Koigi maade proletaarlased,

uhinege!

Nr. 10 (922)
Neljapaeval,
22. martsil

AKADEEMIA

Eestl Polluma)anduse

Akadeemla

partelkomltee,.rektoraadl,

komsomolikomitee

ja ametiiihlngukomitee

1984

XX VIII
aastakalk

haiilekand)a

RSP-84 tulekuH

Tchelepcnu!
16. martsil kogunes 1984. a. r ahvaste sopruse piievade organisecrimlsko.niree
esmcst
korda kokku.
Koigepea.t pandi pa.ka esirnees ja
asetai.jad: Uhel rneelcl va.iti esmeheks 'l oivo Aa:ja ja asetsitjateks
Enno .Tubli .ja ArM Kaseniit.
Et paremmi haalestuda suuriirituse lainele, meenutati
rnulluseid
sopruspaevi
(RSP-83)
ja siigisesi
iiJi6piiaspiievi. Vaeti vanade kordarninekute ja ebaonnestumlsts
pohjusi. Uheskoos
lubati anda enda
pool] parim
iirituste
onnestumiseks.
N agu tavaliselt, on koige .raskern
igati rneeleparase
kava kckkuseadmine. On kiill tehtud moningateelto5d, kogunenud
ka hiiid ideesid,
kuid seIlest jiiiib siiski vaheseks, Organiseerimiskomitee
l.oodab sel korral senisest suuremat aktiivsust iiiiopilaskonna poolt, ja seda juba kava viiljam6tlemisel-koostamisel.

Peagi peaksld ilmuma spetsiaalsed lehed, kuhu ig afiks saab kirja
panna iirltusi, rnis talle end ale koige rohkem on rneelcj ar gi. (Otsustati loobuda
«Generaatorist»
kui
sellisest.
Esia!gne naidiskava
hirmutas rahva ara, sed a peeti juba
kindlaks programmiks
ja mingeid
erilisi uusi motteid viilja ei pakutud.)
Et kergendada nende lehtede taitmist, tutvustarne
veidi iildisemat
plaani.
Seekord on rahvaste sdpruse paevad piihendatud
meie komsornollerganisatsioonite
V. I. Lenin] nime
omistamise 60. aastapiievale.
Suuremat
rohku pannakse
kiilaIiste kutsumisele.
Oodatakse
kulalisansambleid.
Korraldatakse
voistluskontsert, kus esinevad nii omad
kui ka killalisansarnblid.
Kutsed ja

Kulolised

ettepanekud on laiali saadetud, vastused on 'ttllrlud Liitist, Leedusl,
Moskvasl,
Leningradist,
Odessast
ja mujaitki.
Kavas on vee! miiling, filmiprograrnrnid,
jiiri56jooks,
spordisl.ow,
kontser did ja peod. Voet akse vastu
kii.aiisi
sosarkoolidcst
ja
kohtutakse teiste huvitavate
inirnestega.
Tos.sed iilesanded
ootavad
interk.ubi, KOR-i ja kornsorno.ikorniteed,
Mida aga kuulda ja naha soovitakse, sell est aridke juigcsu
marku!
Ja mid a varem, seda pafc;n! See,
rnillised rahvaste
sopruse
paevad
viilja kukuvad. on ee kOigc ii,iopilaste endi teha. Or g aniseer.misko-:
mitee annab endast niikuinii maksimurni,

Nii et berile!

sulg katte ja rnotted paOrganiseerimiskomitee

iaid rahule

13. ja 14. rnartsil viibisid valja- senine [uhataja Helle Ling raakis
soiduisturigil
Eesti Pol.umajanduse
orobzeernidest, millega kokku puuAkadeernias Eesti korgkooi.de OET tutakse. Parast sisukat juiuajamist
rmndi Iinnaekskur
sioonile, kus oma
toed kureerivate kornsomolikomiteede liikmed. Kahe piieva jooksul oskusi said niiidata ekskursioonianti. kiilalistele
iilevaade meie te- juhtide ringi liikmed Tiina Sepp
gemistest.·
.'
(/I'\M1) ja Siiri J6erand (Z). UudisE'smait tutvustas
ELKNO EPA tali ka meie iippekorpusi.
komitee struklUuri meie kornsomo.iOhtul to:mus kodukult"'1ri
kabinetiskodundlw;-::;:
...• ';le poo:t
sekretiir Toiyo AlIl~qp-~sepuu~
tuvaga VIis kiilaliseCl 'j{-urssi DET va.mi'stal\ld
suu~istete
uegusteerr"
dekaan dots. Sinalida Riives. Asi mine. Ortia organise.erimis!oo
ristoli seda huvipakkuvam,
et meil on sed sai siw ka uus Ot'.T sek,ori ju·
sellealane too Lmse.lt korgemal ta- hataja Piret Parnpuu (A I).
Jiirgmisel piieval and,s piihjaJ:ku
semel kui muja!, nii vahemasti arii1evaate '.Iektorite grupi t05st Ve1.o
vatL
Komsomolikomitee
GET sektori Maiken. Tudengeid esindas Valdur

Kanne, kelle sfinaosavus andis tunnistust, et ilusale sonade taga on
ka suur t56 sonaosavaks
saamisel.
Naidati
ka Pollumajandusmuuseumi,
kus
kostitati
tavapiirase
omakiipsetatud
leiya ja piimaga.
K.iLa,ised, kelle seas olid ERKI
komsomolikomitee
asesekretiir
Urmas Kaldaru,
TPedI
asesekretiir
oppet60 alaI Anne-Katrin
Vester,
TRO ideo;oogialoo as(lsekretar Verni Loodma jt. ning ELKNO Keskkomitee iiliopilasosakonna
juhataja
Silvia Liias
Jiiid niihtu-kuulduga
rahule.
Taas
kohtutakse
kevadel
Tallinnas
teiste korgkoolide
baasi'!
liibiviidaval
noupidamisel.

Ling asub lopetama
opinguid.
• Lopetuseks
tegi
asesekretiir
Arno Kaseniit ettekande
juhtimisse kahe niidala jooksu!. Tulemused
siisteemi tiiiustamisest
meie komsoosutusid
miHeroomustavateks.
Ta- molikomitees.
.Arutusele
tuli teasuks oli suuline noomitus.
duskonna sekretiiri, komitee sek:o• Interklubi
presidertdiks
kinni- rijuhataja
ja teaduskonna
sektorl.~
tati Voili Nellis (V II ~.)ja DET juhataja
vaheline
t66jaotus
ning
sektori
juhatajaks
Piret Piirnpuu. nende omavahelised
koost55suhted,
(A I k.). lnterk.ubi
endine presF Vaidlus liiks tuliseks ja kestis kaua.
dent Andres Vinni juhatab
EOE siiski voeti uus omaks.
sek~orit. Ligi viis aastat
kohusetruua . OET sektorit juhtinud Helle
Pressisektor

Komsomolikroonika
Tiil:tueres· «Eeltoni»
varetus
naabruses kerkivad mililrid ei jiita
vist iif fegi EPA tudengit ilkskoikseks, On ju loota, et splle (Done
kaikuandmine leeuendab pa mitrne
leaduskonna toJdumuresid (mitte
ainult ilUkaelanike ami) ..
Ohtse!
poliitpiieva!
kogunesid
EPA teadlased-oppejoud
ja Tartu
rajooni
juhtivad
iootajad
iihisele
noupidamise!e.
Kohal o;id rajooni
parteikomitee
esimene
sekretiir
Leonhard Puksa; rajooni tiiiteykomitee esimees Jaan Kork, ATK esimees Mart Avarmaa ja teised. Pollumajandusa.kadeemiat
esindasid
EPA juhikond, feaduskondade
esin4ajad ja iihiskonnateact,ased.
Noupidamisest voWs osa ka EpA Olenurme oppe-,ja katsemajandi
direk.tor K.illju Roosve.
Juhindloldes NLKP Keskkomitee
veebruaripleenumi
ja EKP Keskkom'tee XIII pleenumi suunis'est
analiiiisiti
Eesti
Pollumajanduse
Akadeemia ja Tartu rajooni Avrot65stuskoondise
vahel
solmitud
koo,to5;epingu
tiiim:st
ning kavandati
pohisuunad
teadus~
ja
praktika paremaks iihitamiseks.
Piiras! po'iitpaeva teema ammendam'st and's Leonhard Puksa ii:evaa-te rajooni majanduslikust
o:ukorrast. . S20ses kokkuostuhindade
tostmisega . on majandite
finantsmajanduslik
o'ukord
miirgatavaJt
paranenud.
Et jouda sellele tase~
mele. kus meie rajoon om') tinginiuste poo'e,t voiks O'la, on vaja
ve,,1 palju JoDd leha. Erilisl tahelepanu p50ratakse
praegusel
moinendil pi:ma too'misele.
.
Loollakasv;lCus;Jrobleem:de\e
juhtis fiihe'eJonJ
k1 K. Vaino oma
pleenum ietteKandcs:
«Karja Cletalve lid1mise
lildis"lt
heade naitajate
juures esineb ka

13. miirtsil' kogunes EPA komsomolikomitee
oma
t66kooso:ekule,
Alljiirgnevalt
liihidalt arutJetust.
• Kinnitati RSP-84 esialgne orsadist, m:s el:ituse ette koigile
nul a pandud, on lugeda: kauplus- ganiseer,miskomitee.
• Jiirjekordseit
arutati
iihiselas66klat el.itab Tartu Ehitustrusti
Efflusualitsus nr. J. Tiif:ta;aks on mute probleeme. Kohale oli kutsuanlud kiieso{eua aasta IV kuartal. tud ka «Bettoni» noukogu vanem
Tarmo Ouna1)uu,
kes p,di andma
viimaElla HALDRE foto ii1evaate t55dest-tegemistest

