustavad..

matUsetalituse,.. pastor räpgig;
s~.St ja surmast, tulemiseseja
rhinemisest," eluSt, armastuses4
hoolimisest, inime,stest,Jumalast ja
J~alalekui Kõigevõimsanuile.
Seejärel lauIdakse leinalaulu ning
pastor teeb lühikokkuvõtte lalikunu
eh,ist,' palub inimestel hetkeks
seisatada ja mõelda inimesest, keda
küll enam pole, aga jäävad ju tema

töö~ tegemised, mälestused ning ...
.kõik' See, mida keegi 'ise endale li:ll..w ..••••... "'"....•.••••.......•"""'... '""... d•••••••••••••••••••M....•••.......S!.w;;;;;·.. ·""""··~·S!N ••••Ur••.•..·8ak""'"....•••• e-..Sak-.... _ .. s-·ias-....-te-kaimistult

jätta tahab. Kõne koos lauludega kaasa saavad visata. Päljad S~lfiselt veidi süngelt võtaksime
kestab 20 minutit ning seejärel toimetaUikse 'hauale pärast kokku·, väikse osa oma
kannavad. 6 mustas mantlis ja·' matusetaIitlust sumuaiailiötajate reisimu1j~test. Kui aga' .kellelgi
kübaraS meest kellalookide saatelpoolt. ,MatusetaIituse kestuseks on tekib ill~ küs_imus,kas' reisida
~ hauani, kus inimesed veel umbes pool tundi. Selline see elu juba või mitte, siis kindlasti reisida:. 
viimSeks austusa~.alduseks kolm kord on, et kui minema peab, siis KairiXuur

, peotäit liiva-ja lillekimbud ha,uda peab.

Seti ja Tõ-stamaa vallast 15 Vabadusristi kaval~ri
Eesti riigi juubelisünnipäevaks sai ülemaks ja maetud Torontosse, sai maetud TaJljnna, ning' mereväe
seltsimaja seinale väike näitus 'küünla vanemate ,'matmisplatsile. kapten Valev Mere (end. Vassili
'-siiikandi (Kihnu, Tõstamaa ja Sama lugu on ka viimase kõrgema Martson), kes 1938-1939 oli Eesti
';iv'8;i-blavald) Vabadusristi kavaleri- sõjakooli ülema ja kahe Vabadusristi mereväe . juhataja; ja' 'mäetud
'>dest,·kus·,igastfoto, lühielulugu ja omaniku Karl Lauritsaga, kelle hauda Göttingimi·SaksamaaI.
natuke sõjameheteest. teab,ainult NKVD. Pootsi-Kõpu kalmistule jäi : üksik
'IseseisVuspäeva eel tOimus valla- Tõhela 'kalmistuleon maetud 6. küünal betoonist ,'valatud· kantsli

'valitsuse 'poolt küünaIde panek .rügemendi kompaniillem leitna,ntJüri kõrvale. See suinuaed on 1i1lllnsus
'Vabadussõjas langenute ja haigus- Vanatoa, kes langes' 3 päeva enne kaitsjatele ja kodu-uurijatele veel
·t~sse surnud. võitlejate bWJdadele vaherahujuhuslikust~ulist, .. "ääremaa", mis' Jv~Jab'f:~õsist
v~la' Viiel surnumal.' Küünlad KastI:l8;,lcaln\istulsai küünlakalevlaste u~st. Siia on "ihaettid"'nii '
pandika. vabadusristi. 'kavaleride maleva sõdur Jaan Vestmann, omaste Tõstamaa kui Audni' (Liu"I;itidi)

. haudadele ja kÜünläd kõigile, kes matmispaigale Jäi' küünal 4. Rüge- valla mehi. ,
võidelnud VabadussõJas. mendi ülemale kolollel Aleksander Ja·kus siis veeronTõstamaavallas,

Tõstamaa surnUaialpuhkavad oma 'Seimanile, kelle, rinda ehtis kolm sündinud Vabadusristi kavaleride
'elu vabadussõtta jätnud Mart Vabadusristi ja kelle saatus on hauad., Laias maailmas. TõStamaa.. ,

