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kirjanduslikke katsetusi, sUs loodame, et julgemad toovad need ISE piieoaoalgele.
Muidugi kehtib range vabatahtlikkuse ja demakraatia
pohlmote.

dahllist
samu!i on molemad
sugupooled
taiesti r;ordoiguslikud.
l(es eelmist
omaloomingu (ehekii.lge luges, voiski ilmselt tiihele panna
tugevama
sugupoole
suurt
(lOO%-Ust) iilekaalu.
Meie kirjanduse
iileilldises feminiseeruvas keskkonnas
tundab see
pisut imelikuna.
Aga leUe. neiud?
Meie mehine seltskand
vajaks ka
pisul oma naisehiiiilt.
l(ohusluslik
pole ·ka kirjutada
oma nime all. voib-olla an soooitatav esialga seda koguni mitte teha. Ei maksa
seda ka nii t8lgendada, et tuleb votta
oma parima
sobra v8i suurima vihavaenlase
nimi. uaiei..lihtsalt pseudaniliim. nagu
on teinud tuhanded }a tuhanded hiibeUkupoolsed kirjutajad
(nii algajad kui kogenumadki).
See. kui palju enne
tehtud on,
kas ka midagi avaldatud. kas arvustused on kiitvad voi laitvad, ei
miingi meie arust mingit rolli. Piiramatu on ka zanrite ja
stiilide
ualik: luule, proosa fa draama.
Voetakse oastu naljakat ja kurba,
ilusat ja absurdset,
traagilist ja
dokumelitaalsetki
materjali.
Mida
arvukam ja mitmekesisem
on meie

elanikkonda
Utneragin
(S. S.)
«IN RI vanal heal antiikajal
u d», «PA» nr. 5, 25.02.84
:f. painas.
Niiild on sUs lood laiema avaOmeli j8udis kiiUe see iileo hetk, likkuse ette joudnud ja selle eest
kui (jiir jekordset
tudengilehte
lu- tuleb tiinada meest. kes (kas hdmilleks
kiill pahjast
gedes)
allakirjutanu
siida
ara- belikkusest.
tundmisraomust
joulisemalt
p8k- pale, voi siis monel muul asjaalul)
sumo. hakkas.
Ometi kard joudis esineb Umeragini varjunime all.
Eesti aladele joudsid teated / Nmeie lugemislauale vaUlnik lad inaeesti legende
S. Umeragini poolt RIST Liili Hendriku kaudu umbes
1237-1242.
Tiipsemaks
kohandatuna
ja loplikult eestil1:da- aastatel
dateeringuks
an aeg liiga arnmane
tuna.
vajanud .. SealtMeil on poiljalikult
uurilud ja ja unustuseholma
neid legende
maailma uks pohjalikumaid
ra!wa- saadik Olt rahvasuu
omatahtsi
kohendattud
ja a.mber
luu{ekogusid.
Alaterjali
silgavust
Palju on juurde pandud,
niiitab aga muu hulgas ka fakt, et teinud.
palju on unustatud. Ja sellised on
sellest pohja/ust
materjalikiillusest
on ikka ja jaUe voimalik viilja on' sUs nuild need oiihesed leafed, mis
aegade hamarusest on meieni joudgitseda
midagi
uut ja senitundnud.
matat.
l(ui
nuiid konkreetselt
«JuttuSedapuhku
siis lood ja legendid
lNRIST,
tuntud ja sa mal ajal ka dest» raiikida, siis voib oelda nii
plusse kui mUnuseid.
Aluslaksime
tundmatust
lad ina
hiidviigilasest.
kes,
karvuti
V'anapaganaga
juba vailest plussidest. Pisteliselt tehtud
:f.
jut

Miirtsikuu 25. piieval saigi teoks
iiliopilassportlaste
suur pidu - ladengiolUmpia 1984.
Tarlu suurimasse
ali1mpiahalliEPA klubisse ali saabtlltud sportlasi vdga
mitmest ieaduskonnast,
sealhulgas
nn. arenguteaduskondadest MMT ja PMT. Eriti rohkearvuliselt ali ago. esindalud korraldava
teaduskonna - maiandusteaduskonna vois/kond. Maned osauotjad oUd
kahal ka TRU-st. Toeliselt piihalikku avatserenwoniat
austasid ollla
kohalolekuaa
tuntud iihiskonna- ja
sparditcR:elased,
Miingude alakah(unUm A. Vinni juhtimisel ja hoogso. «l<aunim linn an Eestis Tartu ... » saatel morssisid voistlwnnad
oliimpiastaaciionile.

piielJalJalgele!