Teadlaste
arevusttekitavaid
Jakte. Need konelevad sell est, et vee I ei ole tehtud
koik loomakasvatussaaduste"
t06tm.se vajaliku kasvutagamiseks.
Tahan ainult meelde tuletada. et kiiesoleva aasta plaanid ja kOflustused
on k6igis rajoonides
fu05dunud
aastatest miirksa ·pingelisemad. See
tiihendab, et on vaja teha konkreetset tood iga kolhoosi ja sovhoosigao Siis seIguvad .. mahaiiiiimuse
pohjused, ning korvaldatakse
need
konkreetselt,
kuni. iiksikute farmide
ja brigaad:deni
viilja,»
L. Puksa iitles valja ka motte
luua
EPA juurd.e labora oorium
Tartu ralooni sotsiaal-majandusHke
probleemide uurimiseks.
Teadusa.a prorektor Armand Sukamiigi peatus pogusalt vastastikuse koost60'epingu
a!usel
tehtuI.
EPA on abistanud
majandeid
t55brigaadidega.
Siigisestel
koristust60del oli abiks 220 iiliopilast. Rajooni majandid on iili6pilastele
ka
oooeor~kt;ka
baasiks. Kokku tiiiitati EPA joududega iile 13000 t55pii.eva.
Sellest. mis lepingu a'usel on otsa~e1t teoks tehtud. kllid~s kateedrid on osutanud
teaduskilsimu~tes
pb; konkr('e's~tele
majandite'e.
riiakis'd teaduskond~de
dekaanid
ja
ka'eedrite
juhaiajad.
Ettekannetest
se:gus. et seffkateedrite ja majandile vahel toimub

ia praktikute
koost66; Kuia leaduse
ja praktika
vastastikune
partner,us
ku!geb ainult sea! edukalt, kus majand suhtub pakutavasse
soosiva,t,
kus on
inimesi, kes' kiridlUstavad etteantud
Juhendl koigi nouete tjiitmist.
. «Organiseerituse
ja korra kiisimus on meie 1aoks printsipiaalne,
votmekiisinius,»
iitleb K. U. TSer~
nenko, ja edasi: «Selle suhtes kaht
..arvamust oila ei saa. Igasugune 10devus ja vastutllstundetus
pohjustavad iihiskonnale mitte ainult mate,
riaalseid
kaotusL
Need tekitavad
tosist sotsiaalset ja kiilbelist kahju."
Teiseks j a iihiscks arvamuseks
kujunes, et EPA ja ATK vahe'ine
koost55 peab olema tu:emusr kas
molemale poo~ele. Tead aste abi e!
vaja mitte a'nult prakLkud. Abi on
vaja ka akadeem:a:e.
ja m;tte ai'nult materiaa'setes
viij;""'s.ec
""'d
ka k6:helist, kasvatus:ikku.
Suurepiiraselt ja kO'1lsentreeritult
iites
selle motte vii1ja J. V. Andropov
NLKP l\c"kkomitee 1933. aa<;1a juunipleenu''li1:
«f-Ie'l k2svalusv!lhe~d
on o;nimise
seostamine
too~m's·
t5iiga~;
Nime'atud
koost55
p'lhiprobleemid kajas'us;d
k1 sCn.~v5tllldes,
L. Ralldsepp: «Majandus'iku
efekti se'suko113:t 'le~ks 5'd 'me'r1 "'-~'1da""a j~ sUVendaIT'fl itnt m"l,h'iianud majanditeba.
Seni3e koos',50ga

ted veterinaariateaduskonnaga.
Oppe- .ja t60praktikatel
tuleb rohkem
usaldada iiHopiIasi, suhtuda neisse
k~i .vordvaiirsetesse
partneritesse.
seotud majanaUe struktuuf
naHab solmlda . !1e~?e~a vastavad
lepinaga vastupidist tendentsi.»
gud. Erlh ..tahhs on noortele oige
V. Matin: «Loodava laboratooriujuhendaja leidtnine.»
mi t55s voiks osaleda ka poliitOko;
Hinnates . pollum~este teadus- ja
noomia kateeder. eriti sotsiaal-maprakt:kaalast
koost6od,
toonitas
jandusliku
arengu
g:obaalprobleeL. Puksa vajadust
valida selfmamide uurimise!, niiiteks sotsiaalse
jandid mitte tunde jargi, vaid lahinfrastruktuuri
arendamisel.»
tudes konkreetsest
o:ukorrasl.
H. Piha: «Tuleks tihendada Tartu
Leonhard Puksa arvas. et koosrajooni jn EPA juhtkondade
vaheATK juhtlis; sidemeid, e'ame ju nB liihes- t60d aital> parandada
konna senisest aktiivsem osalemine.
tikku. Et akadeeinia
pere tunneks
parel11ini. oma kodurajooni,.
voiks Selleks peavad EPA esindajad roll"
kem ATK-d o!emaso!evast
olukorkohtuda viihemalt kord kvartalis.»
Koost65 vordK, Alekand: «Tuleb valja, et pa- rast informeerima.
ka ATK
retnini saab kontakti heade maJan- viiiirsust saab reguleerida
ditega, halvemad ise tavalis.elt init- juhtkonna tasandil. niiiteks EPA-Ie
abi andes. Konkreelsel
siatiivi ei .ilmuta. Kui koost56d va- ehilus:ikku
ei o:e alati vastavaid
jalikuks peetakse, voiks need side- majandiI
v6b'susi
ja ,ei sfludeta garanteerimed kohustuslikus korras korgemaJt
da kvaliteetset ..t50d.
pooH paika p.anna,»
EPA rektor N. Kozlov avaldas
E. Altos~ar: «P)hPin~ Osa mere
praktikantidest
tootab Tart·u rajoo- loo'ust et koost55suhted juba liihen's. Prakt'ka on aga niiid 1Tlud. et mal a jal paranevad nii kvantitatiivsageli ei kasufata
majandite:e
nii sel! (haara takse kaasa rohkem makui kvalitavajalikku
lisat50ioildu
liiie inten- jandeid j'l kateedreid)
0 'eks sell'sedi
S'iVS11S0p-3,e! looda vaj3'ikke 166- tiivselt. Otstarbekas
majand:d vahetada. kus vastastikuja o·met'ngi'T1usi. SageJi antakse
ralvem
16310'k just ii Lipilastele. ne koos(66 vajaiikult e! laabu. Ka'
a'danud. eriS"";se iiksl,,,; kSUS2P-ilon eriti silma on raioon EPA-ipa:ju
Ii KFK-i k~udl). Pol'umajandusakapa'stnud
Kambia sovhoos.»
.
K. Roosve: «Koo'ti.io EPA ja ma- deemia ...sid,em~'d Tartu' rajooniga:
ka plaia'1r1;'e ",hel pe'lb ikkagi o'ema va- peaks knd asll parandama
batahtl'kkus~
a·l1S~1.'mllidl1 ei tu'e neeritav laboratoorium.
5'o::I('sl midagi head. Meil Olenmme
sovhoosis on eriti l~ead koost655Uh~
TIINA TIHAMETS

koostoost

Prof. Juri Kuum

p511umajandusteaduse
Dotsent Karl Villeberg on siindinud 2.5. jaanuaril
1917. a. Jarvarnaal Albu vallas pollupidajate
po[ana:
Pollurnajandusliku
hariduse
omandas
Janeda
,P5!Jumajanduskoolis (1936-1939).
Tallinna Tehnikumi maam50du ja kultuurtehnika osakonnas
(1942-1943)
ning
Tartu
OIikooli Pollumajandusteaduskonnas
(1945-1949),
lopetades
viimase
6petatud
agronoomina
(1949).

Ulikool
27.
arengu bcosino

Tartu

(1947 -1950)
m isel t kartuli
agrotehnika t, eri ti j andusteaduskonnas
agroseemnekartuli
kasvatust,
Uurirnis- ning 16petas selle opetatud
too tulemusena
koostas ta disser- noomina (1950).
tatsiooni
«Kasoutingimuste miiusi
Tootanud TRO agr aarokouoomia
kartuli seemne k?qlLte~dile» (1958), [a plaanimajanduse
kateedri ass is·
mille eduka
kailsrhise
tulernusel tendina (1949-1951),
EPA pollutalle omistati nollumajandusteaduse
maj andusokonoorn 'ka kateedri
vakandidaadi
kraad
(1959). HLjem nemopetajana
(1951-1955,
olles
on ta uurinud kartuli sailitustlngiiihtlasi
katcedri
juhataja
1955muste mo]u seemnekartuli
kva.itee- 1956) ja dotsendina
(a-st 1965).
dile, perspektiivsete
kartulihiibrfidiOma uurimiste tulemusena
koosde ja -sorti de bio.oogiusi ja majantas ta dissertats'oont
«Maafandi
duslikke omadusi jm.
raisionaalsema:'
trasutamise
teed
Tema sulesl on ilmunud opikud Karu-Eestts»
(1962), mille kaitsrni« Kartulikasuatus»
( 1966), e POiluse jiirel talle anti majandusteaduse
kultuurid
[a
nende
l.indamine»
(1976, kaasautor)
jt. Ta on olnud
tile 20 aasta Azronoomtateaduskonna metood.kakornisjoni
esimees j:
tead ustoodc kogumike toirnetaja.
Dotsent Hans Sarv on sfindinur
27. juunil 1920. a. Tartus professor
perekonnas.
Oppis TRO Polluma

.Dotsent .V:t1m..a:~audsepp· on silnd;nJld,12~- [uunil 1925~ a. T'<llt~nna,.
Ta -lopetas TRO Pfillumaj.andusteaduskonna
opetatud
agronoomina
(1948).

