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Heakorrast Koonga Vallas.
Kõik juba kindlasti teavad, et meie vallas on
heaks tavaks saanud kaks korda aastas heakorra
komisjoniga sõita vald risti-põiki läbi ja tutvuda
siinsete inimeste töökuse ja hoolimise või siis ka
lohakuse ja minnalaskmisega.
Esimene ringsõit sai tänavu teoks 9. juunil. Hea
meel on tõdeda, et need, kes on kogu aeg oma
koduümbrust korras hoidnud, teevad seda vapralt
edasi ja väga rõõmustav oli näha, et heakorrastatud
majapidamisi tuleb aina juurde. Näiteks Lehtpuu
Lilli ja Aleksander on alles aasta tagasi asunud
elama Mihkli tammiku külje alla Põldele, aga nad
on suutnud majaümbruse puhtaks kasida sinna
vedelema jäetud autovrakkidest-juppidest ja võsast.
Teinud nutika veekogumissüsteemi aia kastmiseks
ja istutanud noori marjapõõsaid. Väga hea alguseks.
Silma jäid veel Eha Kase ja Aino Aonurme korras
koduümbrused. Enam ei riiva silma Lõpe
kortermajade nr.1, 2, 3 keskele jääv haljasala, kus
varem oli korras vaid perekondade Senteri ja Andrei
poolne majaümbrus. Jõudu ja tahtmist oma kodu
ukseesine korras hoida ka edaspidiseks!
Käisime vaatamas heakorda ka meie valla
territooriumil asuvail kalmistuil, sest oli tulnud
signaale Mihkli kalmistu kohta. Vaatepilt oligi väga
kurb - kogu kalmistu jättis räämas mulje. Teed olid
korrastamata ja vabadel platsidel lokkas juba võsa.
Seevastu Kalli kalmistul oli kõik tipp-topp korras.
Muru niidetud metsani ja teed-rajad
korrastatud. Mulje oli väga meeldiv.

Lahenduse on leidnud ka Oidremaa bussipeatuse
korrashoidmine, enam ei lokka selle ümbruses
takjad, nagu eelmisel aastal näha võisime.
Valla töömeeste peale olid väga pahased Reet
Lep ja Ilmar Tiismaa, sest nende aia ilusast
muruplatsist on mingi songermaa järele jäänud.
Kõik saavad ju aru, et torusid on vaja parandada, kui
need katki lähevad, aga kui parandustööd on
lõppenud, siis iga korralik töömees peaks tegema
enda järelt tööplatsi korda. Aga eks kaevaja mees oli
üks ning parandaja jälle teine ja mõisa köis ikka
lohiseb . . .
Tundub, et meie vallas käib asi nii, et oma peaga,
ei taha keegi mõtelda - oodatakse ikka käsku
kõrgemalt poolt. Nii jäi Lõpel muru niitmine hilja
peale. Klubi ees muruplatsil juba võililled lokkasid
aga niidumehele ei olnud vallavanem käsku andnud,
et on vaja niita. Kuigi oma majaümruse niitmiseks
ei olnud tal vallast vaja käsku oodata. See on ju
siililegi selge, et vallavanemal ja abivallavanemal on
muid tähtsamaidki kohustusi, kui igal töömehel
sabas käia ja teda utsitada. Asja parandamiseks
võiks vald palgata kupja, kes käiks ja kontrolliks,
kas tööd on tehtud ja kas on ka korralikult tehtud.
Jõudu ja jaksu eelolevaks suveks kõigile
kodukaunistajatele. Teise ülevaatuse teeme augustis,
siis selguvad ka võitjad. Ekskursioon saab tänavu
toimuma soojemal ajal, kui varasematel aastatel,
nimelt 10.juulil. Osavõtu soovist teatada valla
sekretärile 5. juuliks.
Heakorra komisjoni nimel Moonika Kangur

PEREARST puhkab 28.juunist kuni 01.septembrini.
Vastuvõtu ajad: T 13.00 - 17.00 Koonga
R 9.00 - 13.00 Koonga
K 9.30 - 11.30 Oidrema
12.30 - 14.30 Lõpe
Seoses puhkusega, palun külastada perearsti vastuvõtu ajal,
äärmise abinõuna
teha väljakutseid.
*
Arsti visiiditasu täiskasvanul 50 krooni, lastel 15 krooni.
Väljaspool tööaega 19.00 - 9.00, laupäeval, pühapäeval ja
riiklikel pühadel väljakutse 100 krooni.