Veel aruiati
ja riiiigiti
palju
seltskand
ja meie looming,
seda
parem. SUs on ka .toimetusel vali- sellest, inis juhtub siis. kui meie
(julgegem
seda esida (tegelikalf an fU a/alehe kuljed- kirjandusklubi
iiletab
need
ki ilks ammenduv loodusvara) ja ka algu ,nii nimetada)
ia kasvuraslugejatel - kui neid ikka veidigi ilksikud pisipuudused
on - an, mille Imlgast valida mi- kllsed, millest juba !!eidi juttu oli,
ning juHa endale {([ult purjedesse
dagi oma muitsele.
Ehkki EPA pole ulikoal. kus igat saab.
Edasisehs tehti ualmis n.-o. q:miiseltsi filolaoge ja muid
erialainianda ka edasmesi on kililaga, ei tohiks
meie nimumprogramm»:
pidi viilja omaloamingu
lehekiilge
seepiirast veel paris alla vanduda.
ring, kes
Oleks .fore. kui rneie suurkool suu- pjJ-s. laua asjahuviliste
tatvustaks
daks kasvai veidigi pakkuda
ille- vahetevahel koos kaies
isekeskis oma loomingut ning arutjiiiinud korgkoolidele
kon.Mtentsi
leks iildse veidi kir jandusasjade
ja
omalaomingu
alai.
fa nagu utles I. Liiv: «l(es mine- ilmaelu ii.le.
«Maksimumprogramm»
oleks ooivikku ei miil(!la, see elab tulevikuta.»
.:'
maliku,
mingil
ajahetkel. ilmuva
ilmumiseMineviku
kohta iitlevad ajaloo- EPA kirjandusalmanahhi
llmselt
oleneb
raanzatudnii,
et EPA·s on aja jook- Ie kaasaaitamine.
ilmumine
usna
sui viihemaU kaks korda olnud sel- selle. rtiamatukese
suurel tniiiira! ka meie grupi akline tore asi nagu kirjandusring.
Ja !!eel iitleb ajalugu. et EPA-s on tiivsusest ja algatusooimest.
Et me ei tahaks
kuidagi oma
kiiinud niisugune paeet nagu Hanolemasdo Runnel, EPA-s on oppinud kir- aletatavast ja arvatavasti
olevasl ..luge;jaskonnast
tiiiesti eraljanik Heino. l(iik.
Nii palju sUs sellest, mis praegu di elada nagu silma- ja korvaklapteoksil ja mille ule koasolijad koi- pidega ratsud, siis aleme huvitatud
ge etiam muret tundsid ning mil- seltest, et meie avarasse maai/ma
randama liiinud hoige leiaks ka pifele pidevalt arvukales
sonavotiusut vaslukaja. Otsustasime
minna
des tiihelepanu juhiti.

kontroU niiitas, et koik sonad on
valdavall
eestikeelsed
ning kohali
koguni
lausa rnaakeeles.
See 011
suur pluss viimase aja voorsonade
uputuses.
Sonade
kombineerimine
lauseleks annab aius! aletada kombinee-

teeruvad kOl1lpleksid vaat et ekstaasiks, niivord lummav on sm. Umeragini
poolt esitatav
sanade ia
mote Ie miing.
.
Sona- ia mottemiing paistab oleval dl'v'RI
juttude»
aulori
eriti
tuge1J kulg. milles a<.'aldub lema
ioomingu ere isikupiira. Sel!esi ku/jest
tllndub
erili majuv
o!e:'at
«Inimese
tegemine».
Viiga kompaktse
ja tervikliku
mulje
jiitab
rija korget eruditsiooni.
Ning kol- «INRI aju». Sellest legendist voib
feminiseerumisprobmandaks. Lausete faga peab alali jiireldada, et
seisma
toekas
ja rammus
mote. leem polnud vooras ka talleaegsetele
antiikeestlaslele
ja -sakslele.
Muidu ei seisa lause piisli.
Ja niiiid mone sonaga ka miinus«J ulte»
lugedes
tundllb mone
Lugemisel
kerkis
motieisse
koha peal, et lause lause fiirel on test.
kusimus. kas INRI kui negatiione
lugejale pakutud
lausa moltetusi.
Teisl karda lugedes
hakkab aga viigi/ane vois toepoalest karistamaarenema ja siivenema
viiike aia- tull kuria IlOrda saata. On ju leakes ka oli neviiiirsuskompleks.
Olles aga komp- da. et Vanapagan,
leksidevastase
voitluse kiiigus haa- gatiivne ja omajagu halba tegi, sai
ka sugeda.
ranad info jiirele (ENE. BC3, rah- selle eest aeg-ajalt
valuule kogumikud,
jne.) transl11u- INRI aga tapab Leigri ja paras!

Retsensioon

Oliimpiatuli on kustunud
Oliimpiakomitee
O. Piiv!.

(TO l()

esimees

Panevil silmil vaadali reporterite poolt
naidatavat
ja mahlakalt
kommenteeritaoat
videosatveslusl
aliimpiatule
suiitamisest
lidsel
Ateena-maal
ja tiirviku
toomisest
mooda maid ia mal1dreid Tartu
poole.

ei tahtnud vaibuda.
Korraldava teaduskonna
dekaan
Harri Piho kuulutas miingad avatuks ning soavis koikidele v8istlejatele palju korgeid
isiklikke saavutusi ja pealtvaataiaile
meeldivaid
ja roomurahkeid
elamusi.

