
.TÕSTAMAA' VALLAP ÄEVA]) E'KAVA
14. ~ 16. augustc '

',:

NELJAPAEVAL,13. aU2ustil
..

' ..
Eelüritus I!:I ,,"~, v

19.00 TKOÜ firmaüritus , baar Must roos
, "Tequila loob ,:allapäevadeks meeleolu" pääse SU. -

REEDEL, 14. aU2ustil

19.00 Vallapäevade avamine
22.00 KülapiduKastna Kõlakojas'

LAUPAEVAL,15. aU2ustil /

8.00 - 11.0QEsmakqr(jlJeI Avatud Tõsta~a~ tutgI
Oma toodangut oodatakse ~üüma bllunikke"
käsitöölisi,' ettevõtjaid ja k~iki teisi

9.30 Sauli äri "Pikk Pirukas" .

10.00 Koostatava valla üldplaneeringu Väljapanek ja
tutvustus, kohtumine vallajuhtidega.

11.00 - 17. OO avatud TerviseTelk.'
"ll.30 Epp-Maria Kokamägi näitl!.seavamine

"Tõs~amaa suuredkivid Eestiürgloodus~.
raamatus", autor Vaike Hang

Jahitrofeede näitus ',,,
Kaitseliidu näitus'

Kahe Kastna. pere sugupuud, autor Helmi Tohver
12.00 Bussireis m~öda valeja, ajaloost Andrei Udu
12.00 Asfaldijoonistuste võistlus lastele
12.00· Paaris tänavakorvpall huvilistele
13.00 TKOÜ üritus~dkultuurseteleõllesõpradele,

. gurmaanidele liha ja kalatoodetearaarvamis~s
14.00 Jumalateenistus- Kontsert-.;:-

15.00 Suurcpasunakooride:kootsert
Esinevad:PuhkpiHimängijate Selts SAXON
A.,. Koka Õppestuu~io orkester,

keskalev
Kastna kauplus

~eskalev

Sauli Äri
vallamaja

keskalev.
seltsimaja'

Tõstamaa Raafuatuk()gu.
:seltsimaja .
seltsimaja
seltsimaja
seltsimaja eest
seltsimaja ees
'kooli spordiv~ljak
Teeristi ~rik.eskus
baar .Must' Roos
Seli puukirik
keskalev

.'
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- ..

" .; Suure -cJaani Gümnlasiumi-lJigBänd
BigB~nd TÕSTAMAA

lS.00Mängudja võistlused~astele '
16.30 Laulu ja tantsulaste kontsert
17.00 KülapiduTehvandH /
17.00 Ml!na - Mani regatt '

20.00 Rahvusmeeskoori kontsert

pääse 25.-; lastele, pensionäridele 10:;'
21.3~.Suvesimman, lõke,tantsuks

, ansambel koosseisus
Heli Allikmäe&Harli Maanus

PÜHAPÄEV AL.,16.au2ust
, ~

10.00 Surnuaia()üha Kastoas
lt~O Oikumeeniline jumalateenistus
13.00 Seimani mälestuskiviavamine
14.00 Surnuaiapüha Tõstamaal ,
16.00 Valla päevade lõpetamin~,

.Esineb laste folkloorirühm Mikud-Mannid

Näitused on 15.-16. augustini avatud kell 11.30-18.00

lasteaia hoov
keskalev J,

Kavaru kUla
Munalaiu sadam

Tõstamaa kirik

laululava

pääse 10.;:-

)'

kalmistu
Tõstamaakirik
Tõstamaa kalmistu

'"kalmistu"
keskalev

au.ust 1998.