APTEEK AVATUD 28. JUUNI - 01. SEPTEMBER
T 13.00 - 16.30

R 9.00 - 14.00

Koonga Vallavalitsus
teatab:
Seoses suvepuhkustega
on vallavalitsuse
infotelefon
05.07 - 16.07 44 73743
Alates 19.juulist 44 73740

23. juunil kell 21oo

Jaanituli
Lubja tammikus
Tule lustima!
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Armas Koonga valla rahvas!
Kuna meie vallas asuv Soontagana maalinnus on •ks ilusamaid ja ainulaadsemaid
kohti Eestimaal,otsustas Ê -Fraktsioon koos Exitfilmiga ,selles neile ideaalselt sobivas
kohas vˆndata filmi nimega "Malev"
"Malev" on absurdimaiguline seikluskom½½dia Eesti muistsest vabadusvþitlusest.
Selles filmis kajastuvad s•ndmused Ìmera ja Madisepˆeva lahingust,Taani lipu loost,
Lˆti Henriku kroonikut½½st, senisest sootuks erineva tþlgendusena."Malev" tegeleb
meie rahvusliku pþhiolemusega omal moel.
Tegemist on maksimaalselt sˆˆstliku filmiprojektiga, ku
s tulemus saavutatakse loova
lˆbimþtlemise ja paljude osalejate entusiasmiga.
Vþtete tarbeks kavatsevad filmitegijad koost½½s muinsuskaitseameti, kohaliku valla
ning RMK-ga taasrajada osa kunagisest linnusem••rist.
Needsamad noored tegijad korraldavad Koonga Pþhikooli juures, juulikuu
jooksul,v.a.Mihkli laada toimumise ajal, mitmeid •ritusi, nagu nˆiteks -rahvamuusika
peo, vˆikese rockkontserdi ning arvatavasti 15.juulil on meil k•las kinobuss.Varuks on
neil mitmeid •llatusi.
Kui teil on olemas p½½ningu l, aidas vþi mujal vˆga-vˆga vanu, isegi katkiseid esemeid,
siis palume neid Teilt laenuks!Selleks sobivad vˆga hˆsti tþrred, aamid, suured kulbid,
pindid, voolmed, m•tad, puust hangud -rehad, rehepeksut½½riistad, k½is, takk vþi
mþned muud siin nimetamata a sjad. Garanteerime esemete tagastamise v.a.kþis ja
takk!
Samuti on kþigil Koonga valla elanikel,kes soovivad osaleda massistseenides,
vþimalus selleks eelnevalt registreerida telefonil 56206561 vþi isiklikul p½½rdumisel
allakirjutanu poole.
Usun, et see film tuleb tþesti vˆga hea nii ideelt, kui teostuselt, seepˆrast ootan Teie
sþbralikku suhtumist ja abi igal moel!
Teid kþiki ette tˆnades, Ê -Fraktsiooni ja Exitfilmi usaldusel Ingrid Nþmm.

Koonga koduküla seltsing käis seenel.
12. juuni hommik oli vihmane. Ilmateade andis
siiski lootust, et päeval võib päikestki näha.
Ilusat ilma oli väga vaja, sest seltsing tegi
väljasõidu Tahkuranna valda.
Eesti Vabariigi esimese presidendi Konstantin
Pätsi ausamba külastust jäi meenutama
lillekimp ja ühispilt rahvatantsijatest.
Saviaugu talumuuseumis võttis meid vastu
sõbralik perenaine Marika. Eksponaate vaadates
tundsime ära palju tuttavaid esemeid, mida
olime kasutanud omagi lapsepõlvekodudes või
kooliajal. Oli seal aga selliseidki esemeid, mille
otstarvet määrati alles Eesti Rahvamuuseumis.
Koonga koolimuuseum viis omalt poolt 30
aastat vana koolipingi, vastu anti tindipotid,
mille kasutusaeg oli eelmise sajandi 40- ndatel
aastatel.
Võiste suveaias andis rahvatantsurühm “
Kabujalakesed “ väikese kontserdi. Tantsisime