Iqirats Tõhelast, Jakob Kirschstein samane kolonel LauritSaga. köstri Hendrik Uritame poeg3dest
'KastnaSt,'Reinhold TonisOn Seliste surnuaia! puhkab kindlast üks lipnik Oskar 'Uritame' ~. on
.:Tõhelast ja Voldemar Martsc:>n~abadussõjas langenu, kelle hauale Siberis, ratsarügemendi ülema
,,(HetberetMartsoni vend). Vaba-. 1927. aaSUiIkirjandusring pärja viis. 'koI.- leitnant Richard Urltame·
'dUsriSti.kavaleri Jaan Vi~ kes lCes? Täna jäi· kauapõlev küünal haud New Yorkis. komimaaI
küllsÜndinud Kihnus, kuid karja- kõigile Sell meestele, eraldi küünlad puhkab sOjaväe~etnik Villem
poisiStjuba TõstamaaI;,hauajuures aga kaptenleimant EuStatlus Miido ja Tamm ja Audru surnuaial noorem
luges palvesõn8d pastor Urmas vanem-aIlohvitser Jakob Vimm'a allohvitser Anton Kose.
Viiln1a; Leitnant Johan Karjel sai (end. TõnisSon)' hauale. Mõlemad Kojusõidu! Kopuit arvas valla~
küünla sümboolse hauakivi juurde. pidasid Siberimaa vastu. TänaSest vanem Toomas Rõhu, et selline
Mees ise jäi Permisküla saareleSeliste külast said VabaduSristi veel küünalde panemine 'peab saama

.aUgustis 1944. Major Lembit kaptenmajor Juhan: Jansen ja kapten- meie valla üheks traditsiooniks.
Katjel, kes jõudis tankikompani leitnant ,Andrei EriksoIl; j mõlemad Andrei Udu
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SuurÜlestõusmispühade Näitus,

märts .•

"Vokiratta" liige
EviLiiv

29. märts -12. aprill 1998 Jutlust peab Õigeusukirikupreester lihavõttemuna, mis ise kodus
keU 10.00. - 17.00. iga päev Ardalion Keskküla värvitud.

Seliste puukirik Ülesseatud näitus vanas mahajäetud Näitusel Jaak Tomsoni õpilaSte
Tõstamaa vald pu~ on ruumikujunduslik lilleseade' ~ mis valmistatud

Pärnumaa sõnatu lihavõttemüsteerium, mis jätab Jaaguranna Lillelaagris.
Näituse avamine koos jumala- sügava mulje nii noorele ktJivanale. Info telefonil 8 25 261 662 Alex

. teenistusega- .Et hindamatul hinda ei ole; on näitus Trope.
29. märts keU 14.00. tasuta ... - sissepää8upiletiks vaid~. * * *

