
Õppimine teeb inimeseks.
Demokritos (u 460-u 370 e.m.a), Kreeka

filosoof, atomistika rajajaid .
~eptember, tArkusekuu

Ja nii ta algab ...
... nagukalad Vees.

Meie oleme juba omainimesed.

esimene töö~oht

On suvekuude lõpuõhtu.
Tee ääres punab pihlapuu.
"Toob võrkude ja adru lõhnu
mul ninna karge meretuul.

Rannaküla. Liiv ja männid.
Merejäänuk - rannavall.
Õunaaias sügisannid.
Meri loksub külje all.

Küla keskel seltsimaja.
Jupikene asfaltteed.
Kauplus, post ja vallamaja,
kirik Mere puiesteel.

Mere poole pisut astu
kruusatatud külateel
kalatööstus võtab vastu
sadamaga laheveel.

Vanast rannavallist üle

paremal' jääb meierei.
Taamal pargipuude süles
paistab koolimaja sein.

Küla ühes otsas kliinik
teises loomaarsti - punkt.
Jätkuv rannavalli liivik.
Viimse puhkepäeva krunt.

See lihtne rannaäärne küla

mul esmapilgust armsaks sai
ja tormiööde mere müha
veel nüüdki kõrvus kestab vaid.

"17.dets.1993.

Alits Linnutaja
No, ma vaatan seda asja, kas ikka tasub

järgmisel aastal tulla?
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Joimeoe OQ. siis vAbA, kui tAl ooI

voimAlik vAli.tA.
Vallavolikogu teated

10. septembril 1996.a.
1.Esindaja valimine Vabariigi
Presidendi valimiskogusse

Vastavalt Vabariigi Presidendi valimise
seaduse §-Ie 22 otsustab Tõstamaa

Vallavolikogu valida oma esindajaks_
Vabariigi presidendi valimiskogusse Priit
Adams'i, kelle elukoht on Pärnu maakonnas;
Tõstamaavallas, Männikuste külas.

2.Valimiste jaoskonnakomisjonide
moodustamine

Vastavalt Kohafiku omavalitsuse

volikogu valimise seaduse § 16 -le moodus
tada jaoskonnakomisjonid järgnoevalt:
Tõstamaa valimisjaoskond nr. 1

Tiiu Tinn -jaoskonnakomisjoni esinaine
Marika Somelar .
LeaLehoia

Enn-Algpeus
Astri Martson
Sirli Väära - reservis

Tõhela valimisjaoskon<I nr. 2
Aare Sutt - jaoskonnakOlJlisjoni esimees
AnnaSalk
Tiiu Pirso
Jaak Tork.
Tõnu Salu
Leida Rand - reservis

Pootsi valimisjaoskond nr. 3
Toomas Mitt - jaoskonnakomisjoni.. '

eSImees

"HeliKveli
KarjnMitt
Asta Kivirriaa

- .... ' ..
,'-,-,.-.:".' ,,-',. :- .

i;M~u~~dakol~valiriiis,i3~OJl<la

jär~is.~ ..~••.~ratSioo.pga· -,"
.'1:i')s~maa.· .,.nr,1,

Tõhe1a . nI:. 2 '

,rootsi nr; .3 _ " "

2.Eel~etattI~ ja()sl{O";4~depiir!des-,
, sekuuluvad järgmiSed asulad ja külad: '

Tõstamaa valimisjaoskond nr. 1 

Tõstamaa alevik, Ermistu, LõuKa,Tölli,
Värati, Ranniku, Kastna, Rammuka külad.

, Tõhela valimisjaoskond nr. 2 
Männikuste,Tõliela, Kiraste, Alu külad.

Pootsi valimisjaoskond nr. 3 
Kavaru, Lao; Manija, Pootsi,Seliste,
Päraküla külad.

·3.Jaoskonnakomisjonide asukohad on

järgmised:
Tõstamaa valimisjaoskond nL I 

eelvalimiste ajal Tõstamaa vallamaja
ruume s kell 12.00 - 15.00.Valimiste

päeval Tõstamaa seltsimajas.
Tõhela valimisjaoskond nr. 2 - Tõhela

rahvamajas.Pootsi valimisja~skond nr. 3 
Pootsi Põhikoolis.