Elma
Killingu
õpetatud
rahvaja
omaloomingulisi tantse. Tantsumängudest
võtsid osa ka kohalikud pealtvaatajad.
Külastasime Naarismaa turismitalu, mille
peremees Kaido Kivi on kujundanud omapärase
muuseumi mereteemalistest eksponaatidest.
Pärast erinevate väljapanekute vaatlemist
pakkus lahke peremees praetud seeni. Huvi
seente vastu oli nii suur, et naised käisid neid
ise turismitalu õues korjamas. Seened
istutatakse oma koduaedadesse. Kas kevadõrnik
Koonga valla paepealsetel muldadel kasvama
hakkab, seda näitab aeg.
Uuest Kaubamajakast ostsid perenaised
laupäevaõhtuks ja kauemakski head-paremat.
Päikest välja küll ei tulnud, aga tore päev oli
ikkagi.
Evi Liiva
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Koonga Pþhik ooli lþpetajad

Seisab tilluke inime väraval,
seisab tänaval hõigetest käraval,
seisab tänaval värvidest säraval,
seisab silmades igatsus imelik,
silmis igatsus nukrusenimelik.
( L. Heinsalu )

1. september 1995. Jälle algas uus kooliaasta ja 22
rüblikut alustas oma kooliteed õpetaja Evi Liiva käe
all Koonga Põhikoolis. Nüüd on sellest möödunud 9
aastat ja lõpusirgele on jõudnud 18 noort neidu –
noormeest.
Selle üheksa aasta jooksul on käidud läbi tule ja vee
nii naeru kui pisaratega. Ja eks selle põhitöö –
õppimise kõrval, on tegeldud ka kõige muu põneva ja huvitavaga. Oleme korraldanud matku, klassiõhtuid ja käinud
ühiselt suvistel klassiekskursioonidel. Meie väikesele Eestile on tiir peale tehtud ja selle aasta mai lõpus sai ettevõetud
esimene reis ka piiri taha – Leedumaale. Tore reis oli. On ettevõetud ka sulitempe, aga sellest vaikime ja meenutame
neid vast 25 aasta pärast klassikokkutulekul.
Kes nad siis on, need Koonga kooli üheksandikud?
Rita – suur organisaator. Koolilehe tegija, jõulunäidendi autor ja lavastaja koos Liliga. Peale selle ka üks vahva
jõuluvana. Lili – tubli laululaps ja tore kaaslane. Janeli ja Liina on head sõbrad, nendega arvestatakse alati ja nad
panevad abivalmilt oma õla alla ühistes ettevõtmistes. Maia on aga vaikne rahulik neiu, vahest ei märkagi tema
olemasolu. Eve ja Kristine on aga ühed parajad sädistajad, kuid neist saavad kindlasti kunagi tublid perenaised. Eneli
suudab tekitada kära ja mürtsu, kuid hiljem on kõik laabunud ning Eneli on jälle naerusuine piiga.
Argo ja Priit on ühildanud omavahel korvpalli ja arvuti.
LAPS TAHAB KLASSI
Arvutiklassis viibides ollakse ainult korvpalliga seotud
lehekülgedel, samuti näeb neid ka tihti palliplatsil.
KAMMITSAIST LAHTI,
Raimondki on arvutifänn. Teda huvitab nii arvuti sisu, kui
laps tahab tööle ja palga peale.
ka see, mida saaks ette selle arvutiga ettevõtta. Mikk –
rahulik maapoiss, teda häiri ei välk ega pauk. Mart ja Meelis
Laps, kes klassi kammitsaist lahti,
on vaiksed ja tagasihoidlikud, kui nad aga satuvad
Minna võib halvale, minna võib heale.
naljasoonele, siis lõbu ja naeru jätkub kauemaks. Maikl,
Ema ei hoia ja isa ei hüüa
naeratus näol, rühib vaikselt ja targu oma eesmärkide poole.
Egert – väike kavalpea, temastki on saanud tubli tegija,
Last, kes kodu kammitsaist lahti.
ennemalt püüdis ikka viilida ja leida põhjust tegemiste edasi
Laps ei jõua, kui ise ei püüa,
lükkamiseks. Ja meie kirstunaelad – Tauri ja Gert –
tegelikult töökamaid poisse vast aga polegi, kuid tunnist
Laps ei jõua siis läbi lüüa.
tundi pidev lobapidamatus on ära väsitanud nii õpetajad kui
klassikaaslased.
Ükski meister ei kuku teavast.
Kokku on nad üks suur tubli klassitäis kokkuhoidvaid,
rõõmsameelseid ja heatahtlikke noori.
Meistrid sünnivad hoolest ja vaevast.
Tuult tiibadesse, edu tegemistesse soovivad klassijuhatajad
( L. Heinsalu )
Agnes Kaio ja Aile Ailt.