,-"--1

Raamatukogu

Seliste puukirikus ,Jaaguranna lillelaagri temaatiline näitus
Seltsill.lajasEpp-Maria Kokaii:!~gimaalinäitus " '

Tõstamaa jahimee~te seltsi trofeede näitus
Kaitseliidu väljapanek
Kahe Kastna pere sugupuud~autorHelmi Tohver

~Vaike Hang "Tõstama~ suured kivid Eesti ürglooduse '
raamatus"

-Manija merevõidusõit 98
MUN4-- MANI REGATT
.15. augustil, kogunemine kell 17.00

Munalaiu sadamas
Vajalik isiklik inventar

*,inimjõulliikuv -l-kohaline merekindel
veesõiduk

*kohustu~lik päästevest
Sõidetakse Munalaiu,sadamast Manija sadamasse,

,." ca lkm

Auhinnad (õhtu kahele eksootilisel saarel, mere-

mehe viski, mani jne) kiirematele, ,,:;:::t:;;' ,

" parimatele veesõidukitele jn~,::{t/:;/:::::illlill:';\::t:::i'::::I'I:':i::[:[::i:::::::;:"~

Lõpetamine Manija sadamas . '~ '~- ~
, ~

~ •

Eesti Rahvusmeeskoori,
kontsert

Tõstamaa Kirikus'

; Laupäeval, t5.augustil keJI20.00 ~

Solistid: ,Rein Rajamägi (bariton)
Uku Joller (bass)

Dirigent: ANTSSOOTS :~U
KAVAS: Victoria, Palestrina, Grieg,

Mendelssohn, Thoropson, A. Kapp,
Simm, Sink, Tormis'

Pääse: 25.- EEK, lapsed ja pensionärid 10.- EEK
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Tõsamaa vallapäevade raames on 'esmakordselt
avatud

" '>TÕSTAMAA TURG
Ootame oma toodangut müümakõiki talunikke,

käsitöölisi, ettevõtjaid jne. ,~ /
Ühendust võtta telef. 96036 Enn Martson

Tequila loob vallapäevadeks
meeleolu

13. augustil toimuva ürituse pääsme saab
eelnevalt lunastada Teeristi Ärikeskusest

Kohtade arv piiratud,
KIIRUSTAGE!

Epp -Maria Kokamägi

Tõstamaa Tuuled 1k3

Külapidu Kastoa Kõlakojas
Reedel,_ 14. augustil

kell 22.00
*külalised "lombi" tagant
*viktoriin
*naisekandmise võistlus
*ilutulestik·

Suvesimman
Tõstamaa Lauluväljakul

laupäeval, 15. .augustil kell 21.30
*väikekontsert
*lõke
*baarid

*tantsuks ansambel koosseisus _
Heli Allikmäe &Harli Maanus

Pääse 10. EEK.,

on sündinud 28. jaan~ari1 1959. aastal Riias ja 1985. aastal
Tallinnas. Maalikunsti on ta õppinud Baltimaade noorte
Eesti Kunstiakadeemias aastatel 1977 - kunstnike triennaalii

1983. Juba õppimise ajal alustas ta Vilniuses.
esinemist näitustel, mis räägib suurest Praegu töötahta Eesti
ja ebatavalisestandest. Õlimaalidele Kunstiakadeemias
lisaks on ta saanud rahvusvaheliselt Tallinnas.
tuntuks ka akvarellistina. 1990. aasta tähtsaim

Epp ~ Maria töid võib iseloomustada töö oli koos Viivi
juugendstiilist mõjustatuiks, kuhu on ,Luigega kooliaabitsa
segatUd rahvuslikku mütoloogiat. kujundamine: Ta on
Rahvusromantikast, huvitatuse tõttu 'on veel kujundanud Viivi

temast tulnud teenäitaja nooremale Luige raamatute "Seits
põlvkonnale. Laiemas üldkultuurilises mes rahukevad" ja
kontekstis võib ,selle modemsuse "Ajaloo ilu" kaan~
kunstniku loomingu sunndumuse liita ümbrised' (väljaandja
üldrahvusliku teadvuse tõusuga.' Tammi).
Epp - Marial on alates 1980. aastast Epp-Maria on kujun
olnud arvukalt personaalnäitusi, peale danudka filmi - ja
selle on ta osalenud rühmalläitusel ,teatrilavastusi. Viima

