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Viisikera

22 aprillil toimus Lõpe klubis juba seitsmendat korda Koonga valla
laste laulupäev.
Laulma olid tulnud nii lasteaia- kui ka koolilapsed. Kõige pisem
laulumees oli just saanud nelja-aastaseks.Vahepalana tantsisid Lõpe
kooli ja Koonga kooli õpilased.
Sellel aastal toimus koolides eelvoor ja edasi pääsesid paremad
lauljad. Ei valitud võitjaid, sest tähis pole esikoht, vaid päev andis
võimaluse oma esinemisjulgust näidata. See on koht, kus õpitakse
ennast ilmekalt väljendama ja samas ka kogemusi saama.
Päevajuhiks oli kutsutud Pipi Pikksukk, kes ka oma lemmikhobuse
kaasa võttis.
Kõigile vaevanägijaile anti tänukiri koos väikese mälestusesemega.
Nagu traditsiooniks on saanud, lõigati kontserdi lõpus lahti suur
Kõige noorem esineja Reimo Eha
temaatiline tort. Iga esineja sai suu magusaks.
Tore on, et ikka ja jälle jätkub publikut laste ettevõtmistele. Saalisolijad said meeldiva kevadise
päeva täis lõbusaid laule.
Viisikera korraldas Lõpe Põhikooli huvijuht Sirje Kaska koos Lõpe klubi ja Koonga
Vallavalitsusega.
Kadri Kalmo

23. JUUNIL

LÕPE KLUBI JUURES

JAANIÕHTU

18oo ALGAVAD VÕISTLUSED KÕIGE PISEMATELE
20oo VÕISTLUSI, LAULU, TANTSU…
ÕHTUT JUHIB HEINO KOOSA, TANTSUKS BÄND
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Talgud Nedrema puisniidul
Juba aastaid on suured pered võtnud osa kevadisest
talveprahi koristamisest Pärnu linnas. Jaanuarikuu
tormis ja üleujutuses said kannatada põhiliselt küll
rannaäärsed piirkonnad nii Pärnu linnas kui
maakonnas, kuid purustustest ja loodusjõudude
laastustööst ei pääsetud ka sisemaal. Prahti ja sodi oli
kogunenud rohkem kui varem. Nii otsustasidki
Koonga valla suurpered Teevi Künnapi eestvedamisel
sel aastal abistada oma valla piiridesse jääva
Nedrema puisniidu koristustöödel.
Aprillikuu viimase päeva hommikul kogunesid
Nedrema puisniidul Koonga valla suured pered. Tuldi
jalgsi, ratastega ja autodega. Kuigi oli naljakuu
viimane päev, ei tuldud siia nalja tegema vaid plaaniti
korrastada räsitud puisniit. Tegutseti ühise eesmärgi
nimel.
Kohapeal ootas puisniidu eest hoolitsev Kaljo Brandt,
kes juhatas kõigile tööotsa kätte. Ära koristati kõik
suvist hooldusniitmist takistavad oksad ja muu soga.
Paljudele kohalviibijatele oli see esimene kord
Nedrema puisniiduga tutvuda. Nii mõnigi nägi esmakordselt õitsemas Eesti looduse üht mürgisemat
taime – näsiniine.
Talguliste paaritunnise rassimise tagajärjel tühjenenud kõhud sai täidetud seljanka, moosiga
pannkookide ning morsiga. Kõigele krooniks oli aga ämbritäis komme, mis laste vahel võrdselt ära
jagati. Rõõmu jätkus nii jagajaile kui ka saajaile!
Talgulisi oli kokku 29, nende hulgas leidus nii lasteaialapsi kui ka vanaemasid-vanaisasid. Kõik,
mis teha plaaniti, sai ka tehtud. Talgulised jäid päevaga rahule.
Aga loodus on ilus!
Talgulised