Suur ÜlestõuSmispühade näitus seeritud 'lihavõtte'kroonid jpm., ei jäta munkade poolt tahutud,' palkidena
Seliste puukirikus on sõnatu tänu kaasaegsele lilleseadele ja üle merejääkohale toodud ja 1864.
lihavõttemüsteerium, mis paneb kunstilisele lähenemisele mitte sugugia. Selistes . kokku pandud,
inimesed juurdlema paljude toimunud, varem nähtud il~et. Kõik junialasõna loetud. Kas suudab üks._
küsimuste üle. Miks. pandi lilleseadedon valmistatud Jaaguranna kevad-näitus heatahte algatusena
pühapäeviti 'kirikUriided- selga ja Lillelaagri&, kus regulaarselt -käib kohaliku vaimu- ja kultuurielu taas
mindi kirikusse. Miksoodati seda õppimas paarkümmend inimest nii äratada, sõltub sellest, kas näituse
päeva teistel päevadel, nrlks oli -see lähedalt, e kui kaugelt. Lihavõtte külastajaid on piisavalt palju, et
teistest erilisem. Mikside kõrvale näituse on üles seadnud Jaak Tomsoni tallata kirikuni tee~ mis enam
tekivad ka võrdlusküsimused. Kas ja Ale?C Trope. juhendamisel ning ei rohtuks; Kui palju_ on üritus .
p~gu ilma kirikuta, ilma erilise Arne Mändla abiga: Lea _ Viik rahvast kirikusse toonud, selgub
pühapäevatii, ilma ,usuta oleme Audrust, -Silva Tamsalu Koongast, 12~ aprillil, mil loetakse ära
~l1estki väga väärtuslikust ilma Anne Allikas Häädemeestelt, Külli sissepääsupiletid - kodus värvitud"
jäänud või mitte ... Need on Tõnsau Paidest, Oksana Titova, Marialihavõttemunad. Küll on näitusel'
küsimused, millele .näituse' Poburanova, Kairi Vaade, Elviira annetuskast neile, kel soov' üritust,
ülespanijadei püüagi vastust leida, Vaas Tallinnast, Tiiu Kurba Kärdlast, materiaalselt . toetada. Olete
sest on ju see kirikki oma Jelena Kanaeva ja Tatjana .Patrina oodatud kõik; pensionäridoma

. mahajäetuses meenutanud vaid Toljatist. Nende kõigiga saab kohtuda mälestustega, lasteaia- ja,-kooli-:
-aegu,:kuikõik oli teisiti .... ja- tutvuda näituse. avamisel 29. laPsed'ema ja isaga iga päev kella:

Näituse installatsioonid - märtsil kell 14.00, kus jumalasõna 10. OO. - 11. OO. Tulgesüdamega:;
vanad ,aiaväravad, milledel mõni loeb ka Ardalion Keskküla Peaaegu vastu 'võtma kevadet, usku, loofuse
aialtpp profesSionaalse lilleseadega kümme aastat pole eesti ühes vanimas ja armastust... , '

~statud, õlgkübarad, lliodemi- õigeusn kirikus, mis Riia linnas JllllkTomson':'

. ,Sünnlpäevapeol Saulepis; . , .
Talve viimasel päeval oli meie ilma üh~gi vallapooise.toetuskroonita· aplausi teenis Helga Randmaa, kes'

~ "Vokiratta" seltskond palutud' püüavad inimeste vaimu turgutadaJa esitas türgi tantsu ja kevadvalst'. ~
Saulepi eakate. inimeste sünni-kohalikku seltsielu 'edendada. Meeleolukat muusikat tantsuks,
päevapeole~ Kunagise .Saulepi Kõrvaltvaadates tundub küll, et vald mängis EneKaskin ·vaheldUmisi-·'
algkooli siseõuel· ·tervitas -meid võiks ikka mõne krooni ka loovutada. kohaJiku härrasmehega ~'.-" - . ~ ....

külalislahkelt . nooruke (meie Uhes kõrvalruumis oli välja pandud Meie jaoks oli Signe poolt
mõistes) Signe' Tetsmann.. Nagu väike käsitöönäitus, kus siInulrõõmu koostatud ka väike. nlätumäng.
hiljem selgus, tema 'oligi see, kes pakkusid arvukad kootud linikUd ja Auhinnaks ko~karp ..
p~ korraldamise omast heast tikitud. vaibad. Hiljem anti kõikidele Nii möödus aeg märkamatult ning
tahte~ endapeale võtnud.Signe näplltÖÕtegijatele·ilusasti kujundatud saabuski aeg bussile minna.
töötab kohalikus. raamatukogus ja tänukirjad. . Lõpetuseks .saime ka meie

.tegeleb peale koduste klubiga veel Saalis ootas meeldiv rootsilaud tähukirjad ja nelgiõied. Tore pidu
ka lastega 'Varsti saab esinemis- maitsvate küpsetiste ja salatiga oli ! ,
küpseks "Punamütsike" . Meelelahutusllk osa sai. hoo sisse
on tore,' et -kaugelnn. ääremaal meie eestvedamisel. . Laulsime,
leidub ärksaid noori inimesi, kes tantsisime ja tegime nalja Erilise
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o-·~-------- -- --- _ -, --- - -- ,. _
..Seda koolienam ei ole.Sedq kooli enam ei ~le. Seda kopli enam ei ole.Sedcilwoli enam ei ole. -"

Andrei Udu

"N--'~sdl'~aiiaMUiTU'~bikOölilapsed koolimaja ees. ukse kooliõpetaja Karl
Riidamets. Ees seisab õpetaja poeg Martin (pärastine Peemi Mart) . Foto

.. aastast 1912 .