Parast iilikooli Iopetamist on t55tanud, milrnes, ...asutuses. ..zootehnlkuna ja oppejouna ning EPA poilumajandus.oomade
s55tmise kateedri
assistendina
(1954-1959),
eri.ookateedri. aspirandina
kandidaadi
kraad
(1962).
Peale makasvatuse
zootehnikuna (1962selle on tern a poolt avaldatud told (1959'-1962),
(1966~1968).
pollutnaiandusettevotete
okonoomi- 1966), assistendina
(1968-1970)
[a
ka ja majandusliku
tegevuse alalt, vanerndpetajana
(a-st 1970).
nagu eRal kern. ia odavamalt kuali- dotsendina
Ta koostas dissertatsiooni,
«Eestl
teetset piima»
(1958, eesti ja- vene
lammaste
liI a· ja
keeles] , «Piimaioodant u sesoon- tumedapealiste
uillajoudlus uttede erineuai soolmlsus Eesti NSV-s»
(1961), «Energid
sel» (1964), mille eduka kaitsmise
ja proieiini
sui.te optimeerimisest
sootmtsnorrnides»
(1972) jt. Tema tulemusel talle omistati polhunajandusteaduse
kandidaadi
kraad
poolt toodi
valja
seadusparasus
(1965):
Tema sulest on ilmunud
sii0tades leiduva proteiini ornastajuhend
«Lambakusoamisvoimest
soltuvalt
loomade va- metoodiline
nusest, mille kohta avaldati mate- tuse pr aktikum» (19/8) ja toid lamning sigade [a lindurnaatilised
alused. Praegu koostab bakasvatuse
ta majandite
oma kiiibefondi nor- de sootmlse alalt.
meer irnise aluseid, selleks et vahendada majandite
Iiihiajalise pangalaenu vajadust.
Dotsent Ludvig Raudsepp siind
21. martsil 1922. a. Vorumaal K;
saritsas
pfillupidajate
perekonna
Keskhariduse
omandas Voru kesl
koolis ja pollumajandusliku
korr
hariduse
TRO
Pcllumajanduste
duskonnas, mille 10petas opetatu,
agronoomina
(1948).
Toolanud agronoomina
j a 6pet<
[ana, Tartu Opetajate
Instituudi
6ppejouna
ja kateedri juhatajan
(1949~1955)
ning EPA taimekao
vatuse ja sordiaretuse,
rohuma<
viljeluse ja bolaanika
kateedri vz
nemopetajana
(1955-1969),
do!
sendina (1969-1982)
ja kateedr
iuhatajana
(a-st 1982) .. Agronoo
nialeaduskonna
parteibiiroo
sekre
tiir (a-sl 1972).

Dotsent Karl Viileberg - TRO
taimekasvatuse
kateedri
(19501951) ja EPA taimekasvatuse
kateedri (a-st 1951) iippejoud.
Parast tLikooH lopetamisl loolas
TRO
taimekasvatuse
kateedris
tehnikuna (1949-1950)
ja assistendina (1950-1951)
ning EPA taimekasvatuse
kateedris vanemopetajana
(1951"71959)
ja dotsendina
(a-st 1959).
Tema teadust6iid kasitlevad pea-

Dotsent Hans Sarv - TRO agraarokonoomia
ja plaanimajanduse
kateedrl (1949-1951)
ja EPA pollumajandusokonoomika
kateedri
(a-st 1951) oppejoud.

KOOLI LOPETAMINE
on iiki; tohuvabohu nagu' ikka igasugune olsle kokkulombamine.
O.ed
riagu konks kadakummil
ja keegi,
k~s sinust tugevam, tirib sind Vlsa
jarjekindlusega
enda suunas.
See
on umbes sama tunne, mis kiikumine -- iiks kannatab vii,ja, teine
mitte. Kadakumm
aga venib ja
sina, haak seal kadakummil, omad
iiha suurenevat potentstaaiset
e~er:
giat. See ongi ~~smiirk: s~!l~ mlllgi
tabamatu piirvaartusent
valJa ve~~{ada ja sUs minema lennut~da. N~Isiis. mille· lend lopetanuld,
vald
igakevadine
haagipa_rv sp~tsial~ste.
: Jah, kooli lopetamme. Sona lope·
famine polegi sHn see 6ige. Ohest
kiiljesl saab. labi kii II, aga telsest
kiiljest on akadeemia vai.d ~.ro;??g.
Lopudiplom ja rektoraa~1 k~e~lgls'
tus on ainult punkt pro.oogl lopus.
Ja kui 010 011 luuletused
peale
loeb, moistad, et isegi milte l'un~t,
vaid koolon: hetk keskendumlst
Ja
sind ootab ees teemaarendus
mones
Eestima.a majandis,orna
10endamatute .komade, ·kiish ja hiiiiumiirki·
dega. See on nagu ~~ise'y5tt: .tead,
et votta tuleb nagunn, votadkl, ent
taipad siis, et nalst votta oii kaki,
tegu, katsu ta'ga aga elada.
'. Naisevott ja koolilopetamine
O!!
sarnased
veel sellegipoolest,
et nil
\ihe kui teise puhul lisab ettevotte
esmakordsus
uudsusetunnet
ja p'inevust,
tekib riskimoment,
mid a
noor ja terve inimene vajab samayard kui ohku. Ja ometi on tUTvalisem tunne. kui sober elte naitab,
kuidas
saaremahiseid
mahkida,
title riietada voi ... Selle «v5i» parast, aga eelkoige oma soprade ~p~lvel ZOOPRESSIST,
rna sed a klrJa.
tiikki kiriutangi.
Tahan kirjeldada sHn kolhoosielu
ja peazootehnikutood
nii.: nagu m,~
niien seda ilks aasta parast kooJI
15petamist. Ma ei taha seda teha
liiga losist maski naole tommates,
nagu mul pole vahimatki soovi siin
kedagi voi midagi pilama hakata
ega naeruvaaristada
.. Kuid! Zoo·
tehnikllamet on iiks tasine ja raske
elukutse kiill, aga onneks siiski mit1e sedavord. et naerutuju kaoks.
PEAZOOTEHNIKUPOST
Enne, kui raiigin peazoolehnik~:
postsl,
motisk:egem
postidest (nn
neid
ametitoote'
ju nimetatakse)
fi'dse. Tinglikult
voiksime ju ka
sammast
postide hu:ka lugeda ja
taustsiisteemi
valides voime' pirlada
postiks ka ritva: Noustuge minug.a
:ia ogu see jargm'se minu poolt eSliatava vaite eelduseks.

Olemusi
kujutatakse
ikka ena- selle onnetu «ridval» vanduva pea·
masti istuvas asendis (erandi moo- zootehnikuga.
Niisiis,
dustavad
ehk riigipead)..
Seega,
PEAZOOT-m-lNIK
VANNUB
mida te iitleksite, kui teil tuleks istuda fthele akadeemia
kaheksast
sambast? Kohedalt korge, kuid' is- kirudes, sajatades, soimates, saales;
tuda saab: Aga kui teil tuleks islet kolhoos vastab kirudes, sajatades,
votta heinakuhja keskele piisti tor- soimates, saates. Pohimottel: kuidas
nii sina kiilale (voi
gatud ridvale?(I)
Ma pole milte kiila sinule,
On voimalikud
koiksulolliks lainud,
vaid tahan 6elda vastupidi).
gused konf5deratsioonid
ja liidud:
seda, et igal majandil on isesuguse
ia veterinaararst
ago
labim05du ja kindlusklassiga
post, peazootehnik
peaagronoom
ia autokuhu viirskele peazootehnikule
istet ronoomide,
juhid okonomisti, okonomist ia peapakutakse.
kusjuures
see labim50t
peaJa see kindlusklass
pole mitte alati raamatupidaj a peazootehniku,
zootehnik ja peamehaanik
pearaav'ordelised majandi pindalaga.
matupidaja,
pearaamattlPidaja
ja
Niisiis,
peazootehnik
peamehaaniku
ja ehiSAMMAS JA RITV.
tusinseneri jne. ine. vaslU. TegelasJatkem sambal isiuv peazooteh·
nik esialgu sinnapaika ja vaildelg-em liihemalt toda leist, kes ridval
islet vollis.
Siigis. Ammuks see oli, kui kool
jiii seljataha. Koolist piiiisnu vabanemisroom on asendunud
nadala·
loppudel tasakesi ligihiUiva linn aigatsusega.·
Sopru
tahaks
naha.
Laululinnud
kogunevad
teleloni-.
traatide~e ia puuiatvadesse,
valmistuvad aralennuks ...
Liihevad kured, algab siirdesootmine. Lendavad han ed, ratsioonist
kaob juurvili.
Lahkllvad
luiged,
kuhj aridval . istuv
peazootehnik
avastab esimese paasmatult
hukas
silohunniku ... ja so6dab heina. Ise
aga istub, kus?l
Talv. Hein viiheneb geomeetrilises
.progressioonis
kevade lahenemisegao Juba on aia taha lainud teinegi
siloauk. Odrapohku, mis millegipa'
rast poldude keskele kuhja on pandud, ei saa kiitte - juhtumisi on
soe talv, p511ud pehmed. Ja «rilv»
voimalikke
5nnetu peazootehniku
istumise all kond on rohkearvuline,
jatkub.
muutub iiha ebakindlamaks.
riiaki- kombinatsioone
Ma ei tahamuidugi
viii la, et koik
mata sell est, et oma zootehniliselt
suurt taguotsa nii viiikesele pinna- voimalikud rinded ja Iiidud ilmtinIe ara mahutada on, pehmelt 5eides, gimata tekivad voi olemas on, voi
seda, et ilksteist kiruvate spelsiaebamugav.
listide konekoma kerkiks nagu jaaJa siin avaJdub vee I iiks erinevus
ko'1a1. Ei,
«sambal» ja «ridval» istuva peazoo· nitu;ekuma kontorihoone
telmiku vahel: kui «sambal!» voi- k5ik toos tekkivad pinged on ena·
Niiiteks puhkedakse sind iira ajada. siis «ritv» on masti maandatavad,
su oiinapink. Sealt sa ei paiise! Kui paevadel iiksteise seltsis aega veekukkuma hakkad. upitatakse tagasi.
tes. Olgu s'is kaarte. doomino\, ko·
roonat, vorkpalH voi sopra mangiSamal aia!, kui «sambalistuja»
tunneb e'ust monu ja on oma motec des (vahel ka selleks saades). ElaIe ja plaanidega
arvatavasti
juba me me iu tavaliselt koik iines suures mafas. Nil et ei maksa imeks
jiirgmis~s
aastas.
turnib
«ridval·
oHja» nagu algaja filibrist oma ta- panna. kui velskri last hoi des teada saad. et S1 1011 o·ed. viihemalt
nas"s paevas.
Niiiid aga ja1ame «sambal» istll' sel1esama ...clskri arvales.
Tasapisi ne'd inimesi tundma o\)·
va oeazoo"ehnikuga
iaadwalt
hu·
vasti ja tegeleme edaspidi
ainult pides aga markad, et su ko:!eegid