VOLBRIPÄEV

30. aprillil toimus Lõpel üks selline tore päev kus külarahvas sai
kokku ja tegi külale tiiru peale. Lahtiseletatult tähendab see siis
seda, et nii suured kui väikesed külaelanikud võtsid nõuks koristada
oma koduküla. Maa-ala mida koristati oli üpris suur. Jõudsime ka
kunagi rajatud tiigi juurde ja männiku alla. Kokku sai pandud
puudelt lõigatud oksad ja üles korjati hulka prahti, mis oli talvega
kogunenud või siis hoolimatute inimeste poolt laiali loobitud.
Likvideeritud sai ka mitu ebaseaduslikku prügimäge ning
palliplatski sai uue rõõmsa näo oma ülevärvitud valgete triipude
näol. Peale usinat koristamist said kõik talgulised keha kinnitada
koogiga ja turgutada end joogiga.
Õhtul aga algas nõiaöö. Kohal oli hulk kostüümides inimesi ja ikka
nii suuri kui ka väikeseid. Lastele sai korraldatud mitmeid mänge ja
osa võtta said küll kõik kes soovisid ning väikese meene sai ka
igaüks kes millestki osa võttis. Ühiselt süüdati ka volbri tuli mille ümber sai end mõnusalt tunda
hiliste õhtutundideni.
Täname kõiki, kes osa võtsid ja tänu kellele see üritus korda läks. Suur tänu ka vallavalitsusele,
kes kogu kokku korjatud sõjasaagi ära organiseeris.
Kristel Lohu
MTÜ Lõpe Külaselts juhatuse esimees
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Re: Kas peame küla põlema panama, et võita tähelepanu ?
Nii hullu pealkirjaga artiklit pole
eelnevates lehtedes veel ilmunudki ja ma
väga kahtlesin, kas ma vastata ka saan, sest
artikli autor ei pruugi järgmise lehe
ilmumise ajal enam vabaduses olla, sest
Lõpe elanikel oli põhjust oma vara pärast
muret tunda. Kuid lugedes loo läbi selgus, et
külapõletamiseni asi välja ikka vist ei lähe
ja siikohal proovin vastata.
Mis puutub artikli sissejuhatusse, et
jumalapäike isegi mitu korda jõuab loojuda
ja seda enne, kui Lõpe küla probleemid
saavad üles tähendatud, on küll sulaselge
kirjanduslik liialdus, sest tegu pole mitte
Joosep Tootsiga. Ka on vale väide, et kui
valla juhtivad persoonid ei ela Lõpel, siis
sealsed probleemid ei lähe neile korda, kuid
väikese selgituse tõstatatud küsimuste kohta
peaks andma siiski.
Koonga vallas on teatavasti 42 küla ja
niikaua, kuni puudub vallarahva ja volikogu
otsus mõnda neist eelisarendada, käsitleme
kõikide probleeme võrdväärselt. Nii mõnegi
teise küla puhul oleks nurin võib-olla
põhjendatuki, kuid Lõpe puhul kindlasti mitte.
Nüüd siis küsimustest, kus suurim oli
pärnade allee pügamine. Osalesin ka ise
heakorrakomisjoni koosolekul Lõpel, kus
probleem tõstatati, et pärnade oksad
varjavad tänavavalgustust ja vaja pügada.
Vallavalitsuse poolt lubasin saata autotõstuki, kuid pügaja pidi leidma külarahvas,
sest valla palgal sellist pole. Kuna
kokkulepitud päevaks lõikajat ei leitud, siis
lõikasidki need, kes tegid seda käsukorras ja
tulemus oli kõigile näha. Parandusi tuli teha
ja keda siis lõikama leiti, ma kahjuks ei tea.
Kas aga kõiges selles tuleks vallavalitsust
süüdistada ma päris kindel ei ole, kuna
olime ainult abistaja rollis tõstuki lubamisega. Vaatamata sellele väikesele segadusele seisab vallavalitsus jätkuvalt selle
eest, et heakord kogu vallas ja sealhulgas ka
Lõpel pidevalt paraneks, sest see on meie
valla nägu ja visiitkaart.
See , et peale jaanuaritormi jäi Lõpe tänavavalgustuses põlema vaid 3 lampi oli
loodusõnnetus, mida juhtub suhteliselt
harva, aga sellega, et remont nii kaua venis
muidugi rahul olla ei saa. Nimelt lõigati
parandamise asemel esmase liiniremondi