.·Õigensu abikoolid- ~
. Keerame korraks ajaratast poolteist
.. ~j~d.it tagasi. Aastate11845-1848 .....
·toimuS Tõstamaa kihelkonnas

massiline õigeusku minek.. Kihel
konna (Kilm~ Seliste ja· Tõstanlaa
vald) 5246 eestlaseSt läks õigeusku
4046.

Esime$.ena asutati 1847. aastal

Tõstamaa-Seti . ja _ Pootsi-Kõpu
õigeusu kogudused. -_Kirik aga
ehitati Selisse alles 1864 ja Kõpule
.1873.. Tõstamaa-Seli kogudusest
era1dus- 1876 Tõ~ela-Murru ja
1896 Kastnakogudus. Tõhela kirik

. õnnistati 1895 ja Kastna kivikirik
1904. Esinlesi jumalateenistUsi
peeti taluperedes, mõisahoonetes ja
koolinlajades,'mida uus ~k hakkas
kiiresti· ehitama, et eelkõige anda
elamispaika preestritele ja
köstrite1~. Kihelkonnakoolid' avati "Lugemiskool"· muutus· "kirjutamis- Peemi külas' Vainumetsal, Külal,
iga koguduse juures: Kõpul 1860, kooliks" siis, kui tulid õptajad, kes ise Kärneril; Setis Murru külas;
Selis:-.1864,. Tõhelas 1874 ja' kirjutada osk3sid. Kihelkonnakoolist Väratis Kaitistu talus; aleviku külje
KastI)as 1896.. tulnud noored õpetajad kirjutada all Taganõmme talus. Kastna kooli
Kui varasemat luterlikku kooli- oskasid.. - Õigeusu vallakoole abikool. oli hoopis Eestimaa ,
võrku hävitas mitu korda ikaldusja ahikoolideks ,kutsutigi, sest kiriku ·kubermangu Saulepi valla Rammu '
nälg, siisaaStaks 1850.oli Eestimaa juures olid kihelkonnakoolid, küla " Lepiku talus.. ·· Tõhela
kosunud . ~õhj~jast, maarahvas "päriskoolid". kihelkonnakooli: aqikoolid·, on
vabanenud pärisorjusest Ja sõõgi- Kui luterlikudkoolid olid, Kastnas, olnud Antsutoa,·puuramaaJldAi:uri
lauale '~lmunud'kartul. Oli tekkinud Tõstamaal, Selis,. Pootsis ja Tõhelas talus ning hoopis kaugel' M~-

· mingisugune stabiilsus, kus talu~ ,siis õigeusu abikoolid läksid lapsele Peetril. .
poeg hakkas igatsema oma lig~e -Kavarusse, Tõstamaa valla Abikoolides õppisidsajad ja 'sajad
maalappi. Ja maad. uus usk lubas. Murrukülla; Rammukasse, Väratisse. lugema, kirjutaina, arvut8ma,. aga
Seti' 'vallas kroonumõisa Abikoolid töö~id taluperedes, kooli- talusid ka ränka venestamist. Kui
j~aniisega kahekümne· aasta .Maju'neile ei ehitatud. Kord:oldi ühe, valmisid suuremad koolimajad,.
pä,rastka tegelikult andis.. hiljem teise talu kambris, nii kuidas tOOdi_-mitmed abitcoolid kihel
ESUnesedõigeusu' koolid 'alustasid peremehega kaubale saadi. Ruumi konnakoolide, juurde. Täielikult
185~.aastal. Mardipäevast maatja~ eest tasus üüri õigeusu kirikuvalitsus lõpetasid abikoolid 1917.