Meenutame

Nii valiti ,kolm aastat tagasi

Valimisliit Tõstamaa sai 467 häält.

Volikokku said:

Endel Tõnisson hääli - 244

Toomas Mitt " 74

Leo Salk " 59

Toomas Rõhu " 17

Priit Adams " 14

Milvi Rand "14

Aivar Männamäe" Il

Leo Langus " 10

Maxgus Palusalu" 9

Heino. .Tamm " 9 '

. Kuna vallavanem ei või olla volikogu

liige, siis pääses volikcikku tema asemel

nimekirjas järgmine mees Paul Karlep 6

häälega.

Valimisliit Tõstamaalane sai 63 häält..
volikokku läks Margus Noppel 24

häälega.

Valimisliit Tasakaalukad~62 häält

volikokku läks Andrei Udu 15 hääleg.a.

Valimisliit Vassa - 58 häält

volikokku läks Karl Juhkam 17 häälega.

~oimeoe OO

5ii·s 'kO.p51
kui' tA

tehAõiseid
VAlikuiII.
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fJlAtsidet .teedel jR ~dilJAvAtel
kAuplemise kord '7astAmAA vAllAs

I.Üldsätted
Käesolev kord kehtib Tõstamaa valla

territooriumil ning on täitmiseks kohustuslik
kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
Käesolev kord ei reguleeri kauplemist
kaupluse ruumides ning ho\:metes asuvates
kioskites ja müügipunktides.

Kauplemine Tõstamaa valia platsidel,
teedel, tänavatel ja üldkasutatavates
kohtades on lubatud eraisikutel ja põhi
kiIjalise müügiõigusegajuriidilistel isikutel
Tõstamaa vallavalitsuse pooltväljastatud
kauplemisloa alusel.

Kauba müüjad on kohustatud:
, - tasuma müügikohaja neile osutatavate

teenuste eest vastavalt kehtestatud korrale

ja tariifidele;
- esitama kontrollijatele ja ostjatele

esimesel nõudmisel kauba päritolu,
kvaliteedi, müügi või valmistamise tähtaegu
ja õigust tõendavad dokumendid;

- täitma kauplemis - ja sanitaareeskirju;
~hoidma korras müügikoha, kauplemise

lõpetamisel koristama taara, puhastama
müügikohaja selle ümbruse.

2.Kauplemine teedel, tänavatel ja
teistes üldkasutatavates kohtades

Müügipunktide (kioskid, letid, müügi
lauad, müük autost jne) paigaldamine ja
avamine on lubatud Tõstamaa vallavalitsuse
loal.

.. Müügipunktid peavad olema varustatud
nähtava teabega, müüja ettevõtte andmete,
müüja nime ja punkti lahtioleku kohta ning
prügiurnidega

Toidukaupade müük on lubatud ainult
kooskõlastatult tervisekaitse talitusega

Teedel, tänavatel ja teistes üldkasu
tatavates kohtades on·lubatudkande

. kaubanduse korras müüa lilli, jäätist,
karastusjooke, suveniire ja trükiseid

3.Keelud kauplemisel

Teedel, tänavatel ja teistes üldkasutata
vates kohtades on keeJatud:

- sanitaarnõuetele m"ittevastava kauba
müük;

tervistkahjustava, mürgise ja
radioaktiivse kauba müük;

- mootorikütuse ja määrdeainete müük;
- relvade ja lõhkeainete müük;
- Alkohoolsete jookide, piiritusjookide

ja lahtise õlle müük;
- kiiresti riknevate toiduainete m4ük.
4.Kontroll ja vastutus
Kontrolli käesoleva korra täitmise üle

teostavad politseitöötajad ja Tõstamaa
Vallavolikogu poolt volitatud isikud.

Korrarikkumise eest võetakse vastu

tusele ~aldusõigusrikkumiste seadustiku;
tarbijakaitse seaduse, kriminaal.koodeksijt.
.seadustega ettenähtud korras.

Oksjooi lÄbiviimise kort-l7õstAmAA VAllAS
I.Oksjoni viib läbi oksjoni välja

kuulutamise otsuse vastu võtnud volikogu,

valitsuse, munitsipaalettevõtte vm. otsuse

alusel moodustatud komisjon. Oksjoni võib

läbi viia, kui kohal on vähemalt kolm

komisjoni liiget.