JA ÄKKI OLEME KÕIK SUURED,
JÄÄ HÜVASTI HEA LASTEAED!
KUI PUHUVAD TAAS SÜGISTUULED,
MEIL KÕIGIL ALGAB KOOLIAEG.

IRIS OJASOO
KADI TAMSALU
SIRLI LEEMANN
KERLI SUIJA
OLIMAR LOOTSMAN
SIIM SIIMER
MART MÄGI
KENNO KOIKSAR
KERIN POOL
CARL OPIVALOV
JAAN VILJAK
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VARSTI MINA KOOLI LÄHEN,
SULLE, LASTEAED AIDAA!
PRAEGU SELGED ON VAID TÄHED,
AGA PEAGI TARGAKS SAAN.

LASTEAIAÕPETAJAD MAIRE, LIIVI, SIRJE
HEAD KOOLITEED TEILE
LÕPE LASTEAED “MIKI”

VASAKULT:
JARMO LAMPP
MAIT REINART
MARII HELEEN LOHU
MADIS MIHKLEPP
AULI AGATE PUUSILD
KARMO KALJULA
GEN GNEZDOV
SIRLI KOHV (PUUDUB PILDILT)

Lþpe Pþhikool
Mirjam Gerne
Mirko Gerne
Maiki Kaljula – hinnetega neli ja viis
Meelis Keskoja
Eve Lember
Tauri Pikkmets
Tavo Pikkmets
Helina Pärast
Merit Süvang – hinnetega neli ja viis
Kristiina Tegova – hinnetega neli ja viis
Liis Viin
Marilin Siimer
Sütevaka Gümnaasium

Külli Tamsalu
Tallinna
Tehnikaülikool
Mirell Kosk
Pärnu Koidula
Gümnaasium
Merili Koiksar
Pärnu Ülejõe
Gümnaasium 9kl.
Virve Erismäe
Pärnu
Kutsehariduskeskus
Heili Mõlder
Pärnu Koidula
Gümnaasium

Katrin Laanesoo
7h3lUQX.ROOHGå

Cristina Kaska
Tartu Ülikool

Evelin Erismaa
Lihula
Gümnaasium

Ave Luur
Pärnu Ühisgümnaasium

Anneli Paarasma
Lihula
Gümnaasium

Liis Lember
Pärnu
Ühisgümnaasium

Liina Saar
Lihula Gümnaasium

Helen Siig
Pärnu Ülejõe
Gümnaasium 9kl.

Karmen Eha
Pärnu Täiskasvanute
Gümnaasim

Kirsi Laanesoo
Pärnu
Ühisgümnaasium

Liivi Saar Lihula
Gümnaasium

Kairi Erismaa
Lihula
Gümnaasium

Krista Erismäe
Pärnu
Kutsehariduskeskus

Liivi Saar
Lihula
Gümnaasium
Õnne Vaikla
Lihula
Gümnaasium

Rait Aasväli
Pärnu
Kutsehariduskeskus
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Kˆisime pþhjamaade Veneetsias
Lõpe kooliperel on saanud tavaks igal kevadel käia
uudistamas mõnes kaugemas paigas. Seekord langes liisk
Praha külastamisele.
On ju teada, et Praha on barokkstiilis arhitektuuri poolest üks
Euroopa ilusamatest linnadest. Seepärast nimetatakse linna
isegi põhjamaade Veneetsiaks.