Dotsent
Ludvig
Raudsepp
EPA taimekasvatuse
ning rohumaaviljeluse ja botaanika kateedrl oppejiiud (a-st 1955) ning juhataja
(a-st 1982).

Oma uurimist05 tulemuste pohjal
koostas ta dissertatsiooni
~MaafJirni
sartidest ja agrotel:nikast»
(1965),
mme kait.smisel omandas pollumaiandusteaduse
kandidaadi
kraadi
(1965). Tema sulest on ilmunud
5pik «EesHOistaimi»
(1981,340 lk.).

on elus karastada saanud in!mesed,
kellel peale t50mllrede veel kodused
(monikord ootamatuH t6sised) mu·
red, kuid kes vaatamata
koige:e on
jiiiinud .naljaarmastavateks
inimesteks ega ole kaotanud vajadust harmoonia ia ilu poole piiiida. Viimane
pole. minupoolne sonako,ks ega tiihipaljas stiilitsemine.
Nii kohtasin
esimesel kolhoosipeol peaagronoomi
laulmas kolhoosi segakooris;
kuuj:
sin, et tossiv6'itu osakonnajuhataj
a
kogllb marke; turjakas, natuke tao
humatu
olemisega
ehitusmeister

Ootsent .Vilma Raudsepp -: EPA
pollumajandusloomade
sootmise .kateedri
(1954---1959)
ja erlloomakasvatuse kateedri (a-st 1959) oppejoud.

PEAZOOTEHNIKU

KURADID

Needsamad,
need tosito5mehelikudo Neid on voimalik lugeda, kirjutada,
kuulda,. niiha, joonistada.
koguda ja...
valja. oelda. ViLja
vOlb neid oelda, niiiteks, mond tahtsai paberit lugedes, allkiria kirjulades, agronoomi
kuu;ates,
neljaja viiekohalisi
numbreid joonistades, iilemusi nahes ... Kuradi voib
aselada lause algusse (aga ka lause loppu); kui kurat on lause keskel, siis' tul.eb ta viSita komade va·
hele.
K6ige mojusam
kural on kahe
«r»-i ja kolme hiiiiumiirgiga.
Algajal soovitan
selle viimase kuradi
efektseks viiliaiitlemiseks
kasutada
lihtsat votet:- kujutage
korraks. et
10ite haamriga koigest joust endale
napu pihta.
Nagu Ilaeme, on neid tosit50mehelikke kuradeid mitut !iiki ja sorti.
On aga ilks !iik kuradeid, mida hoidku taevas selle eest - ei v6i.
ei tohi, ei saa j a 10puks. ei maksa
lendu lasta. Need kurad;d elavad
nagu dzinnid pude:is, kusjuures pudeliks on ta ise peazootehnik.
Need kuradid on maaratud
veterinaararstidele
(seasustijad,
kuldikohitsejad,
sarvesaagijad
jms. rahvas), kes on head, tookad. igas
m6ttes piiri'1idavad ja korgelt erudeeritud (viimases ei julge harimatu zootehnik kahelda) inimesed.
Voin julgelt tunnistada,
et pari·
mad miilestused on mul seotud just
nendega,
veterinaararstide
ja
-velskritega.

opetab ohtuti parast tood lastele
maadlust; et haiglasel ja alati viriVETERINAARARSTID
JA
seval pearaamatupidajal
on aukar·
-VELSKRID
tustaratav
kaktusteko:Iekts:oon;
et
nooruke okonomist tikib kenasti.
Sellistega
on isegi kakelda mo·
Arst Ja velsker pole majandis
nus.
mitte A ja V, vaid A ja O. ning
seda sona otseses mottes. Kui vaKUI SUL MONI ASI
nasti soitis esirnees jaigrattaga,
siis,
UNTSU LAHEB,
veterinaararstil
oli viihemalt vedruaga uhtsu laheb moni asi nli VOl vanker. Tiinapaeval
on arsti tahtte:siti, siis tulevad nad (kirlldes)
sus t6usnud
veeigi. Isegi pollul
sulle appi. Kui suI on tunne, et o:ed miir'sev kombain leeks veterinaarkaru loo:usetult kummllli keeranud,
arstile silma, kui tal kodus loomad
iitlevad nad sulle, et see neetud o;eksid.
Veterinaararstiga
mille
kiiru oli uppis juba- ammu enne liibi saada
vordub
laastukatusel
sind, sinu asi on see iiles upitada. paevitamisega.
Uskuge mind!
Su tuju tuleb tagasi ja sina, noor
Ars! on is'ksus ja velsker arsti
spetsialist,
o'ed taas iihe kogemu- relvakandja.
Arst ei kasuta kedagi
se vorra rikkam, karastatum,
nen- ja keegi ei kasuta arsti.
dega sarnasem.
Arsti tood ei ole v6ima!ik kont-

Agronoom.id
Et taas on tulemas erlalaolfimpiaadLesimene
voo:. mjllesl_ koigi!
, soovijail on. voima,llk o~a votta. ~I
, ole ehk kurjast heita vaike tagasipilk rnone '!<uu eest. toimunud uleIiidulisele j.oukatsumlsele.

.Loodusfoto fa
Hanna Hautala

lasta, [a kul ikka veid~ sfinade Ja
kaanete peale pea? motlema .. S!IS
nii palju lihtsalt et suuda . .rabenle
panna. isegi parima tahtrnise korral mitte.
Sliski parandasime oma positsioone oliimpiaadil,
jiiime neljateist-

Agronoomid kohtusid Gorkls, kus
asub
Valgevene
Polluma,iandus,e
Akadeernia. Meld Aare Tuviga palgutati iihte tuppa Mos;kva Tirnirjazevi-nlrn; Polluinajanduse
Akadeernia uliopilastega.
Poisid olid tor~dad kuid veidi k5he tunne lekkis
kuuides, et nendele oll antud oliimpiaadiks valmistumiseks
kuu aega. kiirnne voistkonna hulgas kilmnenTeoorias, .erttl definitsioonide
tead- daks. Et o.irne o.Ilrnpiaadil esindakursustega,
ei .saa
mises o.id nad rneist tuntavalt uIe, tud nooremate
Nende abiga sonastasime
meiegi tulemust nii vaga halvaks lugeda.
Parim koht meie voistkonnal
oli
delinitsioone.
Meile tuli koostoo
agrokeemias.
nimelt neljas.
Sorigati kasuks.
diaretuses sairne 8, koha, tairnekaitses 9. Maaviljeluses jaime 13-ndaks.
Kolmandal
paeval toimus konJust seal peetigi meie veaks delikurss, Aega anti neli tundi. Algse nitsioonide puudumist.
,viie asemel tuJi vast at a kuuele kuHiljem jaudsime omavahel
arusimusele.
need olid agrokcemia.
maavi:jeluse,
taimekasvatuse.
taime- tades jiireidusele. et kui tahame tulevikus
paremml
esineda.
tuleb
:kaitse ja sordiaretuse
valdkonnast,
koostada liihike kava, mis koosneks
kuues kusimus aga to.itlusprogramseonduvatest
moistemi kohta. Dhe kiisimuse jaoks jiii kiisimusega
test, ja alles seejiirel asi praktikaga
aega naoilt 40 minutiL Kava tege'
siduda.
mine jiii tahaplaanile,
mustandist

Gorkis

riiak:mata.
J5udsin, tais kirjutada
kolm suureformaadiiist
lehekulge.
Praegu tundub sedagi iilearu palju, kuid seet5ttu, et kilsimused olid
viiga laialiyaIguvad,
jiii sedagi napiks, Meie suurim viga oli ikkagi
see, et ei olnud viilja too dud olseseid tiipseid definilsioone, Kaude seIetamine jiieH sageIi nagu tiihele
panemata,
sest ta polnud kiillalt
tiipne.
Konkursi
vaitja
oli Valgevene
Pollumajanduse
Akadeemiast. Tema
vastus loitlusprogrammi
kohta oli
viis ja pool lehekiilge pikk. alusta1ud o:i Oktoobrirevo:utsioonist
ja
jiitkatud kolhooside moodustamise-'
ga, sealt edasi mindud muidugi Hinasesse piieva. Nii suuremahuliseks
.ei juIgenud me oma tood paisuda

Tallinnas
muuseumis
ualiapanek
[otodest,

A. H. Tammsaare majaon [ub« oibe mitmes
Soome piltnike loodus-

Paljud inimesed otsivad eksooti-.
kat kai[est kaugest ia tabamatust,
miirkamata,
et nende endi koiiuiimbrus pahub oiirratuid ja korduma!uid elamusi. Mida aeg edasi,
seda viiI em inimesi miiistab urglooduse keelt, ja ne'd, kes seda teisteles; i [agada miiistauad,
on vaid
man! uksik;
Nende viil:este fulka var'b kindlalt
lut;eda' ka soomlasest
loodusfotomeistri Hannu. Hautala, mel:e, kes
juba aastaid on pul.endunud
uksnes loodusele, - jiiiidvustades
seda
nii filmilindile kui ka fotodele. Loomade elu tundma appides on ta propaL eerinud
looml aruldusi.
nende
endi ja nende elukeskkonna
kait$et.