käigus ära 2 postivahet mahakukkunud
traati. Vaatamata korduvatele meeldetuletustele nii asevallavanem Silver Seegari
kui ka minu poolt, tulemusi polnud. Viga oli
suhteliselt väike ja oleksime ka ise selle
parandamisega toime tulnud, aga see osutus
võimatuks, kuna antud liinilt saab toite ka
telefonialajaam. Liini väljalülimiseks on
luba vaja ja seega said antud tööd teha vaid
Eesti Energia volitatud töömehed. Lõpliku
lahenduse sai probleem alles peale
Tallinnasse pöördumist ja edaspidi tahaks
väga loota Eesti Energia operatiivsemale
tegutsemisele.
Eriti värvikalt tõsteti artiklis üles probleem
nagu oleksid Lõpe ümbruse teed oluliselt
halvemas seisukorras, kui teised valla teed.
Ka see ei vasta tõele, sest ühtemoodi
hullud on nad kõik. Kurta selle üle, et riik
meile teede remondiks jätkuvalt vähe
vahendeid eraldab, tuleks riigikogu saalis,
mitte aga valla lehes. Kindlasti leiduks
nurisejaid ka siis, kui kõik valla teed oleks
asfalteeritud, sest teadupärast pole virisemiseks head inimest vaja ja mõne ebatasasema koha leiaks ikka. Usun, et vallas
pole ühtegi kodanikku, kes oleks rahul teede
olukorraga, aga tänane reaalsus on see, et
teha saame hädapärase höövelduse ja
parandada augud nii asfaldis kui kruusateedel. Need ajad, kui hakkame teid asfalteerima, jäävad veel tulevikku, kuid loodan,
et mitte kaugesse.
Selgusetuks jääb, milliste reaalsete plaanide
kohta artikli autor huvi tunneb, kuid kui selline
siiras soov on olemas, võiks vallavalitsuse
poole pöörduda küll. Olgu see siis kasvõi
internet, mis on Külatee näol Lõpel täiesti
olemas ja kindlasti ei anna me lihtsalt lubadusi
ja ei aja väga üldist juttu, millest on raske iva
leida, vaid räägime ikka asjast konkreetselt.
Kui vaadata artikli tonaalsust üldisemalt, siis
tundub, et ega mu vastused artikli autorit ise
niiväga ei huvitagi, sest artikli kirjutamise
põhjus on seotud hoopis lähenevate sügiseste
valimistega. Ühes asjas olen artikli autoriga
igati nõus, et Lõpel elab palju asjalikke ja
aktiivseid vallakodanikke ning omaltpoolt
kinnitan, et vallavalitsus pole Teid unustanud ja
oma muredega üksi jätnud, ega tee seda ka
edaspidi.
Vallavanem
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Nädalavahetusel üle piiri