Ja siis sai alguse avalseremoonia
kultuuriprogramm.
Ra!waliku
tantsu
«Kui Kungla
Seiklusrikas
tule teekond pakkus rahvas ... » esitasid
oli1mpiastaanii pealivaatajaile
kui asavotiaUe dionil mitmete kill/mete pealtvaatatohuluid elamusi.
«Ja kes siilltab jate ees kohalillUd
rahvatantsiiad.
sits oliimpiatule?» see kilsimus nii- Teatud-tuntud
populaarne tantsuris uudislzimu kuni viimse etavini. ansambel
«Pete/ad
pruudid» alid
Oliimpialipu
heiskamise au ali Ja sUs! Vapustav! l(as ioesti oliim- spordihuviliste
fiihelepanelike pilfwpiavait ja. Maskva miin[!,'ude san- de all paris mitu head minutit.
saanud osalis ma;andusteaduskonvilisilana kehakultuurinoukogu
esimehele. gar, majandusteaduskonna
l(uituuriprogrammi
1J osa kantublile sporllasele
Urmas Ardelile. ne Jaak Uudmiie on see mees, kes
dis
pealkir}a
«Sportiv
nooms».
esi1lleste
tudengialiimpiaFanfaarihelide
saatel kerkis esma- sllutab
miingude lule karge sambaga umis. Naored ia kaunid tiitarlaDsed laakordselt
ajaioos
ludengioliimpia«Puumiingude lipp. l'ervitussonu
osavot- Jah. toepaolest, nii see aligi. Lakka- sa liuglesid aliimpiaareenll
jalatanlsu»· vihtudes.
l(aasaja koijatele
oli tulnad
iltlema
Tartu malad ooatsiaonid ja roomuhOisked

ge
popuiaarsemaie
dislwruimide
saatel demonstreerisid
Iwks sportlikkll neiut naises peituvaid voimalusi graatsiliseks
ja plastiliseks
liilwmiseks.
l(ultuuripra[lrammi
kulminatsiaoniks
sai aga massifants
Mikide
oliimpialaste
asavotul. Sportiv tude'ng!wnd l!eOl>lesja tantsis ennastunustavalt
ja suuresf
spordipeost
loputut roomutlllmet rwutides.
Suarest pressikollverentsist
v8tsid vastajate po aU osa TOl(-i president U. Pitvi, korraldava teaduskonna dekaan H Piho, oliimpiabaaside valrlaia E Tubli, oeakahtunik
A. l(aseniil
ja sport/aste
esindaja
J. Uudll1iie.
Kusimusi vahendasid
reparterid
J. IIp ja E. Aasamets. l(iisida vais
kOike, mis puudutas
kiiesolevaid
oWmpiamange.
Silmipimestavate
fotaaparaatide

vana head. proovidele uasiu pidanud teed, koostasime
ankeedi:
:>[. Kas
lu[/esite
23. !!eebruaril
t'imunlld PA-d?
:>[. Kas lilgesite
somas ka omaloomingu leJ:eklilge?
:>[. Mis teile meeldis?
¥ Miks?
:>[. Mis tei/e ei meeldinud?
¥ Miks?
:r. l(as soauiie ka edaspidi PA-5
niilra omaloallling u lehekiilgi?
¥ hilda saovite seall lugeda?
Vastata
palume ausalt. t8siselt
ja voimaluste
piires
v8imalikult
rolikearvuliselt ... Jqiime POlJevusega
ja ette tiinades ootama. Tore oleks
lur;reda ka iirvustust
voi kriitikat
millegi
sell~l lehekiiljel..
ilmunu
kohta. Sedelid
ankeediga
palume
lasta peahoones !!alouri laua k8rval ajale/te miiiigilaual
asuvasse
pastkasti, kuhu taoaliselt pannakse
kaastjjo PA-Ie.
Jiiiime aatama oma ridadesse ka
k8iki neid.
keda kirjutamine,
kirjandus
ja muu
tao line huvitab.
Kokku saame jaUe 2. apriUil keU18
PA toimetuses
(peahoanes
tuba
272).
Oatame
koigi
oma kirjatii~ke
kaasav8toate
asjahuviliste
rohket
ja aktiioset asaviitlu. Meie loosung
on: «Sahtlist
paeoavalgele!»
V. POLD ja
S. UMERAGIN