Tallinmis, Riias, Helsingis, Stok- ne töö on sel aastal
holmis, Malmös, Kopenhaagenis, olnud Marika' Blos
Vilniuses, Moskvas, New Yorgis. ' .feltd' i tantsu90peri
Tema töid ei ole hankinud mitte ainult lavastuse ja kostüü
Eesti kunstimuuseumid vaid 'neid •.võib midekUjundus. Teost
leida ka erakogudest Root~is, Soomes, on Tõnu Kaljuste
Saksamaal ja Tretjakovi Galeriis kanunerkoor esitatoud
,Venemaal. Tallinnas, Pärnus ja New Yorgis.
Epp - Maria töid on auhinnatud 1979. Epp- Maria on <j.bieluskunstnik Jaak
'aastal' Baltimaade akvarellinäitusel Arröga'-: Peres on kolm last: Liisu 16,

Anni 14ja Johannes 12.

Ülevaate koostas Tõstamaa

fotokunstnik Madis Veskimägi



aui{st 1998

'H(Jryed Tootsj,
"Sõnumileht"

ka" minu poole ja ütles, et tal on
käsikiri, mida tahaks avaldada ja' kas'
vald saaks kaasa aidata. Kui ma olin
selle käsikirja)äbi lugenud, tunnetasin

Logira~m'atust kaante vabele
Kui läinud aasta varakevad~1 esitleti traaversil 2 miili peal 14. juulil 1.964.
Vasalernma vallamaja( Tõstamaa.!t Autor ise läks manalateele 1996. aasta
pärit harrastusmeresõitJ3Arteerrii S).1ti detsembris jõudmata teose väljatulekut
raamatut "Väinamere lained",ütl~s oma, silmaga näha. SeetõttuktiJkes,
jäälõhkuja "Suur 'FÕll" kapten Olaf raamatu" ilmuinine
Vaarmaa jargmised sõnad: "Kui laeva o~amoodi
vette·"lastakse, siis soovitakse kolm' mälestusmärgiks mehele,
jalga vett kiilu alla, raamatu ilmumisel kelle jaoks meresõit ja"
võiks aga soovida", et teos püsiks paadiehitus olid, tõsiseks
lugejate teenistuses vähemalt 300 harrastuseks.
aastat." Seetõttu pole paha, kui me Raamatu järelsõnas on
Vasalemmasse kodu rajanud/':Artemi öeldud , et tegemist on

Suti sümpaatsest r~atust veel kaks meenuTI!sra.a.IJ.13,tuga,mis,.
aastat pärast ilmumist juttu teeme. pandud .. kirja töömehe
Karta on, et paljud Tõstamaa elanikud käega ja seega pole sellest
ei tea midagi selle teoseolemasolust" mõtet 'otsida erilist
mis üpris huvitaval moel räligib meie lihvitust ja kõrg~t
kodukoha ajaloost. belletristikat, mille poole
"Si1tkandimeretükk pole mulle võõras, autor pole püüelnudki.

, "kirjutab Aremi Sutt, "se~t noorukina Oma mündi annab
sai seda, palju kordi läbi sõidetud., kirjapandule' elamuste
Uurin binokliga randa, ~kaldal' 'v~etus ja ehedus, soolase~
mustendab 'Aadu Hindi "Kaugatoma" yee ja !öövaeva maitse.
,uhiuus vrakk, mille "Tallinnfilmi': Artemi 'Sutt ei olnud
,mehed sinna suveniirina.,'maha jätnud. kutseline meremees, kuid'
Ees vasakul on Värati" küla oma :6ineti' oli ta Läänemere

koduselt väikese lahega, mil!e' kaldal lainetegasina - peaL Meri
kalakombinaadi suitsuahjudest hallid 'on taHe andnud peamisClt
..pilved metsa foonil üles kerkivad. isetegemise ja raskuste V b 1"Sal c-

V 'di I I 1 d 'I'· .."b . ,Oo' 'ah Id' am 0 a upuu lotoel eema, sea t O~ e poo e Jaa trotslffilser ,u ust. , _.. / .J.