2.0ksjOhi viib läbi komisjon spiikri

juhtimisel. Spiikriks on komisjoni esimees 

või tema, poolt määratud /komisjoni

otsusega määratud komisjoniliige.
3.0ksjonist võivad osa võtta isikud, kes

vastavad oksjoili väljakuulutamisel esitatud
tingimustele. Juriidilisi isikuid esindab üks

isik põhikirja või völituse arusel.

4.Igast oksjonist osavõtjal võibolla

kaasas üks nõuandja.
S.Pealtvaatajate lubamine oksjonisaali

otsustatakse enne iga oksjoni välja
kuulutamist.

6.Iga osavõtja saab registreerImIs

numbri, mille all ta esineb oksjoni lõpuni

·h. samal päeval toimuvatel erinevatel

oksjonitel.

7.Enne pakkurniste alustamist esitatakse

osavõtjatele tutvumiseks oksjoni läbiviimise

kord ja ostu- müügilepingu projekt koos

lisadega (eritingimused jm), mille~a
nõustumise kohta annavad osavõtjad

allkirja. Isikud, kes keelduvad alla kirjuta

mast, oksjonist osa võtma ei lubata ning

neiletagastatakse tagatisnIha .. Osavõtumaks

tagastatakse siis, kui oksjoni väljakuulu

tamise järel on ostu - müügi tin-gimusi muu- ..
detud.

8.0ksjonist osavõtjad on kohustatud

alluma spiikri korraldustele.

9.0staja teatab pakkumisest regist:
reerimisnumbri tõstmisega ja teeb pakku

mise teatavaks pärast sRiikri märguannet.
IO.Spiikrrl on õigus peatada-oksjon, kui

osavõtjad segavad oksjoni läbiviimistvõi ei

alluspiikri korraldustele. E~imesel korral
teeb spiiker korrarikkujale(tele) h.oiatuse,

teistkordselrikkumisel võiQakse rikkuja

oksjoni komisjonialusel oksjonilt
kõrvaldada. Viimasel ju-hultagastatakse
tagatisraha, kuid ei tagastata o?avõtutnaksu.

II.Pakkumine algab müüdava vara

alghinna teatavakstegemist kinnitava

spiikrihaamri löögi järel.

12.Miilimaalne ülempak~umise määr
tehakse teatavaks enne vastava enam~'

pakkumise algust, see on l-~ % alghinnast.

13.Pakkumine lõpeb spiikri haamfi

löögiga pärast pakutud kõrgeima müügi
hinna kolmekordset teatamist.

l4.0ksjoni läbiviimine protokollitakse.

Protokolli kantakse kõik pakkumised.

Protokollile kirjutavad alla oksjoni läbi

viinud komisjoni liikmed ja oksjoni võitja.
l5.0ksjonistosavõtjatel on õigus esitada'

protest oksjoni läbiviimisekorra kohta
vahetult pärast vastava enampakkl.!mise

lõppu. Protest kantakse protokolli. Protesti
rahuldamise korral oksjoni komisjoni poolt
võidakse viia läbi kohe kordus

enampakkumine, kui selle vastu ei vaidle

ükski oksjonist osavõtja.

16.0ksjoni tulemused kinnitab "üksjoni

välakuulutanud vplikogu, ,valitsus,
munitsipaalettevõte vm. 10 päevajooksul.

I7.Protestld oksjoni läbiviimise kohta

tuleb esitada oksjoni väljakuulutanud

volikogule, valitsusele, munitsipaal

ettevõttele vm. 3 tööpäeva jooksul peale

oksjoni läbiviimist.

18.Kui protesti lahendamise osas ei jõuta

5 päeva jooksul kokkuleppele, moodus

tatakse vahekohus, kuhu kumbki pool valib

ühe esindaja ning need valivad kolmanda

liikme. Vahekohtu otsus-e peale saab edasi
kaevata kohtusse.



4J·-'11 • Ic;;.7A . ,.peet1 .AAt'A.

'See pilt on tehtud Kastna laadal30. aastate algul.

Aga mina jäin laarlasaiast ja -lõbust ilma.
J}el1a nelja paiku oli kõik läbi ja see sun
nib tegema tillukeseeinatka minevikku ..