Kool hakkab selleks korraks otsa saama ja vaja
natuke meelt lahutada. Selleks sai Lõpe koolil ette
võetud sõit Lätimaale.
Varavalges asusime teele. Päike helendas bussi
aknast sisse ja lootus oli, et ilm ikka ilus püsib.
Õnneks nii ka oli.
Mis siis sel korral näha saime?
Kõigepealt võtsime suuna Siguldasse. Seal meie
jaoks põnev köisraudtee. Oodates oli kõhklusi
palju. Kes kartis, et vagun alla kukub, keda
hirmutas kõrgus. Giid rääkis eelnevalt, et korra on
õnnetus juhtunud. Ei saanud vagun kohale jõudes
pidama ja sõitis vastu maja seina. Lohutuseks aga
see, et praegusel ajal on süsteemid nii kindlaks
tehtud, et sellist asja lihtsalt juhtuda ei saa.
Omaette elamus oli see sõit küll. Üle neljakümne
meetri oli vahemaa kõrgus ja vaade, mis avanes
koos metsade, jõe ja teedega, oli võttatu. Sõit läks
nii kähku, et päris kahju, et otsa sai.
Bussini jõudmiseks oli päris tükk tegemist. Mäest
laskumine tekitas mõnelegi raskusi. Teele jäid
liivakoopad, mis jälle ilus vaadata.
Ei puudunud ka suveniirimüüjad. Lettidel ilutsesid
üsna tuttavad kaubad. Kel tahtmist, sai midagi
kodustele kaasa osta. Probleeme tekkis lattidega,
sest millegipärast antakse meil pangast nii suured
rahad, et kusagil (edaspidi isegi Riia keskel kohvikus) ei saa keegi raha lahti vahetada. Isegi viis
latti tundub olevat suur raha.
Riiga jõudes külastasime Riia Automuuseumi.
Eksponaadid ulatuvad üsna kaugesse aega. Kena
ajalugu tänapäevani välja.
Keset linna kõrguvas Peetri kiriku tornis käisime
vaatamas linna panoraami. Ei olnud vaja jalgu
kulutada, liftiga viidi üles ja toodi alla tagasi. Tegime
ka tiiru Riia vanalinnas. Tallinna vanalinnale jääb
Riia kõvasti alla. Nägime ära ka presidendi lossi, kus
toimus just vahtkonna vahetus.
Päeva kõige meeldivam osa oli lastele kindlasti
Lido keskus. Kohale jõudes tundus, et sattusime
muinasjutumaale. Sõnadesse ei oskagi seda, mida
nägime, panna. See on koht, mida peab ise
nägema. Alguse oli keskus saanud teeäärsest
kohvikust kaheksakümnendatel. Äri hakkas hästi
minema ja juurde on tulnud meie mõistes
lõbustuspark, kus on tegevust nii noortele kui ka
vanadele. Ka kõige pisemad leiavad endale seal
tegevust. Meie mõistes on sealsed lõbustused
taskukohased kõigile. Seal võiks olla terve päev ja
tüdimust ei tuleks kellelgi.
See päev jääb kauaks veel meelde.
Merike Pikkmets
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SOOMUSRONGID /2