Juba sügisel hakati nimekirja koostama ja reisiraha koguma.
Kokkuvõttes ei olnudki reis hirmkallis.
Ekskursioon toimus koos Tihemetsa Põhikooliga.
Kahekordne 70. kohaline buss startis Pärnust 19. mai
hommikul. Neli päeva kulus edasi-tagasi sõiduks ja ühe
päeva veetsime Prahas. Ööbimised olid Varssavis ja Prahas.
Kokku sõideti maha umbes 3200 kilomeetrit.
Reisiseltskond oli sõbralik ja tujuküllane. Kuna pikal reisil
peavad kõik teineteist toetama, siis abivalmiduses ja
teineteisemõistmises olid kõik ühel meelel.
Tuju tõstmiseks töötas ülakorrusel “lehvitajate brigaad”.
Mõnikord saadi tänutäheks ka vastulehvitusi. Tee peal tehti
ohtrasti “pissipeatusi”, sest vedeliku tarbimine oli üks
põhitegevusi sõidu ajal. Keedeti putrusid ja suppisid, mille
“meeldiv” lõhn on mul siiani ninas. Kaasa reisis ka vanemaid
inimesi ja kolm “täiskasvanud musketäri”. Musketäride poolt
päris mõõgavõitluseks ei läinud reisikaaslastega, sest väsimus
võttis vahepeal võimust, kuid õlu oli Tšehhimaal nii odav, et
pudeli sai meie rahas kätte kolme krooniga. Nii nad
rääkisid!?
Varssavis uudistasime saabumispäeval vanalinna. Mis on
uuesti üles ehitatud ja restaureeritud, sest viimase sõja ajal
see suures osas hävis. Nii poola zloti kui ka euro eest sai osta
suveniire.
Huvi pakkus sõit üle Sudeedi mäeaheliku Poola-Tšehhi piiril.
Need mäed tuletasid veidi meelde meie Lõuna-Eesti mägesid,
kuid suurendatud variandis.
Prahas saabumisõhtul keerutasime ööbimiskohta otsides
mööda linnatänavaid ja veendusime, et linn asub mägedes (9
suurt mäge). Majade katused olid kõik punast värvi ja linn ise
imekaunis.
Järgmisel päeval külastasime Koneprushke koopaid.
Ronisime maa all koopast koopasse ja giid rääkis meile tšehhi

Scouts pataljon/3

keeles, millest kõik “said aru”. Meie oma giid pärast selgitas igaks
juhuks eesti keeles veel räägitu üle.
Prahas
vaatasime
ülalinnas
kuningalossi,
nägime
vahtkonnavahetust, tegime pilte lossi kuninglikus aias puude
kõrguseks kasvanud ja täisõites rododendronite taustal. Praha
vanalinn oli huvitav vanaaegsete tänavate, majamärkide,
pisipoodide ja söögikohtade rohkuse poolest. Toidulõhn imbus igal
pool ninasõõrmetesse ja tekitas isu.Tänavanurkadel mängisid
igasugused väikesed orkestrid, oli ka leierkastimehi kaasaegse
muusikaga. Üle Vltava jõe viival sillal käis vilgas kauplemine
turistidele mõeldud meenete ja piltidega. Rahvas
voolas sillal ühes ja teises suunas. Teisel pool jõge
vanalinnas sättisime ootama huvitavat kellamängu,
kus igal täistunnil kella luugid löökide saatel
avanevad ja kujukesed liiguvad. Ja siis see tuli!
Raksatas äike ja kõik tormasid kangialustesse
äikesevihma eest. Kogu tänaval olnud rahvas oli
kokku surutud sõbralikus mütsakus ja kostis
igasugu rahvaste keeli. Vaat nüüd sai tunda, et
oleme Euroopa Liidus õlg õla kõrval.
Kui hommikupoole oli ilm väga soe (+25oC), siis
peale äikest läks külmaks ja tuuliseks.
Paar tundi vaba aega kasutasime kaupluste külastamiseks ja keha
kinnitamiseks.
Ja siis läks lahti võidujooks unustamatusse kohta- juudi kalmistule,
kus inimesi on maetud 12 kihti üksteise peale. Sünakoogi mind ei
lastud, kuigi olen juudipäraselt kongus ninaga, sest peas puudus
“murumüts” nii nagu juudi mehed kannavad. Võidujooks jätkus
sama teed tagasi. Edasi sõitsime metrooga maa all ja trammiga maa
peal. Mõni koolipoiss-tüdruk sai elamuse esimesest rongi ja
trammisõidust.
Õhtu naelaks kujunes suurejooneline veemuusika kontsert. Mõnel
jäi vaatamisest hing kinni ja erutusest tuli “kump” kurku. Nii nad
kõik rääkisid õhinal, sest ise ei saanud osa võtta.”Võidujooksu”
joovastus südame puperdamisega oli alles jalgades.
Järgmisel hommikul külastasime kuningalossi teistkordselt, sest
Püha Vitase Katedraal jäi seest vaatamata. Erinevate kuningate
valitsemisaja jooksul ja 600 aastat ehitatud kirik jätab
suurejoonelise mulje. Huvi pakkus aknavitraazide värviküllus ja
maalingud, huvitavad nurgad. Tõeline maailmaime!
Tagasitee oli mööda tuttavaid radu kiiresti ja lõbusalt ning isegi
ruttiinselt. Ainult supikeetmist oli bussis vähem ja mõnda vaevas
uni ning reisiväsimus.
Ilm sai tellitud nii nagu vaja, parajalt soe, vihma napilt mõnel pool
sõidu ajal.
Kaotustest vast nii palju, et Tihemetsast poiss jättis fotoaparaadi
metsa, meie poiss sai oma jope aga Varssavis tagasisõidul kätte.
Giidi poolt korraldatud viktoriinis olid kõik võitjad ja autasud
magusa näol.
Kellele meeldis, kellel jäi midagi kripeldama- lõppkokkuvõttes
tore, et Eestimaa pind jälle jalge all ja huvireis korda läks.
Huvireisija Ilmar Tiismaa