mõne ..põlise talumajaga Suti küla... Raamatuesidusel räägiti palju ArtenU ' kOlgIoma meeltega, et see,raamat peab
Va~vumärgatavalt teistest kõrgem tipp S1,1tist,kes pQln1,1dmeremees; kuid kes ilmuma. Valla rahakott oli kleenukeja J,

tähistab aga .."Levaroti': mäge, oma a~suiS 'merd. Loeti ette mõnmga,id nõnda tuli hakata otsima sponsoreid,~\
-järsu ,idapoolse küljega~ kus humoorikamaid katkend6id raamatUst mis ka õIlIlestus.Järelikult oli raamatu
kelgutamiste ja suu~atanriste ja' j~,'meenutati muid lõbusaid seiku, tcis autor niivõrd hea inimene, et ta suutis

kukkumisteparadi~ .. ;~ehd~kahe Artemi ,ja tema kaaslastega 'ette ära võluda palj~"inim~si1~es aitasid
rannaküla vahel helendah Kukekiriku tulnud. " kaasa selle teose llmUffilsele.
valge ki~torii, mis kinnitab Tõstamaa. '.'TemasoiLelurõõmuja elulusti, " dtles
aleviku keskpaika." "Kalevi j<1htklubitoonane direktor Olev
Nii ,kirjelda~ Arteini .sutt isetehtud ,Roosmaa. Raamatu saamisloost rääkis
purjepaadi "Amigo" logiraamatus pilti, .. VasalefJlttia vallavolikogu' esinlees
mis avanes talle Kastnalina v1;lsakul; Ants I(aldur järgmist: "Artemipöördus
~ .

Lugemissoovitus
/

Olen keskmisest suurem reisikirjade ja
- raamatute austaja. Kahjuks ilmub
praegusajal häid reisiraamatuid

suhteliselt vähe. ~aUsa .. koaemata
juhtus kätte Rein Vahisalu 'raamat
"Laevaarstilia Antarktikas"; Kuigi
reisikiri on pärit tõestihlevaarstilt, ei
saa talle midagi ethi' heita ka

~kirjanduslikusmõttes - hea lause - ja,
sõnavalitsemine ning loodusjutus
tamisoskus.
Raamatus kirjeldatakse välismaiste
eakate turistide reisi;t Antarktika
mandrile ja selle läbisaartele. Mulle oli
üldse üllatUseks,et Antarktikasse peale
uurimistetkede ka nii palju turismireise

korraldatakse - ja ','et l)el\de reiside
põhikoosseisu moodustavad
pensionärid.
Raamatust saab' täieliku ülevaate

sealsest loodusest, loomariigist ja
heitlikust ilmastikust. Loe,kindlasti !

EviLiJv
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Legend, mis võib tõsiolla
Üldlaulupidude avalauluks on ikka ja
alati MihkelLüdigi "Köit".
Eestirp.aalon peotäis kohti, kus Lüdig'
olevatsell~ laulu loonlld ja pajatusi,
millest helilooja . inspir~tsiooni
saanud.Üks legendpakub laululoomise
kohaks pun.astkivimaja enne Tõhelat.
Laagitsa mäel· on kaks Laagitsa talu.
Punase kivimaja peremees oli Henn
Laurits.. Mitu pÕlve Hennusid.

. Puuniajal jälle kolm põlve Villem
Lauritsaid, Praegu~eVillemi isa (1872:
- ..1954) oli tuntud,. muusikamees,
juhatas mitu, aastakümmet'~Tõstan1aa.
pasunakoori.Loogilin~ on, arvata, et
Mihkel tüdig. külastas seda talu.
Legend räägib, et hoopis kivinlajas oli"

kaua laua taga istutud ja siis lämud 9. -12. ~ugustinitoimusPärnus RahvusvahelineKoorifestival"Pärnu 98".
Mihkel varahommikuljärve äärde pead Ürituse finaaliks oli 12. augustilKalevi sta~dioniltõimuvPärnumaa laulup~ev.
jahutama. Tagasi tulles 'pannud noodid , .. Pildil kinu~e Tõstamaa laulukoorist puhkelletkel.
paberile. Mis tõi Mihkel Lüdigi lõpetanu'd, Leipzigi konservatooriumi. Tõstamaa ei olnud Lüdigutele...• -- "