Esimesena hakati !aata pidama Kastnas
ja seda mitusada aastat tagasi. Ikka selle
pärast, et Kastna allus Pärnu linnale ja Pär
nus oli isegj "jaarmark"(Jahrmarkt). Markt
tähendab saksa keeles turgu ja Kastnas
(utsutigi esialgu laata turuks. 1>raeguseni
,asyab Peerni talu juures Turu tamm. Seal
olj esimene laadaplats, kust laar kolis Kast
na kõnsi juurde. Kastnas peeti laata 4.'
mänsil ja 9. septembril (vana kalendrijärgi).
Igas kirikukalendriski olid terve Eestimaa

laadapäevad kirjas. Kui laadapäev sattus
laupäevale või pühapäevale, siispeeti laata

- esmaspäeval. KastIra laada vägevust jäid
iseloomustama ütlemised: "Tule sa Kastna

laadale", vÖi "Kastna laadal tasutakse kõik
head ja halvad teod".

1933.aaslal kolis laat Tõstamaa

alevikku. Laadaplats oli sadama tee ääres,

kus praegu 2 väikest kivi~laja. [aata peeti
esmaspäeval enne lihavõtteid; 23. augustil
ja 10.novembri). Selistes oli laat esialgu
18.augustil (vana kalender)" Kalmuse talil
maa maa peal" nagu kirjas !<.irikukalendris.
Hiljem nihkus laadapäev 3.septembriie.

Laadapäeval terve vald tööd ei
teinud. Karjapoisilegi anti 'vaba päev ja
kroon laadaraha. Kaugemalt tuldi laadale
hOQustega, igal pereliikmel jalgratast
polnud. Laada korraldaja oli vallavalitsus,
kes võttis ka platsimaksu, mida tuli maksta
loomade müüjailgi. Laadapäeval tuIj Tõsta
maa konstaabIile korrapidamisel abiks Selis
te ja Audruooma. Viina ja õlut laadaplatsil'
ei müüdud.

Sadama teestjõe poole läksid müügi
laudade read, kus pakuti laadasaia, -vorsti,
jäätist, komme ... , jalanõusid, riiet ja
riideid ... , korve, rehasid, puunõusid ja
palju" palju muud ...

Praeguse sauna juures olid õnne
'loosid, päevapiltnik, karussell ja tsirkuse
suur telk. Ahvipärdikuga leierJ(astimees
jääb Kastnalaada mälestustesse.

Laadal said end lasta pildistada
. fotograafi mootorrattal, Koidula ausamba

taustal, laevaga tormisel merel või ratsu
tajana puuhobuse seljas. Tunni pärast oli pilt
valmis.

Tsirkusetelgist tulid aeg-ajalt välja klou-.
nid ja kutsusid madusid, köietantsijaid ja
jõumehi vaatama.

Iga laadapäeva õhtuloli pritsimajas
tants. Kodumajanduskooli (oli Tõstamaal
1926-1944) juhataja oma tüdrukuid sinna
ei lubanud: "Ega teie mõned viiekopikalised
ole". ,

Juhuslikult leitud "PärnumaaTeataja"
toob ära järelloona 1936.aasta augusti
laadale Viljandi- Pärnu prefekti karistused
viiele mehele, kes kaklesid ja lärmasid
laada!. Karistused 20-50 krooni. Hea lehm
maksis samal laadalloo krooni. Mitte ainult
laat, vaid ka politsei oli teist moodi.

Andrei Udu



Praeguses kirjastuste ja väljaannete VllT

varris on raske, välja peilida meelepärast
kirjandusteost. Siinkohal on paras' paik
'avaldada tänusõnu kohaliku raamatukogu
juhataja aadressil, kes iS,eloeb Raljuja oskab
lugeja maitset arvestades alati midagi
soovitada.

Nüüd siis ühest meeldivast lugemis- 
elamusest sel suvel. Juttu tuleb Barbara
Krause teosest "Camille Claudel- elu

. kivis". Cainille.Claud~1 oltüks vähestest
prantsuse naisskulptoritest. Ta asus5õppima
August Rodini juurde ning temast sai Rodini
abiline, modell, muusa ja armuke. Kunstnike
vanusevahe oli 24 aastat ja jääb ainult
imestada Camille, millise andumusega ta
pühendas end Rodini teenimisele jgas 
mõttes.