V.Tamm

24. mai varahommikul algas suur pealetung kogu rindel
Pihkva suunas. Skoutide tegutsemist pidi toetama
kahuritulega kõrvalväeosa. Koostöö aga ei laabunud, skaute
saatis siiski edu. Vallutanud mitu küla ja saades suurt
sõjasaaki, jõuti kell 12oo päeval Irboskasse. See oli suur
saavutus, sest skautidel oli kahes kompaniis vaid 80 meest,
kes murdsid läbi kindlustatud liini. Ka kaotused olid
väikesed. Saadi 12 koormat sõjasaaki ja trobikond vange.
Irboskast edasi ei olnud enam otsest kokkupuudet vaenlasega,
sest nad lihtsalt põgenesid sügavale Venemaale.
Edasine lahingutegevus kulgeski Venemaa pinnal. Lahingud
käisid Karamõševo jaama vallutamiseks. Siin satuti kokku
hiinlastest komplekteeritud väeosadega ja Eesti Tallinna

kommunistliku polguga. Siin tegutses ka punaste soomusrong. 21.
juulil aga jaam vallutati.
Edasistes lahingutes Ostrovi suunal sai skautide juht kapten F.
Pinka raskelt haavata. Kuna puudusid transpordivahendid, kandsid
kolme küla elanikud teda külast külla ja nii 30 kilomeetrit käsitsi.
Ees ootasid siin suured punaste jõud ja suurt edu ei saavutatud.
Jõudnud 21. augustil Tšerjohha jõe liinile, vahetati sälja Vene
valgekaardi poolt.
Kapten Pinka asemele määrati alampolkovnik Adolf Aalberg ja
abiks leitnant Herbert Freiberd, kes kujunaski pataljoni
lahingutegevuse tegelikuks juhiks.
JˆrgnebÖ
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Horisontaal: Kolm Euroopa riiki, kes tähistasid 1911.a. esmakordselt rahvusvahelist naistepäeva. 17.Eesti jalgrattaliidu president.
18.Eestlaste uus Eldoraado. 20.Mees, kes 1965.a. esmakordselt väljus avakosmosesse. 25.Meeste munandimõõtja. 26.”Ivan
Sussanini” helilooja. 27…n, veesõiduk. 30.Peata ja käteta. 31.Keenia riigitähis. 32.-a—e, rahatu. 33.Rihma asendaja. 34.Tiibeti
budism. 36.Hankima, varustama. 39.Meeldib väga, noorte kõnepruugis. 40. Puidutöötlemise kõrvalprodukt. 41.-e-s-e.
42.Vigastamata, terve, ingl.k. 44.Kaubik. 45.Maamõõt. 47.Saaremaa postkontor. 48.Mahedaks. 52.Id est + Raadium. 54.Väikesed.
57.Iooni loendur. 62.WC tarvik. 63.Kreeka täht. 65.Tüdruku. 67.Ülistuslaul. 68.Pederast. 69.Saksaaegse populaarse marsilaulu
pealkiri. 72.United Nations. 73.L…, hoiupaigad. 74.Pikk täishäälik. 75.M nimi. 78.Pikkusmõõt. 81.Õhk, ingl.k. 82.Armastus.
84.Audi mark. 85.Metsloom, elab ka linnapargis. 87…haavad. 88.Umbes. 89.Tänav Pärnus. 90.Kalduvus. 93.…rr, teme võib sedagi,
mis teistel pea maksaks. 95.OE. 97.…esto, vahepala. 99.Sai teise linnana maailmas tunda aatompommi koledust. 100.Täppidega
jailma täppideta. 101.Kiviterass sissekäigu ees. 103.Avar. 104.Tulevikku etteütlema. 105-A.Jäme, kare. 106.…kätel on töömehe