. punasesse majja ? . Need ,mehed võisid tuua Lüdigi tundmatu koht. Kuusk:iiIP.mend
Henn Lauritsl!l oli nel.i tiitart. Tütar Tõhelasse, kus ööläbi vaidlesid seitsekümmend aastat tagasi pidas
Hilda (sünd.1887) läks mehele Tori Peterburi koolitusega Lüdig ja alevikus mehaanikatöökoda helilooja
köster Habichtile, kes oli tuntud Leipzigis muusikuks õppinud Viljak. vend KarlIolles ka organist Tõstaimla
koorijUht, käis ,,'Tõstamaalgi laule Karl Viljak oli lühikest aega ka kirikus. Karl Lüdig on maetud
õpetamas' ja koori, katsumas. Tütar Tõstamaal kooliõpetaja ja koorijUht. Tõstamaasurnuaiale
Rosalie (1892 - 1991) abiellus Siit läks ta muusikaõpetajaks Trefneri Leg~ndvõib tõestitõsi olla.
Tõstamaavallakooliõpetaja poja Karl Gümnaasiumi. Näidejast ajakirjanik Andrei Udu

Viljakuga (1887 -: 1917), kes oli Jüri Aarma on Karl Viljaku tütrepoeg.

Veelkordsutnnaia ju.ttu
16. august. ~oob surnuaiapüha Kastna" Künime aastat.;tagasi
ja Tõstamaa kalmistule... kutsusid ~n.uinsus~
Kui vanasti (Esimeses 'Eestis) luter- kaitsjad rahvast../kor
lased pidasid surnuaiapüha reeglina rastusõhtutele ja ühis-.
jaanipäeval ja õigeusulised veelgi tööga kadus prügimägi
varem.- teisel suvistepühal, siis täha.. uue surnuaia (maan

päeval toinmb kalmistupäev Tõst:ari1aal teepoolsem) külg-
malemal usul ühiselt ja sel aastal koosvärava juurest, mis
vallapäevadega. KÜllap. mõlemad ,siniiä kOgJlllenudviie
ettevõtmised,tiiien.davadteineteist. . kümne. aasta jooksul.
Mu~le surus seekord p.~taka pihku Selaastal on valla- Tõstamaa metskalmistu. Eevi Palu, Andrei Udu,

kahe naisterahva m~re. On ikka kurb valitsus väga palju ~ Klaus Mohvja Ants Kanguf; .
küll, kui' hästikorrastatud hauaplatside teinud Gakulutanud) surnuaia ümbruse seada, aga küll' oli tore kuulda saksa

/ juures visatakse üle kiviaiaprahti, heakorrastamiseks.Ilusad kiviaiad on turistide kiidusõnu aleviku kalmis.tute
lillepotte,kuuseoksi... võsast väljaraiutud, mõninurgake kohta. Ornungiga harjunud sakslane
Aleviku surnuaiad ei ole nii suured, et lausa metsapargikS muudetud. paljast viisakusest Tõst3.l'11aa
seal peaks -,olema mitu" prahi Austatud kalmistu' külastaja, 'palun, "metsaka4nistut" ei kiitn~d.
mahapanemise kohta, Hea, .tahtmise 'anna omalt.poo!tlugupidainine selle Ja lõpuks : ~lgeikka oma.,lill.muid
juures jõuam'e kõik äraviskamisele yastu, mis töökaq käed teinud ,!" vaatama, et' :meie,surnuaedade!·,oleks
kuuluva viia rohe~ise prügikastitaha Ma olen natuke, kursis. ümbruskonna ,vähem unustatud·haudasid.
lohku. kalmistutega. Ka väljaspoolTõstarmia

valda. Ei taha surnuaedasid pingeritta Andrei Udu
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Edukad debütandid - Kastna võistkond