Camille saatus kujunes traagiliseks.
Kuna Camillest kujunes hiljem arvestatav
skulptor, kasutas Rodin ära temaannet ja
ideid. Camilli painas pidevalt ka armukese
seisus. Kui ta lõplikult:anl sai" et Rodin
temaga ei abiellu, J;ihkus ta südant jatun
deid alla surudes Roeljnist. Sellele järgnev

pidev üksindustunne ja vaesus avaldavad
mõju niigi labiilsele närvisüsteemile.

Camjle erna on kogu aeg t9rjl!v.a1t-$uht\H~ud
tütresse üldse ja eriti tema\unstiltarras~
tustesse. Nüüd leiab ta mõjuva põhjuse
Camillestiahtisaarniseks. Ema ettepanekul

paigutas vend Paul (hilisem prantsus:ekir
jan-ikja Prantsuse Akadeem-ia liige) Camille.
hullumajja, kus ta viibis kokku<3baa~tat._
Camille. suri hullumaja_s 1943 .~astal 79

. aastasena. Nii tõi Cainille Claudeloma

töökuse, ande, ilu ja lõpuks ka tervise

ohvriks suurele armastusele Ro~ini vastu.
Rodin oli tõesti kunstnik, kes ei ar.vestanud

kellegi ega millegagi peale oma töö. Kuigi
Rodini tööd suures osas.mulle eimeelcli

, (tunduvad robustsete jalõpetamatut~na), on
just need tööd, kus modelliks oli <;:an:ri!le,
väga väljendusrikkad ja tundelised. ("Suud
lus" , "Igavene kevad", "Paolo ja Franciska"

jt.) .
Camille Claudeli saatus sundis mind

uuesti üle lugema Deivid Weissi romaani
"Alasti tulin ma". Mõlemad kitjanikud kuju

tavad peategelasi üsna ühtemoodi ja tõe
tmult. Nagu arvata võib, on Krause kitjuta
misviis naiselikult luürilisem, Weisssee

vastu põhjalikumja objektiivsem. Malernad
kitjanikud on kirjutanud väärt raamatud,

midajulgen köi~ile soovitada.

V.H~go (1802-1885), prantsuse kirjanik

~AAmAtuviit

AndreiUdu.

1890. ~aastaLasutatl Tõstamaal karskus

selts "Laine" (Laene ). Sellel seltsiloli vägev
segakoor, mis andis 1892 iseseisva kontserdi
Pärnu esirid~ssaali§, seltsi raamatukogust

täpseJTIaidteateid ei ole. Midagi võib siiski
oletada.

1906.a. e loodi Tõstamaale Pärnu Eesti

Kooliseltsi Tõstam&aharuselts ja see juba
tegeles raamatute laen~tamisega. Haruselts
muutus 1908 iseseisvaks Tõstamaa Haridus

seltsiks (hiljem Tõstamaa Rahvaharidus

seltsiks). Sellel seltsil oli enne sõda suuruselt
kolmas raamatukogu tollasel.Pärnumaal, kus

olid k&Abja, Karksj ja Halliste.

14. aprillil (vana kalender) I?08 asutati

Selistesse Seli KiIjanduse Ringkond. Selle
seltsi teisel üldkoosolekul 4. mail (vana

kalender) on kooliõpetaja Juhan Seimani

kõne teema "Rahvar~amatukogudest"ning
otsustati asutada raaniatukogu. "Selleks

-raamatuid kingjtusena lahketelt annet<,tjatelt _

igal ajal tänuga va·stu võetakse".

"RaaIllCltukogu- prdajaks" hakkas

vallakiIjutaja H. Tarrpn:
Tõstamaa raa.'llatlikogu asutami.s

aastaks loeme 190J}~

,A. France (1844-1924), prantsuse kirjanik

M. Montaigne (1533-1592), prantsuse filosoof

SA pole kol~ pÄeVA mittABi IUgelJu~,
muutub S10U j~tt i9AvRksio

71U:9Ad i0imes~d- AmmutAvAd eluhÄdAdes lohutust t'AAmAtut_est.
- , . ,

7õstAmAA .
~AAm~tuko9u .-

AsutAmisAAstA?