tunnus. 107.Ameti… 108.Suur maalritöö. 109.Info auto. 110.Plaattina. 111.N nimi. 112.Lammast. 113.Kaks korda strontsiumi.
114.Oli meie malemees. 116.Lehm lastekeeli. 117.Sahkerdaja. 119.Asula Valgamaal. 121.Tuulium. 122.Mägi Tallinnas. 125.Silmus.
127.Erinevalt. 129.Lehelülg. 131.Eelmine juhataja. 138.Koht Sauga vallas.
Vertikaal: 1.Eesti võistlustantsu liidu president, en+nimi. 3.Koht, kus Eesti leegioni mehed pidasid raskeid lahinguid. 4.Trigon.
funkts. 5.T-m-I-u-. 6.Vahendaja. 7.Pidulik toiming enne suurvõistluste algust. 8.-a-d-a-. 9.Aiavili. 10.Auaste sõjaväes. 11.Lendab nii,
et suitsujutt on taga. 12.-s-r-, tähe-. 13.Nektar. 14.Anno Domini. 15.Ühendamismatejal. 16.Koht P-maal. 17.Mütsitärni. 19.Kohanim
Lüganuse vallas. 21.Vanuse. 23.…mürgitus. 24.Hektoliiter. 27.Veeloomad. 28.Hoop, look. 29.Seeliku pael. 35.Aadli tiitel. 37.EWR
riigimees, in+nimi. 38.Ajamõõtühik. 41.Pinde materjal. 43.Noot. 46.Koht Tori vallas. 49.Eesti Anonüümsed Alkohoolikud. 51.Seal
hulgas. 53.Masin, mis sooritab kõik operatsioonid, mida
Nr.25 Nr.26 Nr.27 Nr.28 kokku
soovid. 54.Posti indeks. 55.Sadamalinn Brasiilias. 58.Uraani
1
Iljina Talvi
1
1
1
1
4
kuu. 59.Määr. 61.…kott, sõimusõna. 65.Selg. 66.O key.
68.Leping riikide vahel. 70.Kindel koht ja varjupaik siin
2
Kibur Daisi
1
1
1
1
4
ilmas. 71.Arengu fond. 76.Daamide. 77.Raud. 78.…l,Karmen
3
Koit Kalju
1
1
1
1
4
Kass.
79..…ohvitser.
80.”Kõrbe
rebane”,n+in.
4
Lootsmann
1
1
1
1
4
83.…loom,ainurakne. 89.Vibrofon. 91.50. 92.Uuno radio.
Kalju
93.Koha nimi Loksa vallas. 96.Rändur. 97.Sama-,võrd-.
5
Luur
Evi
1
1
1
1
4
98.Kaevandus Virumaal. 99.Väike riik Vaikses ookeanis.
6
Pikkmets
1
1
1
1
4
102.Juhtmõtetel. 105.Naatrium. 108.Ajakiri. 113.Suusk
Aita
ingl.k. 115.Ronitaim. 118.…rium, hoolekogu. 120.Seal see
7
Pärn Salme
1
1
1
1
4
eesti perede nuhtlus tilgub. 123.Tunnistati Saksamaa
8
Soome Ain
1
1
1
1
4
kuritegelikuks
organisatsiooniks.
124.Muuseas.
126.Sealjuures. 130.Riitsinusõli. 132.”All…keldrites”…
9
Tammann
1
1
1
1
4
133.Endisajast säilinu. 134.T…, mongoolia raha. 135.Kreeka
Alfred
täht. 136.Vana mees. 137.…päev. 139.Suurvõistlused.
10
Tammearu
1
1
1
3
140.Totalisaator. 141.Sine Dubio. 142.Meie naljamees.
Nora
Lahenduslause:Pärnu Politsei protokollist”…9 56 15 97 59
11
Truus Leili
1
1
1
1
4
99 94 135 100 95 128 22 34 Ü 17 128 97 59 91-a 2
12
Viita Jaan
1
1
1
1
4
34 117 50 64 60 107 99 59 2 119 107 60 26 64 …”
Ristsõna nr.28 lahendus:ISSAND KUI ILUS!
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Ênnitleme juunikuu
s•nnipˆevalapsi!
Tiiu Lilleorg
Helju Pärnsalu
Leonas Surplis
Helju Tohver
Helmut Kibur
Natalie Väljak
Johannes Piirlaid
Alma Laanesoo
Leida Kangur