· päevarn käisid lapsed koos ~ Riias. ,Sealt tuli ka pool koolmeistri
korda nädalas mõnes taluperes vqi .palka. teise poole maksis vald.
kUünis. Õpiti katekismust, -pisUt Kus .siis abikoolid ' onasunud?
laulmist, peamiselt aga· lugemist. Kavarukülils Tomingal ja Jäänul,

*- *

"Kas tead, et mu, raamatukogu põles eile täielikult
maha?"
"Oi, tunnen kaasa, Juku! see on tõesti suur õnnetus!"
"Jah, ja mõlemas raamatus olid veel pooled pildid
värvimata" .

Isa: "Noh, kuidas eksam läks? Kas sul oli küsimustega
ka raskusi, poeg?" .
Juku:''Ej ,-ainult vastustega!"
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Kouldnock IlKouldnocJ

Muusikameid kõiki seob... '

:.. " sellisec pealkirjaail sai reedel,
i:J" • ~,

20. märtsil Tõstamaa Seltsimajas
taas . toimuma : valla laste
lati1u~õistlus, niis oli jäfjeko~ - Vanema_
jubateine. Osavõgaid oli sellel vamIserühma
aastal 32 - PootsiSt, Tõhelast ja· , ~'t.. . - VOl Ja
Tõstamaalt. Palutud 'oli võistlema -
ka naabervaldade lapsi, aga gripp Martin

tegi oma töö. Vaatamata, sellele Val/imiie
jagus publikut saaJi küllaga. on
tore, ,et· rahva huvi muusika vastu
järjest' suurel)eb;
Võistlus toimus neljas vaDuse- Tõstamaa lasteaias, ja nende Lapsed käivad Tõstamaa KK-s jl
rühmas, 1. vanuserühmas (5 - 7a.) juhendajaks on Tiiu Raavik., Teises n~ndejuhendajaks on õpetaja Viiv
tuli'võitjaks'Triinu Palmiste, teine vanuserühmas (8 - lOa.) jagunesid_ Karlep... NeUandas vanuserühma:
oli Ann-Amy Vene ja kolmas kohad järgmiselt: J. Eda Vallimäe (14 - 18a.) tuli võitjaks Marfu
Mark Martson. Kõi~ kolm käivad Tõstamaa KK, õpetaja Maimu Vallimäe, teiseks jäi Kaid~

J~; 2. - 3.- Martson & CO jakolmandak:
,Janett Dirk Pootsi Greta Pukk. Noored õpiva<
PK, õpetaja Heli Tõstamaa KK-s, õpetajaks Viiv
Kvell ja Karin Karlq>. Selline oli zürii otsus, age
Küsler Tõstamaa ka publikul oli· võimalik validl
KK, õpetaja Karin oma 'lemmik, .kelleks ' osufu
Reinson. Kohnas projekt Kaido Mart~oni& ~O.
vanuserühm (11- Võistlusel kaotajaid: 'ei olnud "
13a.) : 1. Andra kõigi laule oli meeldiv.lUullata.1J.
Vaaks, 2. Eege üldse oli see tore ja'onnestunu(
Laansoo ja' 3.ertevõtJpine kevade algUseks. ,', l' ~.

Viljar Soosaar.".' ef)

Publikusüdamedvõitisprojekt'kaüio'JiärlsOII"'&'

,,'TulepalunTõstamaa,
'Seltsimaja sünnipäevale

, Reedel~.27., Märtsil .
19~0Pie Erenunnefotonäituse'

avamine
20.0 näiteringi 'esietndus

"Drama'atilibe öö"
lavale seadnud Liivi Tõnisson

21.00 Kontsert
esinevad maja isetegevuslased

.Tantsuks ansamblid:

"U ja U" & "TBB"
Uksel kogutaks~ kingituse raha 15.- .EEK

TÕSTAMAA KO-Ü
Oksjon .