H. Hautala ei ole ammu lil:tsalt
vatete jal it, la on oma tOo eiasi
Oli diskoahtu. kohtumine komsoarendanud
kunsliks,
kus
kailva
moliaktiiviga.
ekskursioon
sovhoo- viirvidemiin[;u
ja I ea tel: nika tasi. Meid viidi ka Minskisse linna gant tuleb esile looduse !:ing.
vaatamisviiiirsustega
tutvumiseks.
Alustanud oma eluteed autolukkKiilastasime
ka
lahingukuulsuse
sepana, sai Hannust
1970, aastal
paiku. Valgevenemaa
on sojas pal- vabakutseline
looduspiltnik.
Aas/aju kannatanud.
neid raskeid piievi lega sel[;us, et pealinlasena on ras~
ke loodusele !iri piiiiseda. Seepiiei unustata.
rast jiittis fotograaf
1979. a, I:.ilvasti Helsin[;ir a ja asus elama
Tore reis oli.
Kuusamosse
Kesk-Soomes,
Pidev
Lopetuseks soovin. et oliimpJaad viibimine looduses vaimaldas
sololeks osavoturohke
ning meie aka- mida sinasopruse paljude I.aruldaste
tekkis kartmatuse
o/:kdeemiat esindaksid iileliidulisel voo- isendite[a,
rul need. kes toesti hiisH ainet tun- konq pildistaia ja pUdistatavaie vaI:el. Kui[i Hannu Hautalal on ka~
nevad. Aga muidugi peavad nad sutada aparatuur
te!:nika viimase
tundma ka erialast vene keelt.
sana jiirgi, on I:eade piltide eelduseks siiski loomadele
voimalikuU
REIN HAAK,
liifedale piiiisemine, seejuures loami
ii apiievatoimin[, uie juures
agronoomiat. III k. iiliopilane nende
I.iiirimata .

.,id,,"ni
rol1ida, ka praagiks tunnistada mitteo Selleks peab olema arstidiplo,miga;
diplomeeritud
velerinaar,arste on keskmises maJandis tavaliselt uks.
Arsti ei opetata. sest arst.' toepoolest. on targem. Kujutage
endale ette niisugus! olukorda: vihane peazootehnik astub peaarsti ka'~inetti ja utleb: cRura!. X. laudas
,on pool karja emaka (toeniioliselt
miirglb ta seda kohta loomal marksa viingema sonaga)
-miidanikuga
lmaas. Laut haiseb nii, et rotid pojgenevad naabermajandisse.»

Tahelepanul
OliimpiaadJ

Kevadise
eksamipalaviku
iiheks
oluliseks
tunnuseks
koigis
meie
maa korgkoolides
on aigav oliimpiaad «Odopilane ja teaduslik-tehniline progress». mis toimub kahes
voorus. Et esimese (oppeasutusesisese) vooru lopptahtaeg on I. apKoos looduspildistamise
populaar- rill. siis on viirnane aeg teha tasisuse kastnu. a on teraoali ides ker- seid pingutusi,
et tulernused . aineoleksid k6r~e.tllseme.
kinud poleemika kal:ju umber, mida o.umplaadidel
lised,
.
fotouaafid
(tahtlikult voi ko[emata) pildistades loodusele. obiuad ieEPA-sisese vooru P3rehi,um.iirJes.
kit ada. Kuna ar« looduslotod on tuse alusel moodustatakse
vofs.konnad, kes siis esindavad EPA.-t vatol,usaks
val endiks
looduskaitse
voorus
korvuti
teiste
propageerimisel,
siis ainuoige
la- bariiklikus
korgkoolide
voistkondadega.
Iga
l.endus on ilmseli selles, et pildis- korgkool] voislkonna suuru~. vast aaineoliimpiaadi
vaharliklikus
tam a I:akkaks ainuli see, kes loomi va
ja Linde l.iist! tunneb, oskab tet ut- voorus, rnis viiakse liibi aprillisrnais, on 4+ I osalejat. 'Parimad
seda objekti l:iiirimata ja teab, kus korgkooli voistkonnad
ja iga aine
on piir, millest ei to!:i ille astuda. parimad tundjad selgitatakse
matemaatikas,
fiiiisikas.
keemias, bio'
Sel€:e on aga ka see, et niisu[used
teoreetLises
mehaanikas.
mel.ed pUU otsas ei kasva. Vajalike Joogias,
tugevusapetuses
ning keeltes (yene.
oskuste omandamise'zs on vaja aas- inglise ja saksa keel).
tatepikkusi
isiklikke kogemusi peaOliimpiaadi
organiseerimiskomis·
le kai[i muude teadmisle. Nil tekib
ar;a al['ajate ilmber naiaring, mil- joni himel soovime nii uliopilastele
kui ka nendega tegelevatele
oppelest aitaks vabaneda vis! ainult voi- jaududele
palju joudu ja teotahet
malus ter;utseda koos vanade meist- edukaks esinemiseks o!umpiaadidel.
Loodame
samuti
meie iiliapilaste
rite[a, nendelt oppides.
rohkearvulist
ja aktiiyset esinemist
Kui nuud H annu Hautala piltide
nii vabariiklikel
kui ka u;eliidulis·
juurde lacasi minna, siis nende ise- tel oli1mpiaadidel.
loomustamiseks
sobib eelkoi[e ilks
Parimaid ootab preemial
sana - f:inr;estatus. I[;a fo:o olsekui I akkaks silme ees e!ama.
Sonadega
raskesti
edasiantavat
on voimalik naha 30. apri:lini Tallinnas, Tammsaare
memoriaalmuuseumis. Sealt peaks naitus edasl
kolima Vorru. Kes kiilastab, leiab
eest unikaalsed teosed, mis on pal·
vinud kodu- ja valismaiseid
pree
miaid. Kirjasonas on naitusest juth
«Eesti Looduse» martsinumbris.
TEET