~Ul

Hiina vanasõna

\Ile hatjume hästi kõnelema, kui me sageli loeme neid, kes on hästi kiIjutanud.
Voltaire (1694-1778), prantsuse kirjanik ja filosoof-valgustaja

Üksindus raamatutega on parem kui rumalateseltskond ..•..
. P. Boiste( 1765-1824)/praf1(suse Üksiliograaf

Niisugust raamatut polegi, millest poleks võimalik õppida: midagihead. _
J. lv. Goethe (1749-1832), saksa kirjCmikjijJilosoof

Lugemine on mulle ainult selleks, et avardada silmaringi; äratada mõtteid,et koormata

mõisTUSt.aga mitte mälu.

Armastus raamatute vastu Oh tõepoolest kiiduväärt. Raamatusõpru küll pilgataksening

lõppude lõpuks, võib-olla et ongi põhjust pilkamiseks: sest selline on kõikide armunute
saatus. Kuid neid tuleks pigem kadestaela, sest nad on kaunistanud oma elu alalise vaikse
~:;Jinguga.
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Andrei Udu

pisikene pöörllumine
Kabel vajab külma

Oma viimasel su;nuaiateenistusel 1984

.lubas lugupeetud pastor ja suur töömees
. Herman Lusikas, et kiriku taastamisel
ehitatakse kirikusse ka külmseadmega
kabel. "Kõiki surnuid võib sinna tuua.
Olgu matus kristlik või ilmalik" .

. Viis aastat hiljem, kui Lusikas puhkas
juba mulla all ja organist Raimond Prent
setil hakkas süda streikima, alustasid
muinsuskaitsjad kabe li ehitamist. Valati
betooriist vahesein ja raudbetoonist lagi.
Abistava käe panid külge Tõstamaa
kolhoos, metskond, teedevalitsus, KEK.
Töötasuks ei kulutatud kopikätkl.[,ah
keid'annetajaid kiriku taastamiseks oli üle
saja viiekümne. Juulis 1991 oli kabel
valmis, aga külmata.

Enne rahareformi ostis kogudus väi-·
kese kompressorining termoisolatsiooni
plaate (et külm kaduma ei läheks). Roh
kemaks kogudusel võimu ei olnud.

Ühel kuumal suvepäeval pidas. mu
alevi teeristilkinniMadis Veskimägi. Asi
on hull: surnuid tuleb matmiseni hoid
miseks viia Pärnusse külma. Läksime
kahekesi kaberisse. Vaatasime, mis ole
mas ja arutasime, mis puudu on. Pidasi
me ehitusplaane.- Mõni päev hiljem rää
kisin sellest kolmandat korda volikogus
ja vastus oli nagu eelmistel kordadel 
raha ei ole.

Muinsuskaitsjate poolt teen ettepane
ku valla elanikele, vallavolikogule ja val
lavalitsusele, kogudustele, firmadele: tu
leme oktoobrikuu viimasel päeval (hinge
deajal) kell S õhtul Tõstamaa seltsimajja,
arutame, leiame lahenduse, et kevadeks
olekstehiskülm kabelis. Oktoobri lõpuks
on president paigas, volikogu valitud,
kartulid keldris ja kapsad tünnis ning aega
tunniks - paariks peaks leiduma.

Ma usun ühisettevõtmistesseo Kui

kaDel korr~s, paneme kasvama Tõstamaa
muuseumi seemne.

•••••
muume

. Kaubandusest Tõstamaa! on juba mitmel
korral juttu olnud. 30. augustil leidisaset
loot~stäratav sündmus - avati uus

toidupood. Väike küll, aga mingigi
v~likuvõimalus on taaslaodud. Ettevõtjaks
on Tõstamaa J<aubanduse oÜ, mille
esimeheks on Ain Rea.

; Algus on alati ilus. Olid tegijad, kliendid,
muidu uudistajad. Väikes~ avakõne pidas ja
pidulikult lõikas lindi läbi volikogu liige,

. kohalik ajalootundjaja aktiivselt Tõstamaa
elus osalev Andrei Udu. Toodi tegijatele lilli
ja maltsti shampanjat. Paremat oskameine
kõik tahtaja kritiseerijad oleme kõvad, aga
ise midagi teha ... ?