Tei~ipäeval,31.märtsilalgusegakl.14.00
TOstamaalRauapoes .

1. Siitaniküün alghind 50.- Kr.+ müügikuliid
2. Endineait-veski hoonealevi~

, ah..l500.-kr.+müügikulu(
3. 100kw elektroodkate)"" "
4. 25 ID-nemahuti(amoniaakveeallolnud) ah. 100.-kr,
5.KalkuIaator (pooluunikum) , ah. 100.-kr,
6. Yelle..autodeja traktoritetagavaraosi~kii~aJi~ :

·'klaase, C:K~tihendeid,laagre~d·Oa.aSso~endis:
7. Mitmesugunemajandusinventar '
8. Elektroodkatelkooskilbija boileriga

(eelläbirääkimisel) .
Eeltutvuminekohapealkell 13.00.

Infotel. 96 067ja 25261814
Eelläbirääkimisedtel. 25261814.
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(G. Eliot)

,(M.Twain)
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"Ma~rolepoliitik ja'ka muidu on'minu kombedkorralikud.
";'~";'- < •

. ,'. ;" .~:::_,:.~;i~~[:.~,,;~/;··-

"Täi~tiIi'võtdsus1ähendabüleüldist vastu~t .• r •.

LühüntervjuuTKOÜ esimehe Ain Rea'ga.
Üsimus:"Mis oli, mis o~ mis tuleb? "" - '
Vastus: "Olid kadunud Tõstamaa ÜM (ühismajand) miljonilised võlad, abstraktsed varad ühismajandi

võlgade katteks, entusiasm,':teOtahe,poliitiliselt soodus situatsioon.
on kolm poodi, madala ostujõuga klientuur, jätkuv teotahe.
Tuleb liha, leib ja selle kõrvane ikka kätte. Saun ja ööbimisvõimalus alevi keskel.

üsimus: "Teie arvamus "Tõstamaa Tuulte" kohta?" ',.

-VaStus:" Neli vaala. Ajatooline materjalis~,n.Bioloogilis-kriitiline konservatiiv~us.Sant ~hu~ Omavalitsuse
dialektika. " '. '," " -' ': " .

.';'; -t ,-",': " ..

Poliitik oq keegi, kes tasustab oma sõproja karistab oma vaenlasi. '
, ~a~

~-'Mitte lamagi ei val~taianiipalju kuienne valimisi, sõja ajal ja pärastjahti .
. (0. von Bismarck)

~,:uba linnukesed väljas •••.. ' .. ' ..
:., astajagu aega on veel riigikogu ja ka Tõstanlaa valla inimeStekohta. Me tsitaat kaasas . olnud .kirjast:

hkemgi kohalike omavalitsuste ei ole kunagi oleinasoleva võimuga "Mitmetest avalikU arvamuse

~ alimiseni. .Aga juba tõotab rahul. Küllap' see mõnesmõttes küsitlustest on ' -ilmnenud, ,et
~huvitavaks minna., Esimesed peabki nii. olema. Tuleb ju ikka tahta paljudel inimestel ei ole parteide

~,~"ku~ulutajad" jõudsid Tõstamaale paremini... Teisalt. aga olemeväärt seisukohtade kohta piisavalt~ärtsikuu alguses. Nenddes olid just sellist valitsust nagu ta' meil informatsiooni. Kui
iKeskerakonna ja Riigikogu Kesk- parasjagu on. Oma' valitud. Ja· kes populaarseimad Eesti erakonnad
ifraktsiooni esindajad: Valve üldse ei valinud, sellel pole hoopiski naudivad kõigest 10-12%';list
tRaudnas~ Aino Runge, Arvo midagi öelda. Seetõttu ei jäägi muud toetust,süs on põhjust arvata, et ka
~aug, Kaido Kask, Ralf R. Parve. üle, kui saada aga ise targemaks ja meie Eesti valija ei . :näe
JTsiteerin Valve Raudnask'i:"Eesti teha järgmisel korral oma arvates parempoolsete, liberaalsete ja
?Vabariigiparim toode on eestlane. parim valik. Kõnealusel kohtumisel tsentristlike (vasakpOOlsusestpole
Haritud eestlane. Töökas eestlane. osalesid ka Tõstamaa keskkooli meil kombeks heas seltskonnas
Miks ei võiks globaalses külas abituriendid, kes pOliitikutele üldse rääkida) tunnelite ~õpus
saada kõnekääIluks: ."Arukas ja asjalikke küsimusi esitasid. Arvata valgust paistmas. üks' väljavõte..