ka vana Oleoi. kes teda karistama
tuIi. Selle
kaksikmarva
eest oleks
iga teine teda risti paonud.
Aga
IN RIT millegipiirast
ralwasuu (voi
sm. Umeragin) siiiistab. Miks?
Kiiesale!!ai kirjatukil
on kahesugune eesmiirk.
Esiteks retsensioal1
(kuigi mitte eriti professionaalne)
a/gajale talelldile.
Teiseks iirgdas
mind «Juttades/:J kiriutama
teddmine, et nii iiks kili (e;ne. kes «JulIe» on lugenud, on vaitnud, et t'i
saa neist aru. Ei maksa aga kalze
piissi nurka visata ja ama voime~
fust tunnistada. Folkloor on selline
materjal, kils ,'oib
igal
sammul
avas!ada !'Hidagi uut ja senUundfIla/uf. Tera:'a! ,'ailllu lugejaile ja
ka sm. C!!leraginile
Iluteks 100mingulisteks
edusamnwdeks.
Y. MAEUA1BAED
viilktulede
ja filmikaamerate
surina mojul vastati sUski klWaltki ilmekalt ia polklemata.
Pressishow'l
said ui5istlejad ia
pealtvaatajad
teada organiseerimiskomitee t6odest-te.[J'emistest,
peatself algavatest
oliimpiaheitlustest.
meditsiinitalituse
toast.
suurematest plaanidest tulemuste asas moninr;atel
alUmpiaaladel
ja palju
muadki.
Voistlused liiksid lahfi peaalal tantsumaratoniga.
OS(1votjaid
ali
kaikidest leaduslwndadest
- kol?ku
iile 140 spartlase.
Aluslat! iihises
tempas iihtse massina.
Olilmpiastaadfoni
liiheduses asuvates maadlus-tostesaalides
ahtasid aga pinevad heitlused
nii/7uIi5mbamises. kaikaveos, sumomaadluses ja tastmises. l(oiet.eos ja toukamises
polnud
ma;andusteaduskanna naissportlasfele
uhtki 08rdviiiirset mehhaniseerimisteaduskanna voistkonda
oiilja panna.
lkka
(Jarg

4. lk.)

Pool on moodas,
Eius on 'sageli olukordi, kus {leg
:tundub tippioat: kukesaf1pnul., Vaadates ·tilgasi. kaheie.ja paolele aastale, tundub, . nag-u. oleksid
need
moiidunud linnulennul.
Seljataga
on pool - pool on ueel ees. O-letatud on «ekoaator».
See rajajooti
on suhteline, iiiiide« meile otna siigaoamas
tiihenduses
iinglikuks.
Kumbki pool ei saa sisaldadae endas
oordsel
hulgal
omandalud
teadmisi,
lobielatud
siindmusi,
tunnetatud
finne.
Kumb. haaluh
teise alla, Ott meie endi teha. Ise
ioocfame, .et sisukam
seisab
veel
ees.
J uba kolmandat
aastat
seovad
viitkiimmel
noor! inimest
illzised
opingud,
i'this.ed ettevotmised
osake iihist elu.
Tartusse
lulime
Eesti .koige erinevamates/
paikadest, igailhel varuks olna arvamUS
ja sub/umine
ilmbritsevasse.
/gal
oma pis ike Mina, mUlest nuiid on
kujunenud
meie praegune
kursus.
Oieme jiiiitwd kiillallki miirkarnac
tuks ning voimalik, et nii jiiiib see
ka edaspidi. Ometi tunne/ame selgesti
iiksteises
luge ning oleme
nagu keft, milles lihe liili kadumi.ne jiitaks paratamatu lt1nga.
18. veebruaril toimus Tarta !iihedal Tabivere taulikus veterinaaride 111 kursuse «ekvaatoripidw).
Kui pidaliste
kiisutuses
on file
iihe ruami, sUs tavaliselt
vormaldab see as juosalistel valgada laiaIi horisontaalsllllnas.
Meil kulges
pidu «/Ouslljoones» nii otseses kai
kaudses mottes.
Tuuliku
alumisel
korrusel o[i tantsu- ja teatrisaui.
Asie korgemal voisid niiljased ((1huldada oma isu.
Veel kraad
iiievalpool
uvanes
voimalus tosta oma tuju baaris, kus
kohustuste
korgusel
ootas ausameelne baarman
Kiigu.
Noutavamatest
kokteilisortidest
miiletame
«Maaslamajal»
ja «Wabba kava'i».
Baarist viis taevatrepp koige iilemisele korrusele, mis jiii ainujate piimlt. Paraku pidid viimased hommikal silmi avades jiilie maa pea·Ie las kuma.
Piduliku osa juhatas sisse Raimo
Loorberg. Kursuse omapiirana tostis ta esile tosiasja,
et me oleme
koik alles,. iiks on koguni juarde
tulnud. Koneteja avaldas lootust, et
nii see .jiiiibki. Pea kGik soovisid
midagi
oelda. Jiii kolama rahulolu, et on kokku tuldud, ning soov,
et tulevikaski
ei jiiiiks keegi kGrvale.
Peo
ametliku osa
lopetas iihine laul _,. seisime ning 'laulsime
«Gaadeamusl». Piirast kerget keha-

ki;rnilust jiirgn~sid· etteasted
riihmadelt.

ki5igilt

I riihmul oli lobus [a mitmekesine kava -, Jga talent leidis takendust: «Karuasjalgade»
tants lehoioate
serpentiinidega,
abielunaise
motisklusi
oma mehest (oallalisega peaosas), eksamistseett
robotist
idiopilase
ja samuii robotiks osutunud oppejou oahel ning [uhtumised Ttillinn=Petseri
maanieel ...