OTSTAVEL,

ENE KELR,
EPA oliimpiaadi organiseeri·
miskomisjoni aseesimees

j

t

te"cJmiJtc

olUmpi"Cld

zooinsenerit. pressisektori
jul:ataja

ga naljatada!
Minul
naerutuju
present (et loomi vedada).
lehma·
HEA ZOOTEHNIK
loomulikult
po:nud,
seeparast
kammid (neid ei ole). luuad, labiHead zootehnikut
iseloomustab
kleepisin
agronoomi
tuppa sama- dad. kiihvlid. kirved (varred puna· koige paremini sona «uniYersaalne:t.
suguse, ainul! rohelise ristikuvarre
seks ja tuletorjekappi).
iimbrid, Hea zootehnik on universaaine.
lehma suus tollel plakatil varjasin
vannid. vaadid. siis kummikud, kaLoetlegem (mitte notivalt-pohja·
tsellofaankotikesega,
kuhu lasksin lossid
pesupulber
ja karja- likult). mida fiks heaks zootehni:
ja. mis seal salata, rlipane. Igaiiks panna paar pihutiiit liihimast silo· peni ... aitab tiinaseks.
kuks pretendeeriv
mees voi naine
meist seHist tood ei teeks ja tea. august.
Kontor oli korrapealt
saKui neid asju saada oleks. kui (tihti naine) peaks oskama.
kas saaks hakkamagi.
ginat tiiis. kassapreilid
ja raamaneid jatkuks. lopuks. kui mani neist
Koigeoeait. ta peab oskama sUo
Kanged mehed ja naised need tupidamine kiiisid noutult olgu ke- kauem vastu peaks ja mood teis! helda inimestega
(rajooni parteikoveterinaararstid
ja -velskrid!
vaja mitee esimesest
hitades majas ringi. kuni kogune- neist koduses majapidamises
sekreliirist
kuni.
Arst voib iihe voi teise sooda sid iiksmeelselt
agronoomi
lukus- ei liiheks, neid pisiasju po.eks.
vabandust,
purupurjus
karjakuni).
sootmise seisma panna, veel. enam. tatud ukse taha. Keegi arvas, et
SUl,JR ASI
ta .. peab
hiisti
oskama
juhtida
teatud juhtudel ta on sed a kohus- agronoom on rotte miirgitanud
ja on zootehnikuamet
ise. See on see, autot, ka mi.tte paris soidukorras
tatud tegema. Ars!. tub Ii inimene. korjused koristamata
jiitnud.
Pea- et zootehnikut •.. 0Igu ta kui, veri- o:evat ja oskama
seda ka remonkeelab sui lautade iilemajutamise.
raama¢upidaja
oli l1utma puhke- noor tahes. ei saa (veel) toole vot- Uda, kui see piiris seisma '.•jiiiib.
aga . ka Joomadeveo.
kui Hm sed a mas ja okonomist iitles. et ta on ta kohatiiiteks.
Riigi pollumajanHea zootehnik peab olema' kursis
ei luba .. Arst nauab karantiinlauda
dus vajab sind toepoo;est. Kui oIed taimekasvafusprobleemidega
lausa uimane sell est lohnast.
ja
sisseseadmist,
mille vajalikkusest
kord selle ameti valinud ja selgeks orienteeruma
ehituskiisimustes.
MAARAHVAS,
sa isegi hasti aru saad. Lopuks on
tegusid. Hea 'zoolehnik
peab ofe.m-a' kone~
.Iiik haid inirnesi, oppinud. noutakse. sinult
arstil oigus trahvida (millest sulle, on teadupiirast
sellele, el va- mees. oskama
labi viia . noupida,
kes niipuniiidetega
kitsi ei ole. See- Noutakse vaatamata
hel kantseleikribin~krabin.
see. mi- misi, osavalt
kaitsma
oma seisu,
parast opetavad
koik zootehnikut,
sest loomi oskavad kasvatada koik. da me tihedamini paberit50ks nime- kohti ja pohjendama oma noudmisi
tame. sui kibedamad tunnid.piievast
majandi
teistele - tootmisharudele,
Toepoolest, selles ei ole ju midagi
oost enda al- See imeiriimene peab samal ajal ell,
keerulist. Kellel omal kodus. lehma ja vahel magusamad
Ia
votab.
nast pidevalt tiiiendama
ja olemll
pole. sellel on meeles, kuidas erna
voi vanaema
laudast
ikka tiiis
E.' ~~ ... see 01'1 mut _$el~e, k.Ulclcu seUes ho(dla~
iimhriga
tuIi, vai kahe iimbr.iga
laudas
kiiis. Kel loomad
kodus,
kULIISllo G\semel .s6nmku :u:;ume : suvel
anime (
kutsub kaema.
poolkuivQ
~QSSi
auk~ . .sl'S +<.th· u,"Ilm.
Nii opetab sind laomees. jagab
5
rQl~r.QeJ)
jQ suqisel
h"kkGts
tarkusi . traktorist.
utleb ette esiot~ s(lldemei:eLl~ ni,,'semd...
'
mees, kritiseerib partorg ja annab
nau koolijuhataja. Sa ei tunne ennast fiksi; iiksi (oma plusside ja
miinustega)
o'ed bilansikomisjonis.
Pl:SIASJAD.
Peazootehnik
on kolhoosis tiihtis
!sik ja tegeleb tiihtsate
asjadega;
Riik on usa!danud tema juhtimise."Ie majandi iihiskarja pidamise. mis
rublades
viiljendab
ennast
fisna
aukartustiiratava
summana.
Ma.
jandi hea kiiekaik s'iitub suuresti
peazootehniku
too edukusest.
Ent peale suurte ja tiihtsate ago
jade tegeleb zootehnik
b va;ksezootehnik.
on antud
ainult
und ruate ja vahel koguni hiisti vaikesniiha) ja nonda oma niigi karge Ie voi, nagu me neid nimetame, piautoriteet pilve piirini viia.
siasjadeg-a. Toon siinkohal esimese
PEAZOOTEHNIK
JA
meelde'uleva
loetelu nimisanu, mis
VETERINAARARST
koik tiihistavad mond nn. pisiasja,
o n nag u ii h e to I I a p a a r i s- millega
iiks peazootehnik
piirvast
Kui sa satud mahajiiiinud
maURMAS SOKMANf
joonistuse:t#
rakend
ja
selle
loll a piieva kokku puutub, ja, mis kokku- jandisse, mis nagu onnetu saareke
hiilgus
ja
klants
soltuvoehma fihe suure, loomakasvatuse
kuskil Eestimaa piiri peal oma dipv ads
u u res tis
e IIest.
k u i- edukllst
otseselt
mojutava
asja' lomeeritud zootehn:kut
ootab, siis kursis kaige uuega. mis puudutab
d.~.~
see.
paarisrakend
moodustavad.
loodetakse su peale, kui sa tuled. loomakasvatust
ja pollumajandust
too tab.
".
Loetelu:
freoon
(lopukorral),
Kovastt loodetakse. Aga see, et si- ii,dse. Viihe sellest, til Peal'> seIlest
LEHM LOPSAB SUUST
kurnavatt
(otsas). kitlid (arst, aita nu, EPA-koolist
tulnud noormehe uuest valillla sobivama
ja suutma
Sellise plakati k:eepis mu kabi- hiidasf),
s6iid~kiirud
('ekivad),
voi neiu pea'e IOQdetakse. et sinus- selle oma lhajandis
ka ellu viia,
neti seinale
meie. naljaarmastav
le'1maketid
(halloo,
rauakau!)lus),
se ja su koo'i:anud
majasse usuagronoom. O:i sudalaiv, mis tal vi- klooramiin
(haigla
lubas aidata),
takse, on suur asi.
(Jiirgneb.)

r
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«See on ju tore.:. iHleb arst.
cMilIega sa. kurat, neid ravid?»
:kiiratab nordinud peazoolehnik naljast mitte art! saades.
«Pltuitriniga.
dietiiiilb6strooliga.
siinostrooliga,»
vas tab arst rahulikult.
Ja viisinud peazootehnik liiheb. et
Ules ols:da ehitusmees. sesl kaugemas osakonnas olla laudauks maha
soidetud.
Arst leab oma hinda ja reeglina
on see iiksikjuhtudel
rubladeski
\moadetav. Ometi tuleb veterinaari,de:e au anda. Nende too on raske

Kaljo Kiisa «Nipernaadi» tekitas
meie kuUuurikajas
taoatult
suurt
eleoust [a aruamusteoahetust.
Tanqseks on ilmseli kijik pohjapanetianuid. seisuhohiid ajakirjanduse oeergudel
uol]« oeldud. Tooni
andma jaici kaks pohimottelise{t erineoat hinnangui.
Rein Heinsalu
kiriutas ajalehes
«Noorie Hiuil» (14 ... [uulil 1983):
«'Valdan »astu «Edasi» aroustaia
11. Liihrnuse hinnanguie, kes kirjutas, et- «ekraanile on joudnud taas
4ks eklekiiline,
kindla auioripositsioonita [ilm». Sellel [ilmil on mote.
A. Lohmusel, kes nimeias Nipernaadit pe/galt «askelda.aks»
ja
milte
C'loovisiflsuseks»,
on jaanud tabamaia' nii T. Kargu miingu kui fla
K. Kiisa hoiakllsse kiitketud naeratus ja distants,
mille kaudu [ugu
toitnib.»
Eelnevas
flajasfusidfli
molemad
pohiseisukohad .. Uhelt pooli moistmine, teisait mittemi5istmine.
Filmimaailma
uiiiiriteosle
puhul upris
lavaparane
niihlus. (Vaatajate
erinev
uaimulasand
tingib
erineva
moistmislasandi.)
J gal juh!il on minu arvates kindel, et parast «Slaagri» fa «Corrida» liibipolemist
kannab «Tallinnlilmi» viimane teos, «Nipernaadi»,
arvamuste
lahknevusele
vaatamata,
siiski viiiirtJilmi nime.
Rezissoor Kaljo Kiisk ja stsenarist Juhan Viiding on ilheskoos August Oqiliti neljast novellist kujustanud imepiirase olustikuga
teose.
1,'onu Kargu kehastatav Toomas Nipernaadi, tihl ne. ning eluline mees,

fjiirelkaell111S
oiib meid hammastaua
.kergusega
looduse oolumuaiima:
Kannab liib]
piloetle ning iile aasade, liibi me' sa
ja kiiiinulisie jogede klaaspuhta vee.
Kannab selleks, et opetada meld
miirkama
maailma
imelisust,
mis
paraku paljudel
iahele panemata
jiii.
Piiike touseb [a looiub, Onn saabub ning kaob. Armastus puhkeb Ja
ruirtsib? Ei. Armasius ei hiioine, armas-tus jiiiib. N ipernaadi on selle
kand,aks,
loojah
ja a.alhoidjaks.
Ta pole armastuse
vat aks, 1£1 ()n
selle ja!;a aks. Nipernaadi
flingib
oma armas/usi vordviiiirselt kOigile.
7 a lausa poleb vajadusest. ieistele
midagi kinkida. Siiski ei tee ta seda
kunagi materiaalsete
asjade niiol.
Nipernaadi
kingib inimestele
kauneid hetki illiaste ideede, tugeva armastuseiaengu,
lendleva {antaas!a
ning piiritule visioonidega. Ta maistab, et hetk on maailmas ilheaegseit
nii koige pilsivam
kui kaduvam
ning et rikas on see, kes oma elu
iga he Ike armastades
elab.
Mangides inimmeele omapii-a armastusigatsusega'
naitab Nipernaadi oma kaas.'astele inimcse
sisemaailma
mitmelahulisust
taius.
liku looduse. mitmepaigelisuse
taustal. N ipernaadi ei' J aii Iwnagi Mllegi juurde pariseks. Toomas ei jaa
iial{;i kul U[ i lOplikult. Pai[a.'ejaiimine vCrdub tema jaoks hukuga,
sesi maailmas pole midagi iga:ua-