~öökas kui eestlane." Eesti Vaba- ~õib, et taolisi kohtwillsi poliitiliste Arengupartei . tegevuse
~ik ~i või .hõljuda,õhus kui linnu- erakondade esindajatega saab põhisuundadest:"Ohjeldamatu üle
parv. Mis saab, kui tuleb ~nni- edaspidigi Tõstamaal toimuma. Sinna jõu elamise tannimine, priiskami~'
.Qoog?Maandugem j3; harigem oma tasub, kellel vähegi võimalik, alati ja ennast hävitava ehlviisi
maad!"' ",Q6ligem rohkem minna. Kaotada pole ju rilidagija vpib hnkkamõist, tegutsemiile poliitilise,
iiksteisest,;se$f:keSmuu meist·ikka juhtuda, et saame ikka terake võõrandmnise .ja, ko~PtSiooni
hoolib.("SeitSe<Päeva"nr.2. 1998.) targemaks ja järgmine valik saab ohjeldamiseks." Tahate· yastq.. I .

Kas' olf'võ~ sellele vastu olema parem, kui eelmine... vaielda? Pole ju võimalik? .
yaielda? lMinu"kõrvu paitas Arvo Hiljuti sai. Tõstamaa raamatukogu' Head orienteerumist poliit!lisel
Haug'i 'ütlemine: "Eesti rahvas, saadetise Arenguparteilt· (esimees maastikul ja edukat kaasalÕõmist! .
lähe~ aeglaselt, " aga -pidevalt Andra' .Veidemann), mis sisaldas Lea Rannik
targemaks~"~vasti klib see Arengup$'teiprogrammi. Siinkohal
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-'.,Vallavalitsuse -teated -,:.
. Tõstamaa Valla,,:alitSus teatab, et Tõstamaa

, 10. aprillil-tuleb Pootsi jaTõstamaale Ragn- Vallavolikogu otsusega on algatatud Munalaiu
Sellsl suur prügiauto: Võimalus on ära anda· (mitte' ~a detailplaneering. Taotluse detailplaneeringu
müüa) suuri.;.kogukaid jäätmeid - _vanad pliidid, esitamiseks on'teinud OÜ Munalaid.
külmkapid, voodid, piimanõud, ämbrid, vannid jm. Detailplaneeringu eesmärgiks on -lahendada
Pootsi tuleb auto kooli juurde, Tõstamaale' hoolde-:- planeeringu ala maakasutuse sihtotstarve, piirid,
kodu ja Nooruse 7 prügikonteinerite juurde. Palun hoonestuse prfutsiibid -ja maht. Planeeringuga
_organiseerige Olna majapidamises - mittevajalikud - lahendatakse sadama akvatoorium ja laevateed~
jäätmed 8. - 9. aprillil nimetatud kohtadesse. ,Planeerimisprotsessi korraldab' OÜ Munalaid.
on aeg kevadisekssuurpuhastuseks. Täiendavat infot saab Tõstamaa vallavalitSusest.

Ostan tahimaja, Tõstamaa vallas
Soovitav koos maa ja metsaga.

Tel. 22 828
Urmas.

Sellest, et teist räägitakse,
on hullem vaid see,
et te~st ei räägita.

(0. Wilde)

Loodus ei salli nalja,
ta on alati tõsine ja vali,

tal on alati õigus

(1. W. Goethe)

Toimetus:
LeaRannik
Ene Lehtsalu
AloAdler

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

tel. 96184
tel. 96172
tel. 96 231