Nagu Ioengutelgi,
pidi riihmauanem rabama kogu riihma eest ning
hiippama ide noori.
Peale
pakkus
uaheldust
meie
Itiiiilekandja erinumber, mille kir iakandia
ootamaiult
kohale toime-

ehk taualine, pole see iu ming! eric
ti '.'tahtis eesmiirk, mille kui moodaminnes oleme saauutanud.
Minu jaoks
see kiill taoaline
polnud. Pali« motteid on piihe siginenud.
Samm
ule «ekuaatori»

pool veel ees
(voi hoopis. mitu sammui}, Mis see
siis oli? SUn oist ei kehti utlus, et
kui said ide koera, saad ka iile
koera saba.
Pigem vastupidi
sabasl on. iile saadud, tormijooksu
tuleb alustada koerale.
Iiirjest suureneoa murega tajun,
et EPA pole ainult
elu parimad
aastad, void ka elu kiiremad aastad. Miilast
pole veel kadunud
keskkooliaegsed
arusaamad
korgl?Ootist, kai juba olengi
«keskeas»
tudeng, kes «rebaseid» nuhes neid
kornmentaaridega
onnistab.
Selgcmat kaju hakkab viitma talevik. Hakkan tajuma tulevase vastaluse koormat too ja elu ees. Tahes-tahtmata
sageneb
hirmapisik ..
Kas saan ikka hakkama? Samas 10lieterinaariu !I { kursus
hutan end teadmisega,
et paljud
enne mind on korgkoolist
ellu as* *' *
tunud ning ega minagi viimasefls
Jiille on iiks velerinaaride
Imr- jiiii.
sus as/Utlud iile tiihise,
mida niOppiva
inimese
olemus Of! nU
meiaiakse
«ekvaatoriks».
Tundab sisse juurdunud,
et ei kujatagi end

las. Ajalehes
valgustati
kaunis
pohjalikult
meie koolioiiiist
legeoust. Kahe silma tiahele ei iiianud
ka kursuse [uhendaja
Jaan Praks.
Algul tingles
ajalelit siiogilauos,
hiljem kuluaarides.
Baaris miinukimtumaigulisi
II riihm.
Klassikaline" muusika, leja vois nautida
Oldi iseslaidid
looduspiliidega
ning linii lookesi kursusekaaslastest.
endastfli iillatatud.
loelud sfigavasisulised.·
luuletased
Kogu flursuse nimel oleme tiinuandsid hetke jiirelemo/lemisaega.
likud /11 riihmale ning Riina TreieIII riihm miingis maha rahva- rile, kellele volgneme
toreda ruutilki «Kalcvipoja
kosjaskiiik».
Va- mi. Nende olgadele langesid suunade iraditsioonide
kohaselt
olid remad florraldamisraskused.
naiste osades meesniiitlejad.
EbaMeil on aga Iwhju, el kohale ei
iavllline
oli iiksnes.
Kalevipoeg
ilmunud ilks/d Iwlsatud ia oodatu.d
naispeaosatiiitja
kehasluses.
oppejoududest ...

IV rithma kavas oli nii laula,
nalja kui ka peadpoaritavaid
trikke.
Ohtu tombenumbriks
oli .:ekvaalori iiletamine».
Protsedauri liibiviijaks oli hiidnukk,
flellega kaks
tur$flc/ poissi vaeva
tOime tulid.
TaL oli alati flaasas oma poliigaurnilisest perekonnast
lernmikpoeg,
araabia 'woli opilane, kes tassis
parnpusid. Ta ise oli riietatud kollase ja tumesinisega
tikitad helesinisesse fiu/afti, peas oli tumepunane, niiariotsas
tutiga iiliflumiits,_
soliidsase ro/Iulamiseks
ees suurte
raamider<a nullprillid.
Pika tervifuse ja piirimiste
jiirel, mis on
aa{riklaste jaures
kombeks, pakiti
Ldhti pambud ja niiidali kaupu.