4.jaan.1919 sõitis soomusrong nr. 1. rindele
(pildil õppursõdurid laiarööpmelise soomusrongi nr.1
dessantroodust 1919.a. talvel), vastu punaste
jalaväele, kes lähenesid pikki raudteed. 5 km
kaugusel Kehra jaamast kohtutigi. Suurtüki- ja
kuulipilduja tule toetusel läks äkkpealetungile
poolesajameheline
dessantrühm.15.-da
Tartu
kommunistliku polgu roodud löödi laiali. Seda
lahingut peetakse meie soomusrongide esimeseks
edukaks lahinguks. Sisuliselt tähendas see lahing
murrangut nii soomusrongide kui ka jalaväe
tegevuses. Tohutult tõusis võitlusvaim, mehed
hakkasid uskuma oma jõusse.
5.jaan.jõudis kapten Irve soomusrong Aegviidu
jaama, 6.jaan.võeti Jäneda, 7. jaan. Lehtse.
Nüüd määrati soomusrongi nr.3 ülemaks Oskar
Luiga, kes jäi ka sellesse ametisse peaaegu
Vabadussõja lõpuni -27. jaan. 192o. 3o.dets.
sai soomusrong nr.2 endale ülemaks
staabikapten Jaan Lepa, kes jäi rongi juhatama
sõja 1õpuni ja kauemakski -kuni juuli 192o.
8.jaan. hommikul väljusid soomusrongid
Lehtsest, et tagasi võtta Tapa. Poolteist km
Lehtsest oli raudtee sild purustatud. Kiirkorras
parandatud sild üle Soodla jõe ületati 9.jaan.
hommikul kell 5.oo.
Rindele läksid kõik kolm soomusrongi. Lehtse
kaitseks jäi soomusrong nr.4, mida parasjagu
formeeriti. Nüüd liikudes Tapa poole tuli iga
kolme km järgi raudteed parandada, mis punaste
poolt oli 1õhutud. Enne Tapat panid kõik
soomusrongid oma kahurid hüüdma ja kell 7.oo
hommikupimeduses saadeti välja dessandid ning
kaks tundi hiljem oli Tapa võetud.
Tapa oli väga tähtis sõlmjaam, sest siit avanesid
löögisuunad nii Narva kui Tartu peale. Samal
päeval sõitis soomusrong nr.1 Tartu liinil kuni
Tammsalu jaamani. Kuna risk oli suur, tuldi õhtuks
Tapale tagasi. Soomusrong nr.3 sõitis aga Tallinna
rikkis kahureid parandama.
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V. Tamm
10.jaan. hommikul sõitsid soomusrongid nr.1 ja 2
kapten Partsi üldjuhtimisel Tamsalusse. Siit saadeti
soomusrong nr.2 tagasi, et see läheks jalaväele
toetuseks Narva suunal. Soomusrong nr.1 aga
sõitis Tartu poole. Jõuti Rakke jaama, kus
purustatud raudtee tõttu kaks vagunit maha
jooksid, õnneks jäi aga vedur rööbastele. Samas
satuti varitsuses olevate punaste tiheda tule alla.
Midagi polnud parata, raudtee tuli parandada ja
vagunid tõsteti tungraudade abil rööbastele.
Vaenlane löödi aga suurtüki-, kuulipilduja- ja
püssitulega tagasi.
Kuna Tapalt idapoole jääva Valgejõe sild oli
purustatud, tuli ka soomusrong nr,2 kursseerida
Rakke ja Kiltsi vahelisele 1õigule, et kaitsta
raudteed metsas redutavate punaste eest. Nüüd
saabus Rakkesse meie ratsavägi ja koos
jalaväega soomusrongi toel likvideeriti seal
punaste
jõud.
Rohket
sõjasaaki
täis
soomusrongid suundusid nüüd Tapale.
Kindral Tõnissoni plaani järgi tulnuks nüüd
soomusrongidel 1 ja 2 suunduda Narva suunale.
Kuna aga Rakvere lähedal olevad sillad olid
parandamata ja parandamiseks arvati kuluvat

Soomusrongide juhte 1919.aasta kevadel. Esireas kapten Parts
(varrukas tühi), mereväekapten Pitka ja kapten Irv.

veel umbes nädal, otsustas kapten Parts, keda
üldiselt tunti isepäise juhina, vilistada Tõnissoni
käsule ja taotlemata viimase nõusolekut teha
äkkrünnak kodulinn Tartu vabastamiseks.
Sellest tõusis hiljem paksu pahandust.
Kapten Partsu teguviisi tingis see, et ta sai teada
oma pere arreteerimisest punaste poolt. Ta
otsustas nüüd teha mis veel teha annab, et neid
päästa. 13.jaan.öösel kell 3.oo lahkusid
soomusrongid 1 ja 3 Tapalt suunaga Tartu
peale. Formeeritav soomusrong nr.4 jäi Rakvere
lähistele, et kaitsta sildu parandavaid väeosi.
Järgneb…
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Raha ei korva isa