18.juulil toimus Tõstamaa
spordivälJakul traditsiooniline·
igasuvine jalgpalliturniir. Ilmselt
sellest, et oli võimalik. teleri
vahendusel MM-i jälgides
mängunippe õppida ja sellest
spordialast.vaimustU(;la,tuli kohale
Tõstamaa kohta enneolematult

palju võistkondi - 7 meeskonda ja 4
naiskonda. Hea meel on selle üle, et
esindatud olid kõik valla suuremad

piirkonnad - Tõstamaa, Tõhela,
Kastna ja Pootsi. Välja tullakseaga
sealt, kus on .eestvedajaid,'
organiseerijaid. Tänusõnad selle
eest Valdur'Palitsale Pootsist, Jaak
Torgale Tõhelast, Kalvi· Kaasile
Kastnast.· Et. julge .pealehakkamine
on. pool võitu, näitas Kastna

, esindus, esmakordseltväljas olles -'
naisedesimesed ja mehed teised.
Ehk järgmine kord on juba väljas
võistko'ndigast külast.
Parajalt pika ja· pingelise päeva
lõpuks reastusid võistkonnad:
meestest tuli võitjaks Tõstamaa

saun koosseisus Virgo Laansoo,
Kristjan Tomingas, Deivid Väära,
Aro Kütt, Viljo Lühiste, Riho
JUljev, Rando, Rand, Henri
Kuningas. Järgnesid Kastna,
pootsel, Suur Must Konn (TLLS),
Täring, Sax ja Tõhela.· Naistes
võitnud Kastna võistkond mängis

koosseisus Reet Meetma, .Elis
Meetma, Mare. Kaas, Eve' Riis,
.Merilin Leht, Külli Vestmaa, Elin
Kaas ja Elis Kaas. Järgnesid
Teeroos, Pootsel ja Väike Valge
Konn.

Toomas Rõhu

,
:~-.''- ~-~

Kuhu veel minna?
Pootsis Tara ~alu õueleukadi
Opekunovi graniidist aiaskulp-.
tuuride (loomad) näi.us - müük.
Nimetatuq talu asub Tõstamaa
Lao . teeristis. Näitus-müük jääb
avatuks sügiseni.

:--!

Unikaalne leid
Tõstamaal>

Tõstamaa keskkoolihoone remondi

käigus avastasid 'muinsu~kait$jad
teise korruse,saali laes 19.sajandist

, pärit maalingu. Spetsialistide
sõnutsi ,on tehniliselt nii hästi
säilinudleid Pärnu maakonnas küll
esmakordne. Kunstikomisjon

Kastna suur tamm kutsub ikka inimest. endaga võrdlema.

otsustab, kas on võimalik endise peale ja peatses tulevikus VOlme
härrasternaja saali lagi iseseisvalt minevikuhõnguligi kauneid
võtta riigi kaitse alla. Loodame, et . maalinguidimetleda.
sellele objektile saadakse' rahad
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Tõstamaa Vallavalitsus müüb
, 19.,augustil ~eiI 14.00,

Tõstamaa vallamajas enampakkumise
korras

MAJA SELISTES, ALGHIND 25 000 KR

KORTERID~TÕSTAMAAL

Noorus.e3 ..;-5,2~toaline,alghind$! 740 kr
,/ Nooruse3- 6, 3-toaline, alghind 9 000 kr
, Nooruse 3 - 11, 2~toaline,alghind 7 740 kr

Nooruse 3 - 12, 3-toaline, alghind 9000 kr

Tähelepanuks Tõstamaa"
kiriku kabeli külmutuse'

, kasutaj ale!
1. Lahkunu hoidminekülmikus maksab 25 krooni
2. Kui avaldate ajalehes'leinakuulutuse, palun mitte
kirjutada "ärasaatmine Tõstamacikirikust;' vaid
"Tõstamaa kirikujuurest" või "Tõstamaa kiriku
kabelist" '

Kirikus toimub ikka kiriklik matus ja seda teeb
koguduse õpetaja. Kirik aliub Pärnu Praostkonnaleja~

'kiriklik matus tuleb ~ea1kokku leppIda.
Juhatus

Sotsiaalnõunik
,Enda Väli

Tööhõive andmebaasi loomiseks Tõstamaa

vallas palume registreerida tööd teha soovijailja
ka töö pakkujail.