hiisti ette . spetsialisiina;
kes on,
oma elukutse uiiiiriline ja auiori»
teetne inimene. Aga kullap
luleb
ka kindlusetunne
ja iurualisus, toodan. VUs sessiooni on liib! ja viis
on veel ees. Kindlasti on ees oastutusrikkam [a raskem osa stuudlumist. T'ahet .selle liibimiseks
peab
jiitkuma.
Aja moodumise kiirus votab oohemaks oabu helki. Enne
«ekuaator it» liiks cieg kitresii,
sest siis
ali koik uus ja iUiopilaslikult
mo-:
nus; piirast aga seepiirast, et fahad tudengieluli
kiiike oiitta ja tulebki ajast ruippus.
Juba
koguneoad
nostalgilised
miilestused.
EPA
liipuks. korjah
neid terce kuhi. Need jiiiivad ...
Meie kursus on tore. Kursusel on
oma vaim. Kas toesti peame 1986.
.aasta kevadel lahfw minema?
See
tundub kui tundmatus
kohas vette
hiippamine. Tervik laguneb osadeks
ja oledki iiksi. U pputnisohust piiiistab oskus ujuda.
See on ilks elukogemastest-tarkustest,
mille tundmaoppimiseks
ja enese jaoks ku.jandamiseks
tuleb elus iiletada veel
paljusid «ekvaatoreid».
A. ALAND,
veterinaaria III kursus
lOrVO

HIRSE

foto

Ligi 8 meetr! pikkused pitiitoninahad, piirit Kankan! savannidesl.
Muide, igalt maolt saab 30-40 kg
head lilla. Pruuniflad kobranahad,
savanni pantr! ja sookassi nahad.
Peamine '?aup ali antiloobinahhadest valmistalad
vaib(J.d ja flroflodilli ning maonahfladest
ruhataskad. J uta jiirgi oli selle vanahiirra
peres iile flolmekiimne Lapse ja ka
rohkesti llbikaasasid.
Kaigi ostakavatsust ja ka voimalusi
purasjagu polnud,
tuli sedasorii Inehed
ilusasti iira kuulata
ning viisaka/t
lahti saada.
Lopetuseks
tahaksin
oelda, et
kuigi too ja ela Kankanis
fling
sinn a kohaiesiiit polnud kerged. pigem
vastupidi,
pingu/ust
niiadvad, olid nad omeli viiga palju
lIudset, seniniigematut
ja olllapiirast paklwvad.
Raslwsed
ununevad kiiresti, aga seda kGike omal
nahal tllnnelanu viiiks
seal edaspidigi tbotada.
Ta usub, et positsioon, mis annab talle voimu, tagab autoritcedi
iseeneseslmoistelavalt.
See enam
mittc ei !allene, vaid on naivism.

(Algus eelmises PA....)

alustama pidanud.
Majandisse,
oma esimesele t06·
!-lea zootehnik ei tarvita
alkoholi,
parast
pollumeeste
suur·
talon
laitmalu perekond voi pruut kohale
kooli. saabub
kauaoodatud
noor
(peigmees),
ta suudab
korraldada
zootehnik.
Ta hakkab
ning liibi viia naistepiievapeo
pere- spetsialist,
vahem,
klli
kondadega
ja garanteerida,
et 9. tOGle ei en am ega
kohal,
miirtsi hommikul
lehmad liipstud peazootehniku vastutllsrikkal
ja korge pal gaga. Huvi lema isiku
ja vissud-sossud
soodetud-joodetud
iga samm,
saaksid. Hea zootehnik peab kan- vastu on astronoomiline:
sona on kui luubi all.'
natama kriitikal, tulgu see iilevalt naeratus,
Ta on nagu
juuksekarv
mikro·
voi alt.
Ta peab oskama korrektselt arvu- skoobis ja kogu kolhoos tungleb
tada, kalkuleerida, planeerida. Peab okulaari iimber.
Noor spetsialist
saabub majan·
oskama ennast ja oma toad reklaadisse kindla veendumusega,
et tar·
mida.
Ja alluvad peavad seda eksemp- vitseb tal vaid kasi kolhoosimasi·
lari annastama,
austama ja kart- nasse pista, kui masin votab uned
ma, mis Dumas'
arvates olevatki tUllrid. Probleemid (ta ei eita nende olemasolu} lahenevad.
inimliku onne tippo
Seega on ta optimist
ja seda
LOPETUSEKS
tahan
natukene
raiikida
sellest, liiki, kes on vaga lahedal naivistimillest
oleksin
oigupoolest
vist Ie.