Reet Roos, Riigikogu liige, Res Publica

Eestis lahutatakse rohkem abielusid kui sõlmitakse.
See on fakt, kurb fakt, kuid kõige kurvem selle
juures on tõsiasi, et lahutamisest kannatavad kõige
rohkem lapsed. Nad ei jää küll füüsiliselt ilma oma
emast või isast, aga üks nende vanematest lahkub
kodust. Ning mitte ükski rahasumma ei suuda
korvata seda, et näiteks isa ei ela enam lastega
koos. Kui perega koos pole ikka võimalik elada,
tuleb see samm ära teha nii, et lapsed saaksid
võimalikult vähe haiget.
Alimendid lapse jaoks
Alimendid ei ole tegelikult mõeldud vanemale,
vaid hoopis lapsele. Selle raha kättesaamise
protsessi lihtsustamine on just üks vahenditest,
kuidas saab aidata kohtuvaidluses üksikema või
-isa. Äsja vastu võetud tsiviilkohtumenetluse
seaduse üheks osaks see ongi.
Kui 2003. aastal kestis keskmine kohtuskäik
elatisraha sissenõudmiseks tervelt viis kuud ja
neli päeva, siis uue seadustiku järgi on võimalik
seda teha ka lihtmenetluse kaudu. See tähendab,
et lapse kasvataja annab kohtusse taotluse, kus
märgib
ära
elatise
suuruse
(piiriks
lihtmenetlusele on 3000.- kuus). Kohus avaldust
sisuliselt ei menetle, vaid annab soovist
kirjalikult (allkirja vastu) teada eraldi elavale

vanemale, kellel on õigus soovitud elatisraha
suurus vaidlustada 30 päeva jooksul.
Miks nii? See on selge sõnum vanematele, et
parim on saada omavahelisele kokkuleppele
kulukate ja venivate ning närvesöövate
kohtuprotsesside asemel. Isal, kes tavaliselt on
alimentide maksja, on võimalik kahel korral
selle aja jooksul teha vastuväiteid. Kui
kokkuleppele ei saada lihtmenetluse korras, siis
jätkub menetlus tavalise hagimenetlusega, mis
kestab umbes viis kuud.
Ma usun siiralt ja, hea küll, natuke naiivselt, et
tegelikult on kõigil isadel huvi selle vastu,
kuidas nende lapsed kasvavad. Kuid liiga sageli
on kõrvu kõlama jäänud, et elatist maksavad
mehed naistele, mitte oma lapse söögi ja
huviringide jaoks. Seetõttu võiks olla raha, mis
makstakse tegelikult lapse ülalpidamise nimel,
isa poolt suunatav ja tagasisidet andev.
Regulaarne maksmine ei ole tegelikult isale
veel see indulgents, et lapsega rohkem tegelda
ei tule. Ja kui laps on ka ainuke võimalus,
mistõttu kaks lapsevanemat peavad kokku
leppima, aeg-ajalt kokku saama ja koos otsuseid
tegema, äkki on laps ka veel üks pisitillukene
võimalus suuremaks leppimiseks.

Selle suve reis…
Pensionäridele toimub 17.juunil. Samuti Lõuna-Eestisse kui
eelmisel aastalgi, ainult nüüd püüame käia need kohad läbi,
mis eelmine aasta käimata jäid, nagu näiteks Helme, Sangaste loss,
Taevaskoja ja Tartus Mänguasjade- ja Zooloogiamuuseum.
Tasu reisi eest on 50.-, mis tuleb hiljemalt 14. juuniks maksta nagu ikka,
kas minu, Talvi või Vaike kätte.
Bussi väljumisajad : 6.00 Koonga, 6.05 Irta, 6.20 Lõpe, 6.30 Oidrema
Meeldivat reisi soovides Malle Tamsalu
Ristsõna nr. 40/5

V.Tamm

Ristsõna nr.39 vastus oli: TEEN SELLE TEMBU ISE ÄRA
Õigesti vastasid: Evi Luur (4),Alfred Tammann(4), Tiina Lipp(4), Ain Soome(4), , Aita Pikkmets(4), Kaljo Brandt(4),
Leili Truus(4), Sirje Ardan(4), Talvi Iljina(4), Jaan Viita(4), Nora Tammearu(4), Salme Pärn(4), Kalju Lootsmann(3),
Kalju Koit(4)

Lahenduslause:35,117,19 127,115,5,90,11,100,80,22 102,87,92,37
81,72,38,76
44,69,109,71,14,123,84 58,120 39,88,52,144,3,131 136,42,132,126,35 49,79,21,146
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PÄRNU ARESTIMAJAST PÕGENES KOLM MEEST
1