50
65
65
70
70
80
83
83
83

Ostame kasvavat metsa ja metsamaad,
hind kuni 120 000 kr. hektar,
ka läbi raiutud ja hüpoteegiga,
ettemaksu võimalus,
abi asjaajamisel.
Telefon51 79 866, 51 10 415, 56 150 680, 48 94 055
Faks 6 335 576, Rapla, Tallinna mnt 14, kab 332

Müüa W JETTA 1984a.
Mootor 1,6 (bens.)
Hind 11500 kr
Tel.6096776

Hei klassiõed ja klassivennad, kes me lõpetasime
Koonga kooli aastal 1984.
Saame kokku 17. juulil Mihkli laadal.
Koguneme 14.oo pastoraadi ette.
Võta kaasa piknikukorv!
Info tel. 55643340

KIHELKONNAPÄEV

16. juulil kell 12oo

Nedrema puisniidul

koguneme puisniidu väravas
TÊNIS M”GI kontsert

kell 20oo
Mihkli kirikus
17. juulil kell 9oo
MIHKLI LAAT
Laada þhtu algab 20oo etendusega ìKOHUTAV T PUUDUSî osades Hendrik
Norman, Madis Milling jtÖ
Simmanil tantsuks omad mehed.
Êhtused pˆˆsmed laadal 9oo
- 15oo hinnaga 20 krooni. Alates kella 19oo-st 25 krooni.
Tˆpse
m info juba laadal.
17. juulil Mihkli laadal pastoraadis kell 10oo-15oo Koonga naiste padjaklubi käsitööde

N”ITUSMÌÌK
j a

v ä l j a p a n e k K o o n g a
K ü l a s t a g e

Jaanituli
23. juunil
Pärdi mäel
kell 20oo
Oidremaal
kell 18oo

k o o l i m u u s e u m i s t
m e i d !

MIHKLI KIRIKU KONTSERT
16. JUULIL-bussi graafik
Kalli
19.oo
Lõpe
19.1o
Oidrema
19.15
Tarva
19.25
Mihkli
Nedrema
19.35
Irta
19.35
Koonga
19.4o
Kõima
19.5o
Bussiga tagasi peale kontserti

JUNNUMAA KUUKIRI
Lehe väljaandja
Koonga Vallavalitsus

MIHKLI LAAT 17. JUULIL
Bussi graafik
Laadale tagasi simman
Kalli
8.oo
19.oo
Lõpe
8.1o
19.1o
8.15
19.15
Oidrema
Tarva
8.25
19.25
16.oo
Mihkli
Nedrema
8.35
19.35
Irta
8.35
19.35
8.4o
19.4o
Koonga
Kõima
8.5o
19.5o
Mihkli
15.3o

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