• Jaanuari lopul Stuckas «UfO'
zai» iileliidulistel
meistrivoistlustel sai - 82,5 kg kehakaalus
tugevas koillmrentsis hinnatava viien'195 (85+ 110) kg II ja tile 110 kg
da koha
Vladimir Babuskin
(Z)
Mikk Vaarmann (PMT) 110+ 130=
145+ 170=315 kg.
240 esikoht.
*• 25. veebruaril
«I~aske raLta»
• Lehtse lahtistel v6istlus(eloli
- 82,5 kg parim Aleksander Absa- voistluslel oli ··..··90 kg esimene En·
Ion 115+135=250
kg ja -~90 kg nu Kotkas 142,5 + 180 = 322,5 kg.
*
Ennu
Kotkas
(molemad
PMT)
• 9. miirtsil Piirnus Ecsti NSV
135+ 180=315 kg-gao Viimane sai
esivobtlustel
kolmanaastaks enda valdusse Leh!se kol- juunioride'
hoosi poolt valja pandud rano.kari- daks tulnlld Tartu mceskonda kuuIllS
ka kohn meie noormcest,
kes
ka.
• II. veebruaril Turi! peetud ESO koik said ](a medali: - 67,5 kg tu<dou» juunioride
esivoistlustel
tuli Ii Andrus Riindal isiklikll rekordiEPA meeskond Rapla jiirel teiseks. ga 220 (95+ 125) kg kolrnandaks.
Kaasa toodi viis medalit: _. 56 kg - 90 kg Venda Vihmann 192,5 ki
loga leiseks ja Die 110 kg
Mikk
Jaan Bresovski (o.-L)
40+57,5=
110+130=240
kg juu97,5 III, - 67,5 kg Andrus Riindal Vaarmann
90+ 115=20fi
kg II, - 82;5 kg nioride meistriks.
Raul Velt (m6lemad PMT)' 65+
*
90= 155 kg III, - 90 kg Venda
kUllagi kLil• 12.·-13. miirtsil
Vihmann
(A)
isikliku re]wrdiga
laltki populaarsetel
EPA karika-

«Zooleilnil< toes tab enllast alles
majandis.» Viis aasiat
talle seria korraitid ja ta llsub seda. Ta
laheb majandisse
cflnast toes lama
ja selle nimel ta iiiiid ei polga.
Reeglina
Oll ta arvamusel,
et
kooiis omandatud
teoreetilise baasi
poolest on ta eesolijaist .peakorgusell iile.

on

Seega on ta enesekindeJ, et mitte oelda. kergemeelselt
iileolev.
Noor ooelatue! zootehnik on halvasti (valcsli?)
relvastatud.
Muidugi, johtuvalt iga iiksikll ill,diviidi iseloOlllU eriparast
ja eriti
praklilises[ kogemL1sest, .. voib dlekujulus lulcvasest {oost oHa oigern
(voi hullem).
kui nende ridadc
auioril, kuid cnamal voi vahcrnal
miiiiral, opUrnislid
o1eme minnes
koik.
Niiiid on ka see, millest oleks

Tosteporandalt
v6isllustel oli osavotjaid Joodetllst
lunduvalt viihem. Hmselt on PMT
Sllur illekaal viimastel aastalel leised teaduskonnad
eemaie torjuIlud,
sest edu ei loode1a. PMT sai ka
seckord rohkem punkte Iwi teiscd
teaduskonnad
kokka - 177. Teisc·
na kogus MMT 66 ja kolmandana
iihe yoistlejaga
esinenud
agronoomiateaduskond
10 pl1nkti.
Parernaid iulemusi:
-... 56 kg
Ollar Aarmaa (o.-L)
15HiO= 105 kg,
-" 60 kg
Asif
Hudoverdijev
(P..
MT) :l7,5+50=87,5
kg.
-~ 67,5 kg Andrus Riind-ai (PMT)
95+ 125=220
kg,
Marl
Takiai
(MMT) 75+95= 170 kg,
-75 kg Voldemar Elcndcr (a.-Ll
80+ 105= [85 kg. Kalev Pagarand
(PMT) 70+90= 160 kg,

paberil ja
ehk alllstada
tulnud,
viimane aeg lopetada.
Soovin koigile zootehnikat oppi·
vaile iiliopilastele
ja iiliopilastele
uldse
head
porumist
sessil
ja

ZootehnLku

«viiendikele»
kindlal
lopetamist.
Endisi lopelanuid
tcrvitan
nende
raskel j a tarvilikul tiiiil j uba lana.

ma:fsin

vcilimuse jarqi joAsikui
aja'o i:ossu
",oljQ

-

VILlS
On

hciQle J;'v<i'- tonk.,
lobi telnud 10
auf'u veduV' ...

._
_,f' -

-

____ ....

URlvlAS SOKMANI
- 82,5 kg Aleksander
Absalon
(PMT)
115+ 140=255
kg, Mali
Joclaan (Mj\H) 100+ 120=220 kg,
Valdek Lehes (PMT) 97,5+ 120=
217,5kg,
-90
kg Ahti Uppin
(PMT)
107,5+ 135=242,5
kg,
- ·100 kg Ennll Kotkas (PMT)
Ul5+ 165=300 kO'
- 110 kg M;Yt Mollils (PMT)
95-t· 125=220 kg ja
iile
110 kg Mikk
Vaarmann
(PNlT) 110+ 130=240 kg.