2

3

4

5

10 11 12
17

13
18

22

23

24

48

49

66 67

82

78

93

107

108 109

116 117

120
128

110

63

141

103

132
142

64

65
72 73 74

87 87A

88
95

104

105

111 112

131

55

81

143 144

89

90

96 97

98
106

105A

113
122 123 124

130
140

61 62

54

47

80

121
129

139

102

38
46

53

94

100 101

21

32

37

44 45

79

16

31

71

85 86

92

99

138

77

36

70

83 84

91

35

60
69

15

114 115
125

126

133 134

135 136
145

9

27

52

58 59

76

26
30

42 43
51

68 68A

75

25

34

40 41
50

56 57

127

39A

14

8

20

29
33

7

19

28

39

6

146

137

147 148

Horisontaal: 3.Üliõpliaskorporatsioon, korp. värvid: sinine, violett, valge. 4.Ü.korp.(must, roh,valg) .9 Kübar ingl.k.
1o.Ü.korp. pun, valg,roh) .15.Ü.korp. (roh, sin,valg) .16Viisakusavaldus kirja algul. 17.Üllatushüüatus. 18.Lööme
hinna alla. 21.Ü.korp.(roh,must,valg) 22.N nimi. 25.Sipelgas ingl.k. 26.Kergu Põhikool. 27.Ingl.k. eessaõna.
28.Peruu pealinn. 29.Riik J…. 3o.5o. 31.Mi-bemol. 32.Holmium. 33.Kõrberänduri unistus. 36.Täielikul
usaldusväärsusel. 39A.Ü.korp.(roh,viol,valg). 43.Ü.selts,asut. 1884, taastatud 1989. 44. Kaashäälikud. 46.Tõnu
Tõniste. 47.Noot. 48.Normet Leo. 49.Ü.korp.(viol,must,valg) .51.Ässita. 54.Rõõmus sündmus. 55.Ei hiilga just
julgusega. 59.Ü.korp (sin,must,roh). 6o.Kui on igav,aja aga 1õugu laiali. 61.Egiptuse päikesejumal. 63.D.....,
pinnakaunistus. 65.Titaan. 67.Muna ingl .k. 68.Koht Lääne-Virus, Maidla vallas. 70.H..., toiduaine. 74.....n,
rahvusvahelise tuntusega E motomees, in+n. 76.Tähtis nina. 78.Koma ebatavalises kohas. 79.Vanamehed.
8o.Kannan. 81. 3,14. 82.'N nimi. 83.Asutus lüh. 86.Mänd. 87. Ühesug.tähed. 88.Sugulane. 89.Koht Pärnum.
91.Ametimees kõrgkoolis. 93.Kaashäälikud. 94.Pikk vokaal.95....teade. 98.Riigi Teataja. 99.Meri, mis uhub Marie
Byrdi maa randu. 1o3.Pikka aega. 105A.Nädalapäev. 106.Eemal. 1o7.Vismut. l08.Ankrusse jääma.
111.Radioaktiivne maavara. 113.Plii. 114.Köögitarve. 116.N nimi. 121.Koht, mis külmaga kipub märjaks minema.
122.Ühe usulahu esindaja. 126. Sõudevahend. 127.Paarikaupa ühesugused. 129..... a, suure hooga. 13o.Hobuse
moodi naerma. 132.....ja bruto. 137.Valla pikaealine, n+en. 138.Pikk vokaal. 140.Hollandi linn. 141.Pehme metall,
lüh. 142.Koht .Pärnum. 145.Vallalehe ex toimetaja, en+n.
Vertikaal: 1.Ü.selts, asut. 19o9, taas.1991. 2.Kass vene k. 3.... poole. 5.Orelikunstnik, in+n. 6.Veekogu. 7.Toataim,
millest valmistatakse ekstrakti, käändes. 8Ü. korp. (tibukollane, must,valg), naise nimega. 9.Ü.korp.(violett,must,valg).
12.Voltamper. 13.0lema käändes. 15.Kirde-Eesti. 20.Versus. 23.Jõgi E-s. 24.Metall. 27. Maitseaine. 28.Ü.korp.(viol,
koll,valg). 32.Kui helistad tel.4473740, saad tuttavaks ühe oma valla tähtsa asjamehega, en+n. 34.Võpsikust.
35.Kangelasmuistend. 39.Vene kosmonaut. 4o.Aial lipid katki. 41.Lai lame tükk. 43.Ametimees, kellele võid kõik
hingelt ära rääkida. 44.Mammona. 45.E suusaäss, en+n. 53.Laansoo Emil, muusik. 54.Mängukaart. 56.….Liisu. 57.M
nimi. 64.T.... , augulöömise riist. 66.Inglise Au münt. 68A.Noormees (zargoonis). 71.Asula Kanadas. 72.Vene sõjaväes
on hommikul signaal "poidjom". 73. Vene sputnik. 75.Teatrinimega Ü.korp. (must, sin, valg). 77.Unt Mati, kirjanik.
78.Feodaal E pindala ühik. 81.Koht Pärnum. 82.Naiskorp.(helebeez, roh, viol). 83.Asula Tatarimaal. 84.Kesksoost
"vana" vene k. 85.....s, eksistentsi algus. 86.Võib päris rahule jääda. 87A. Sots.Dem.Töölispartei. 91.Meesüliõpilasselts
(helesin,valg). 96.Rahvarinne, sigareti mark, milliliiter. 97.Riigile sobimatutel isikutel (non person). 1o1. ..h, tähtis
ametimees sultani teenistuses. 1o4.Vanuse. 1o5. Ennäe. 11o.Paarikaupa ühesugused. 112.N nimi. 113.Muusikariist.
115.Kahekaupa ühes. 12o.....Hiina. 124.Tantsusamm. 125.... kaater. 128.Abel Ervin. 129.Tema. 133.Tamm Aino,
luuletaja. 134.Metall aas. 135.Pikk vok. 139.Tagatis. 141. Koht Pärnum. 143.Vaimustunud. 146.Läks katki. 147.E
kirjanik. 148.Kuidas?
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JUNNUMAA KUUKIRI
Jumalateenistused Mihkli koguduses