,,9fiperllaaclile"
se lummab, haarab -oaata'a tiiieli~
kul! endasse, umbritseb teda kaik[alt. ega lase millelgi kadumd minna, on ig ale [iimile (kunstiieosele
iddse) vaga vajallk.
Nipernuadi
konnib ekraanil kef'
gilt, tiieliseit vaba ja onnetiku in imese sammul, kellel pole muret ei
oma luksusliku elumaa ega priske
panuaaroe piirast. Ta ei rutta kunagi, sest kuhu. tal ongi rutata, kui
ta nii «oaene» on, et lal ainult ilks
sark on.
",Ma kOnnin ja konnin, teed kovad kui keed, need randa'a eluhooned,» laulab Anne Maasifl, ja vaataja istub hardunult.
Silm haa ab
imekauneid maastikupilte
ja piiritu
avarusena
tunduvat
sinaflaspunast
taevalaoiust,
karv kuu!ab ning tiivus!ab tousma 100. anga juurde.
«Pi5hjamaa poiss, nirnega Toomas
Nipemaadi,
riiiigib oma imelises!
maast, metsadest ja jarvedest.» lutustab sellest, et ta leisteli midagi
ei taha, sesl ise on tuhat korda rikkam. Operaaior Jilri Sillart manab
ekraanile paikese, «mis Sa! ab isegi
sildaooi», milstilise fiirve, metsad.
N ced siltitavalt
ilusad kaadrid ei
lahe oaatajast maooa, nad tiihcvad
olse vaaiaj asse, silildales lemas elutule.
Labi suure SUVi' kaunite hetkede,
mil Ello purus afJ umbusu kLilkes
olevale inimesele omaseit Nipernaadi muinasrnaaiima
Isaaride varan-

mat, kui kogu eluks millegl. kidge
klammerdumine.
Ta tuleb nagu tuulehoog eikuskilt, puhub oeidike ning
kaob siis asukoha suhtes olematusse. Tegelikult Nipernaadi ei kao, ta
Iiiheb vaid edasi, iattaue« oma liiputut riindaia eluieed.
19a seiie miigede ja orgude, kiiiinasut» ja sir geiega liiputu. elutee
eiapp algab keoadel koos looduse
iiirkamisega
ning jouab liipule talvel, Iwi kogu maa on kaetud va;ge
vaibaga. ta inimene, see sataparane
oievus, tailab aastas! aasfa,se Ofna
elurada. Ehkki ta igal kevadel taas
samasse kohla jiJuab, kus eelmis!el'
gLkevadetel ali, on selle juures a~ati
midal) mUlitunud, alati on midaE)
leisem, alati ]atkub illlatusi.·
«Nipernaadis»
on li5puks omeli
Eesti viimase perioodi filmide siirav
viirvigamma
omundanud
kit filmi
konteflstis
tiihenduse.
H iist! sagavalt majuvad episoodid, kus val'vid
()maridavad siimboli lahenduse, andes valitsevat meeleolu a tegelasie
emotsioone edasi viirvides.
Filmi. tugevaks
positiivseks
killjeks on ilhtse, kogu leost tervikuks
sidu1Ja almos/aari olemasolu, mille
ilheks peamiseks
kujundajaks
on
Toomas
Nipernaadi
Unumaailm,
flus ieidub flil va/gust, avarust kui
ka mi5is/mist, armastust.
Iga delaU
aitab seda almos; aiiri. tlhendada,
trLuula tugevamaks
ja mOJuvoimsamaks. Niisugllne aimosfiiiir, m!s ot-

OIiiDlpiakommentaar
•..

Kas toesti

kolm
aaslal.

o!litnpiat

lihel

Jargnevalt
avaldame
intervjuu
tudengioliimpiamangude
organiseerimiskomitee
esimehega.
~elLel aaSial on juba teoks sa anud . talipliimpia
Sarajevos.
Esmak9rdselt. llja,oos on soovinud EPA
majandusteaduskonna
spordikcimi-.
tee korraldada
ka oliimpiamangud
iiW)pila~tele.
qrganiseerimiskomitee
_ esimees:
eJah, .•toepoolest. Just moned kuud
tagasi otsustati loplikult Tartu kasuks. Ettevalmistusto6d
on meil
ju1:m Uipukorral ning loodame, et
avamiseks on koik kombes.»
.Missugused.
Iirlnad
veel peale
Tartl1 mangude
k()rraldamisoigust
sooyisid?
«Tallinn ia Kohtla-Jarve.
Et aga
TalIinn~s juba «Gaudeamus:duleb,
siis. langes
see kandidatuur
ara,

Kohtla-Jarvel
on aga spordibaasid
norgavoitu.»
Mtllal mangud avatakse?
«Argus liiheb lahti 25. miirtsil
EPA
klubis;
Voistlejate-osavotjate saabumine-registreeflmine
mart.
daatkomisjonis
algab kell 20. Martgude avatseremooma
ll.gus on tapselt kell 21. Lipu heiskamine ja tule
siiiitamine
peaks
siindlina
kella
21.30 paiku. Edasi jargneb kultuuriprogramm ja presslkonverents,
millest votavad
osa organiseerijad,
tuntud oliimpiasangarid,
pressi ja
televisiooni esindajad
ning loomulikult hulganisti spordihuvilisi.:.
Keda kiilalistest, kuu:satest sportlastest on oodata?
«Kutsed
on saadetud'
Mciskvll
ollimpiavoitjale,
endisele
majan~
dusteaduskonna
iiliopilasele
Jaak
Uudmaele, tunnustust
voitnud ral"
liiissale
Aavo P'le,
oliimpiaveteranile H. Russakule,
ja pikamaa.

(4()
J'qrlm!l!est, parimad

kooli lopeta-

ftyJ tliiisi~ /oata riiklikku stipendiumi
eq,as.iiippillJiseks..·, mones viilisriigis,
~qqda, k{jrHmat.
kotta; FAPA-des
viii" kafl,d,ideerida oppe jou kol ale,
micia ".peeti jj./.f!ks tasuvamaks
po/it·
seio.ppraqdi kOrval.
J{,at Oinea ulikooli lennul on oma
«ristlisa»,
kelle jiir[,i ko[ u maal
sed,a ..lenciu kutsutakse, vaatamata
semte, kas opitl' Conakrys, Kankanis viii mujal. Siiani On Oinea korp.imad ko()Ud tiil;etanud ellu 16 lenduo
Lennu "nimetus antakse
i1likooliaast,a(e, 'milte aga diptomitoo kaits.
mise aja jiirg i. Esimesele lennule
anti Lenini,
teisele
Ho-Cl:i-MinFi
nunl,
kolmanda(e
Ernesto CI.e
Quevat(l," Viimased tennud, keile[ a
kii mina te[elesin,
olid J. B. Tito
ja Maramed y, Maroca. kunin[,a
riimelised.
Lendude nitriestikus· kajastub riigi kokkulepete ja·· koostoo kroonika.
5. lend .kande·s Kwame ,N'Krumah'
nime. kes elas Oineas pa[enduses
ja kelle A. S. Toure nimetas. enda
kuaspresidendiks.
Oinea; fCdiduse!us
ja majanduses on toimunud suuri nil ke'd (arem use poole. kui[ i on veel ka viitP pqlju probleeme.
Piievakorras
011:· viiljaoppinud
kaadri tal usam
kasutamine,
vas'uvoe!ud
otsusle
ja miiiiruste eUuviimine ning ka!:julike arencutlmdentside
viiljajuurimine.
Revolu1siooni[ise
rafvusnoakoru
50. s'ess'oonil
1982: aas!a veebruaris tas!eti Life o!ulisemana iltes
too kasimU5, 1L aaks peal; ·tOo 'ama.
Tauniti iildist
etukalliduse
tousu

Dots. Raimo Kolli
seoses
maksude
stjurenemisega,
mitte .rii{,ikas.sasse,. vaid iiksikut.e
ametkondilde. Illluks.
Kankanis
kuuekumnendate
aav
tate algut tootanud meie inimeste
seletuste
ja tanapiieva
vordlusel
selL ub suur edasim nek ginealaste
riietumiskultuuris.
Tollal viIis linnas rol.flesti kol ata inimesi, kes
kandsid
peamiselt
ainilU niudevood. Tiinapaeval on koik korralikult riides, valja arvalud
maned
ilksikud nodrameelsed
voi kodutud.
Need riided, mis eurooplase sel.jas lunduksid
riinca
eksimtjsena
riietusfltjltullri
reeglite vastu, naivad aafriklase
olemllseca sobivat
suur-epiiraselt. Ei slludaks ette kujutada meie me!:i lanaval
jalutamas beebiroosas kleidis voi salaliroielises ulikonnas.
Eriti fantaasiarikas
on o/:tune
riietus, milles on ro/:kesti kaslltutud brokaal! ja pitsi, siidi ja [eJiskiust materjale. Just oUune riielus
on varvikirev,
kuna ametlik ja pidulik rife/us on val{e. P duliku rUetuSe mitmekesisus
seisneb erinevales kan[ asles, pits ides ja teE umoodides. Ar[ ipiieva
tecvad kireoaks
batikatel. nikas varvi!ud
materjalidest valmis'aluci ri;deci. I[ ql tanaval on Va[ a rikkillik kan[ as 'e vaiik ning. ka omblejad koos se!lide[a on .. kiirmesti
nous i[,a tellija
soovi Wilma.
Lisaks sellele
on ka turud. kus
miiuakse "'an'ud e~eme·d. U?S arlmees on ripu1anud ruude alla sao.
dade kaapa pwntle'd.
le'ne .. pakse.
kolmas on spets;aZ:see~u"ud
siirl,ideLe, neljas -rinnal.o:djatele
jnc.
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EPA suusamaraton

iooksjlltele E. Sellikule, H. Parnakivile, A. .TsarskiJe, R.. Valdmaale,
Tilt Talile (TRO) ja palJudele leistele spordikuulsustele.
AukiiIaiistena
on oodata Araabia
naftaseiki An-Vinit, Rio de Janeiro
ajakirja «Sport» peaioimetajat
Th.
Mesiilat,
Groonimaa
parlamendi
sekretari
asetaitjat
J. Louidaat ja
paijusid
teisi tuntud poliitika- ja
iihiskbnnategeiasi.:.
Mida tahaksite veel tUlijatele teada anda?
.
«Tahaksin koigile siidamele panna, et sisse piiaseb Tartu suurimasse oliimpiabaasi
25. miirtsil vaid
sportlikus vormis - dressi ja spordijalatsitega.
Sest eesmark on selline --' koik l50vad kaasa.»
.
Taname intervjuu eest ning 100dame. et Teie miingude labivHmine
toimub .apardusteta.
Majandusteaduskonna
oIiimpiapress
.
,