Teade

Informatsioon96 036, OÜ SuFe

Osalemistasu 100krd9ni

,;

=======~,~~'.l!~;ti .- --

Õnnitleme' augustikuu sünnipäevalapsi! '

Võib .•olla korraks sa

. tõsiseks jääd,
, mõtlikult peeglisse vaatad

Akki sa isegi aru ei saa,
kuhu on kadunud aastad?

Korraks sa tõsined, samas
ent näed:

, ümber, sul sõprade ring., ,
Nende õnnesoov südame

soojendab"
ja noor on jälle su hing.

Liidia M~rksoo
Karl Heinluht
Veera Juhkam
Sinaida Raavik
Adrian Raist
Lidia Pinn
Jüri Merimaa

Ilja Pajula
Estra Bart

Voldrmar S,tarkopf
NaimaRiis

<&

Selilla Karlep

98
92
91
88
83

-81
77
76
76
73
73
72

Salme Kallas
Maimu Rohtla
Lonni Ristsalu
Maria Põltsam 
Õie Jaansoo
LeidaRand
Tiiu Aasamets
Viivi Peterson

Lya Vesik
Aimi Pulk
Jaan Leas

71
71
70
65
60
60
60
60
60
60
60

Tervitame uusivallakodanikke

Õnn ei olnudki mägede taga,
kaugetel sinistel randadel.

Nüüd tajuba

hällis sul magab
ja varsti tallab su kandadel.

Külli Lumera ja Urmet Engman - poeg Albert
16.06.1998.a.

Anna ja Margus Reinart - poeg Edgar
27.07. 1998.a.

Moonika Adler - tütar Karen
23.07. 1998.a.



Tõstamaa Tuuled IkS, .' au~st1998

Lia Seemet.

Müüa<sõidukorrasyviUis.

Info tel: 96 125

Tõstamaa Kaub~duse OÜ Rauapoes-saadaval
ühekordne kogqs konservkarpe ä'- 1.50 kr.

Kasuta võimalust.

Ostan nisu- ja-kaerateri
(puhastatud? puhtimat~- idandannsek~)

',- miiügiks Tallinnas.
Lepingu sõlmimise võimalus.

Kontaktisaamiseks:

Argipäeva õhtulTallinnas tel.(22)443 282
Nädalavahetusel Elmisci-Vallamaja varemete

(järve suunas) vastasmaja.

.Müüa 4-toa,line remonditud korter (soovi
korral osalise mööbliga), soe vesi vannitoas ja
köögis (boiler) .

. Infotel. 96289; mob. 25169 34p"

/

,Iga iniinene, kellega sa kohtud, teab midagi, mida sina ei tea. Õpi nende
käest. - / '

-

Naera ja maailm naerab· koos sinuga, norska ja sa'magad Uksinda..,
A. Burgen.

* .* '* * *

Kaks sõpravestlevad kolmandast
"Kastead, mis Einarigajuhtus?"
"Ei. Aga mis?"
''Ta läks tööle."

. "Ma kahtlustasin teda juba ~u,
et raha nimel ta on valmiskõigeks."

Maapiiga tuleb arsti vastuvõtule. Kena meesarst lõpetab
eelmise patsiendi haiguslugu ja ütleb neiule:
''Võtke palun riidest lahti."
Neiu teeb häbelikult pluusinööbid lahti ja kõhkleb,
"Võtke,'v~tke riidest lahti!" kordab arst .
"Aga mes sa esi passid?" küsi~ neiu.

Toimetus:
LeaRannik

Ene Lehtsalu,
Alo Adler'

.-~

Tõstamaa Raamatukogu
Tõstamaa Seltsimaja
Tõstamaa Keskkool

fl
t

tel.
- tel.

tel.

96 184
96172
96231