05.06
12.06
19.06
26.06
03.07

kell 14.00
kell 16.00
kell 14.00
kell 12.30
kell 11.00
kell 14.00
kell 16.00
kell 14.00
kell 15.00

Jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Pikavere palvemajas
Jumalateenistus
Surnuaiapüha jumalateenistus kalmistul
Armulaud kirikus
Jumalateenistus
Jumalateenistus Pikavere palvemajas
Kuldleeripüha jumalateenistus. Armulaud
Palvetund Pikavere palvemajas

Teeliste kirik 01.06 – 31.08.
Kirik avatud reedel 14 – 18, laupäeval 12 – 18 ja
pühapäeval 12 – 15.
 564 0300

Õnnitleme maikuu
sünnipäevalapsi!
ARVO LUUR
AINO TAMSALU

SURNUAIAPÜHA
Kuresel kadunud
8 mullikat.
Nägijail palun
teatada
Urmas Vahurile
tel. 53476454
NB! Soolavargal
palun sool
tagasi tuua!

Lõpuaktused

55
70

KEITLIN SUIJA
12.04.2005

Koongas
19. juunil kell 12oo
Lõpel
19. juunil kell 14oo

11. JUUNIL KELL 10oo

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,

Pootsi külas

ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus,

Tõstamaa vallas

abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Mare!
Õnnitleme juubeli puhul!
Rahvaliidu Koonga osakond
JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

19. juunil kell 12 3o
Mihkli kalmistul

POOTSI LAAT

Õpilased, kes on jõudnud kooli
lõpetamiseni väljaspool valda, andke
endast teada 13. juunini
tel. 58039542 või 4462359

trükkinud OÜ “Hansaprint”
Merike Pikkmets 44 62 359, 58 039 542 e-mail:pikkmets@hot.ee
Helgi Mitt 44 73 740