A.l)t4t

~r=tI(Jl)

dusiest fa partikeede~t ning hiliem
jiirele miieldes siisisi Nipernaadii
adub, liibi tasase m/itiskluse Tralltr
ooodiserual, iouab . loodus aapikku
siigisesse.
Katis: lohkudes jatab Toomas tictarlapsele loot use, et. hui Jaak iira
vajuma hakkab, kilUap ia siis Ka'it
sagedamini uaatama iuleb, Ka Maretile kingib
N ipernaadi
loot use,
usu tuieoikku.
Teadmise, et edaspidi. saab olema sama palju ja ceel
rohkemgi .rbimisaid heiki, kui neid
mineuikull piiriiakse, sest seni kuni
oleous elab, otsib ta ikka oma Seeba kuningannat
ning [ookseb randa .vaaiama, kas meri pole uhtnud
talle· parle.
.
Tonu Kargu laruldaselt
I:iisti kehastatud Toomas Nipernaadil
pole
hiiid ega halbu kulgi, temas Or! k5ike, lal on luhai pale!. Kord on illek.aalus Nipernaadi-kin£sepp,
kord
Nipernaadi-madrus,
kord on fa maadeuuri'a.
kord laluperemees,
muinasteadlane jne. Koikide nende erinevus!e juures pole iemas kunagi
kadunud Nirfernaqdi.
Aidala abivafa aid. loobuda end a
w'vel! teisie heaks, kinkida armastust ja lootust
tulevaste
hetkede
imeli'il1sse -- seda ki5ike kannab endas Nipernaadi.
fa el allakir'utanu
arva/es
on
kunsti eesmiirgiks eelkoige inimese
mi5ltemaailma avardamine,
inimese
parerilalis nwutmine
kunsti vahendusel, sUs voib l~i]hklema:a viiita, et
selles osas on ~Nipernaadi»
oma
missiooni taitnud,

veel
lEe""' ...

_.

pare mo·ks
..

Iga aastaga suureneb EPA suusamaratoni
populaarsus.
See· on
suurimaks tunnustuseks
organisaatorite tanuvaiirsele
toole, mille eesolsas on aastaid olnud EPA oppeprorektor dots. E. Altosaar.
Lahendamist vajaksid vaid moned
pisikiisimused
ja EPA suus amaraton voiks laheneda vabariigi suur.mar.atonide standardile;
Lahendamist
vajaksid allakirjutanu arvates jargmised
probleemid:
• EPA suusamaralonil
(nii nagu igal traditsioonilisel
suuriititusel)
peaks
olema
oma
siimbol
(kleebis, mark voi kaiseembleem),
mille saaks iga osavotja.
• Teaduskondade
paremusjarjestust tuleks selgitada
varem valjaantud (koigile teadaoleva)
juhendi
illusel, See mobiliseeriks teaduskondi rohkem andma oma parimat matatoni!.
.
• Matkajatele
(ilma
numbrita
saitjaile) ei tohiks edaspidi fikseerida lopetamise aega ega tuua valja
nende paremusjarjestust,
sest nende

7.

Olemist te£id monusamaks
veeprotseduurid
ira tunni jarei, mui~
dugi, .klli oli vett varutud. Vett SGI
sei ajatjoest,
sest kaevud olid kuivad.
Taoline kaubandus
saab toimuda
..
t J: l·t
.
ailjuli kuival aastaajal,
aprilli toKorteri ja olme.ees
.00 ues
InSptjs. Mais, .. kus esineb iikkvi/;mu,
tituut. Korterid, mis instituut
oli
liik~. :;ellistel .kaubitseja.tel tihtiluEu
meie tarvis iliirinud, oUd meie saalkiireks. Riided pakiti suurtesse palkonna poolt varustatud
konditsiolidesse ja veeti mitme peale iiuri~ neeride, killmkapp:de, ventilaatorite
tud ladudesse;
ja muu vajaliku£a. Kaf.juks puudus
VeiiH ,enne vil:maperiood( algust ainuli eiekter, seda just arengumaid
d k ott k ...
rtt
Aasta
ilmtjlJ I,eitlel. istele puudele om ro- t b
.a anll
If e rtI~1 . 0 u,.
.
reline lel:estik .. ViI.maperiood saa- IOokslll.anft
elektnt um.bes 30-40
bub. koos tu[;eva1e tormide ja 0.;- aU III kal.eks-kolmeks
tunniks. Paar'
kesevil maU:l. A ikese ajal. puilavnd aastat tai:asi polnud elekter Kankfjik kulugi
varju minna. Linnas kanis··probleemiks.
QIJ.. oUllk: 01 us ort katuseplekki,
RiCk on kavandanud
mitmeid etpuude oksi
ja i£ asugust
prar.U. teviitmisi ener[iakriisi
1£11 endamic
T(levqs on viilkudest val.etpidamata
seks.
On
solmitud
lepin[,uid
valge ja kOuemurin ei lakka I;et~
(Prantsusmaara)
I.ildroelektrijaakekski.
made rajamiseks,
e!:itatakse
biIJViI:maroJ:keimad kuud aastas on faasi aue(aate
(Hiitta), [evilatakaUrlls! ja september. Oppetoo al- se tol;llsaid vaikseid
kattekoldeid
fab oktoobris, in.ida tal:ista'J .leis/- (USA),· tefakse [eoloogilist
luute!
kordne
.iiikesevil. made
kanonaad.
nafta otsimiseks
(<<Offsl~ore»),· jms.
See per(ood on luksuslikult
rol eli"
Samal ajal ei suudeta piiri panne;;a
paikesekilllane,
ork on puenerria,~aole savanniI.as, lairib ainult suur at llniiskus. na totu!ule
Detsembris alL as mgil suplusf 00- tulekal: jude niiol. J[. aU f: eklarilt pii~
aef.' Milos. Siis vii mad lakkat'aci, leb sUn umbes 7-13 t kuiva orvest muulub
sel{;eks. pole karla caanilisi ainet.
Kw·{;t troopilist kliimqt on raskrokodUle eJ:_arnad(J.sid. K'iice moke laluda, voib seUe[a ,tiiSli or[anusamad tin[imused
onE) jaanaaris
ja veebruaris. SUs lan[eb
ommi- niseeritud
£rupis
edukalt
{dinze
kuti lemperatuur
kuni 13 voi 15 tuila. Uksteist l'as'astikku
abislakraadini. Koif e rqskem on martsi
des ja ka teenindades
tulevadki
IOpp, aprilli aIr us, kui oitseb tuIi- me{e spe'sialistide
ral:mad
orna
oranzide oiler a f1;;lmbya, mida kut- .iilesanneter a toime.
sutakse «eurooplase surmak~».
Siinkol aI meenub
iiFest Jack
Sel ajal on· toesti raske. Piiikese -Lof!doni ;utuSltlSest loe:ud katkelld.
paes on il'e 50 kraadi, var/us 40 kus fa kirjeldab valre inimese dekU'ni 45 kraadi, 01 tuti loas 30-35
radeerum':st troopikas. ValL e muukracd'. Ei fiia maud, We "ut I iris- tuvat niioviiroilt kollasells. olemutada. Maras'me
raHall, siiiisevi5rru sell. U[edaks. I a~kavat jooma fa
kao!avat
ir asufuse
inimvdc"iri':useo
aft. a'mal a-'a'ud. e' le/~iks pisu'ki
t8m~e'uult. Sel aial kimbu'asid killUks, m'Ue[a nous'uda vo.b. Ott
metusLa:'[,used ja malaaria.
nao jumekus.
Ollatuseks tuttavate-

r

r

.

.

hulgas on liialt palju poolelt teelt
raiale
tulijaid. Pealegi
hoivavad
raja ·osa)iselt ·labinud 16puprotok?!lis paremad kohad (nagu. _:;eda nJltllS tanavurte mara ton) , jattes toeIised maratonisangatid
iisna tahaplaanile.
..
• Valjastpoolt.
EPA-t
startijatele (kiilalistele)
tuleks anda erinevat varvi nUznbrid ja neid mitte ar~
vestada EPA -iiIiopilaste, oppejoudu- .
de ja teenistujate paremusjarjestuse
maaramisel
ning autasustamisel.
• Ka
autasustamise
siisteeIil
voiks olla traditsiooniline
ja kOigile
ette ·teada, siis teaks igaiiks, mille
nimel treenida ja voistlUsel pingutada.
• EPA maratoll ei tohiks kokkll
langeda iihegi ametliku ii:evabarii·
gilise sllUrmaratoriga
(nendeks on
Tallinna ja Tarhr suusamaratonid).
Sellega votame- EPA tippsuusalajatelt
voimaluse
populariseerida
EPA nime meie suusasllortiasie
ridades.
Dots. PAUL I,ULOKEPP

It! on sel}, et A:ilfriku$ oinu ei ole
piievituhud.
Pole· midagi.
parata,
Aafrika piiikese kiies o.ieiniseks on,
vaia tommut naf.ka, niis kaitseks
ka!:juliku kiir~use eest. PiievitamF
seE a seda ar;a ei saalJuta.
Kankani ko:"~e oftlikumaks
putukaks pidasime sUski saiisk~, kes o~n
meie omadest tunduvalt ntrum, vaI:emarvukas, al a I.iisti kiire fa .kaval.·· Siiiiskede kaudu vOis· naka'uda
I k
'1
t
malaariasse, mille. evi u ept sf!n er
Oineas on just Kankan. Millaariat
podesid meil koik, kes korra, kes
... k
korda
kes ker"elt
.kes
V!_IS: IlUS

tos/sell.

.,

.

(Jiirgneb)

b

.,

.

Siigav kaaslunne Asta Sepastele
EMA
surma puhul.
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