Soovime jõudu ja vastupidamist

tegijatele, müüjatele. Loodame,et varsti on
Tõstama.al igal alal tegijaid rohkem ja
virisejaid vähem.
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~,Allo :- kAS
kuuleti?

•
51IJA

~
LEVI & KUTO
MOBIILTELEFONID

Ringi 10 . Tel. 45 70«· NMT 246 406

Ei lähe vist päevagi, kui me ei kiruks
mingil põhjusel monopoolset Eesti Telefoni.
Nüüd on siiski ka teine võimalus ...

Tõstamaal töötab mobiil
telefon!

Juba enam kui kuu- aega töötab Tõsta
maal mobiiltelefoni võrgu tugijqam. Mastis

" asub vajalik aparatuur, mis võimaldab
sidesse lülitumise 2;0-30 km raadiuses.
Tegemist on maailma tipptasemel NMT
süsteemis oleva võrguga ja see tagab
ühenduse ülemaailma asuvate nii erinevat
süsteemi mobiiltelefonide kui ka tavaliste

lauatelefonidega. Tuleb muretseda vaid
aparaat, sõlmida leping operaatorfirmaga,
tasuda liitumismaks ja samalpäeval võite
helistada. NMT võrk katab Eesti, Läti,

Leedu ja põhjamaad. Kui viibite neis

riikides, toimi!J telefon Ra seal.
Telefoniaparaat on soovitatav muretseda

müügifirmast, kes on ka operaatorfirma
ametlik esindaja. Nii saab apanradile

EMTkfiendidsdQVudkoutodl.t
GSM mobiU'6h,ford 3fJ van$(Ugi .• r'4Ml 4$0< ~tjt~ffl:<tmt~~H~~?1 t$l~hr:

k1.;<o~<;;!i·;.~\:Y~flJtl!;Jt;~ft

~arantii ja samas ka sõlmida liitumislepingu
operaatorfirmaga.

Pärnus asub AS LEVI & KUTO

esindus. Eesti kapitalil põhinev era
aktsiaselts LEVI &KUTO asutati 1992,a.
Tallinnas. Nüüd on ettevÕte kasvanud

rahvusvaheliseks kontserniks, millel on

tütarfirmad Lätis ja Leedus. Nii on LEVI &
KUTO Baltimaades suurima turuosaga
mobiiltelefonide müügifirma. Pärnus asub
müügisalong.Ringi tn 10. Me pakume

täielikku teeninduspaketti. Selle hulka
kuulub ka liitumislepingute sõlmimine

opera~torfirmadega. LEVI & KUTO
annab mobiilsidealast konsultatsiooni,
mis on tasuta - tel 45 744.

Jätame telefonitraadid lindudele!
LEVI & KUTO

Pärnu e.sinduse juhataja
Enn Rähn
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Kujundus
AS Viiteleht

te! (248) 75476
Trükkinud
AS Trükk

•
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Vah'e Randrnäe
Õie Klaats
Laine Palusalu
Peet Maa
Leida Metsa
Helju Siinne
Arteerni Pärnapuu
Linda J ürgens
Meeta-Leetma
Arnold Nurm
Bruno Kiirats
Saida Maidlas
Hilda LiUepuu
Leida Grahv
Natalie Kaja
Ida. Aasma
Helmi Udu
Veera Kiirats
Lind~ Lõõbas
Arteerni Odes
Elisabeth Merimaa
Elikonida Vihm
Veera Ende

_Helmi Orgvee
Maria Soomets
Anastasia VainuIa
Jakob Tõnissoo

'\.~~~/ '\t.q~if '\ ,6.~1iY
1W"',rA

G

Toimetus:

Lea Rannik, Ene Lehtsalu

Tõstamaa Raamatukogu Tõstamaa Seltsimaja
tel 96 184 . - tel 96 172 .
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A: Eluasel baasi äsja! tõstajalgajala ette. 
B: Seis !I kasu! las olla! kehaosa.

C: Õpetaja, vaimne juhti oled veendunud! spordivahendilehma detail.
D: Endine ministerl küla Harjumaali pruunvetikadi geomeetriline kujund.
E: Torm/lail poliitik! koht Pärnumaal. _
F: Aedl Ustus oo, Mnemoturniiri mängurl tubal haavajälje.
G: Mesilase kodul usinl ümbrisl mehe nimi.
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