LANE

..._ -

joonistus

Uli6pilasmeistriks
tulid: -60 kg
Slllev Meriste (TRU) 177,5 (77,5+
100), - 67,5 kg Andrus
Riindal
(EPA) 90+ 120 kg, -75 kg Ain
Poder
(TRO)
95+ 120=215
kg
(2. Valdek Lehes (EPA) 95+112,5),
~ 82,5 kg
Vladimir
Babuskin
130 + 150 = 280 kg
(2. Aleksander
Absalon 117,5+ 135=252,5, (3. Mati J6elaan (kiiik EPA) 95+ 120=
215 kg),
- 90 kg Armen Grigorjan (TRO) 120+ 150=270 kg (2.
Ahti Uppin
(EPA)
102,5+ 135=
n7,5 kg), - 100 kg Ennu Kotkas
(EPA)
135+ 172,5=307,5
kg.
• 17. miirtsil
aga pecti meie - I! 0 kg Andres Kaskman (TRU)
kilsukeses tosteruumis
Eesti NS V 110+150=260 kg ja. file 110 kg
iiliopilas!e ~cll8 aasta meisirivoistUrmas Rahnel 115+ 140=255,0
(2.
luse-d, Kolmest korgkoolist oli OS1I- Mikk
Vaarmann
105+ 137,5=
v6ljaid 28. K,uig'i individuaalesi242,5, 4. Rain Jeret
(koik EPA)
kohti said TRU ja EPA vordselt 4, 75+100=175)
kg.
kuulus
mecskondlik
esikoht kindParima liliopilastostja
eriauhinnac,
lalt EPA·le ja seda iuba kahc1eist- sai Ennu Kotkas.
kiimnendat aaslat jiirjesl (EPA 55, TRO - 28, TPI - 4 punkti).
TIlT KAIMUR

(!nam!
maatukil
on oiimase
viie aasta
[ooksul tulnud siigiskunni ajal piieoaoalgele neli skeletti.
Ekspertide
aruates on. tegemist
moruatuteg a.
K6ik need parinecad
eri saianditest: esimene
011
Xl11 sajandist,

iiirgtnised
oostatialt XV, XVll [a
Xl X saiandist..
Sarnased asjaolud
ja tapmisuiisid
on tekitanud kahtluse, et koik see 011.· iihe ia sama
mortsuka
kiiteto».
Iuurdlus
jiitkub ...

Teadaanne

«Niisiis, pilet nr. 20,» lausun pidulikult.
Tema ilme piisib muutumatu.
«Dis per sse
aerosooli
koagulatsioon - see on ju viiga huoitao»
Mu hiuil kolab pisut abitult. Aga
tema uaatab mind endiselt labitungimatu pilguga.
«Disper sne aerosool ... fa koaguleerub uaheteoahel,»
puiian teem at
arendada. Enniie, tema pilgu siigauusse tekib nagu iuiuke. Kui hakkan iildioonies probleemi lahii miitestama, tekib fa niiole juba hu.vi.
Sellest
indu saades riiiigin talle
ara koik, mis ma tean dispetssest
aerosoolist ja
tema koagitlatsioonist. Tasu on iile ootuste rikkaliktema silmad siittivad ennenagema
tus vaimustuses.
«Andke oma matrikkel siia,» lausun lopuks ohates ja panen talle
«kolme». Iah, aga inis" mUl siis
muud iile jai?

***

753645, mis on, teadagi, imnepiiet.
Selle aja jooksul on pilet omandanud sellise tuilimuse,
mille puhul
ei pruugi karta ithtki kontrolli.

***

Parast
pikaaj alist
rernonti
on
t aas
liihlaj aliselt
avatud
iilikooli
kohvik.
Kohvik
korr aldab
jargmise kuu esimesel
paeval
algusega
kell 19 EPA dotscntidele dotsentide ohtu (Dozentenabend).
Loodame,
ct dotsentide
ohtul
saab kiilakas
EPA dotscnt
rahuliI(ALEV
I(UI(E
kus rneeleolus
[atkata
kohtumist
sakarikatuurid
rasilrnse
mummulises
kleidis
neiuga, mis katkes
kakskiimrnend
neli
aastat
tagasi.
Kiilaka
van a rivaal,
neli aastat tagaProjiilaktikaniiukog
u. teaiab, et kes kakskiimmend
koos
mummulises
klei30. veebruaril ali Ivar Reinu poeg si torrnas
dis neiuza
Puiestee tiinavale,
veeRellim nii uiisinud, et iiii autobussis
ohtu
arvatanr. 12 magama. Piirast teist ringi dab esimese aprilli
Elvas
lops aka Iaulufipetaja
aoastas bussijuht uinunud noorme- vasti
mistottu
sar asilrnne
neiu
he ja kiisis soidupiletii. Seda lva- juures,
seekord
iiksi lauda
ril ei olnud. Ei olnud ka kahte rub- EPA dotsenti

Professor eksamineerib
iUlopilast
ajaloos. See aga ei tea miite kui lat trahui tasumiseks.
midagi.
Soovides
anda imnetule
viimast ooimalust, kiisib fa:
***
«Kes aoastas Ameerika?»
Nottinghamshire
(1nglismaa)
Vastust ei-.tule ega tule. L6jJakS
teatatakse
huoitaoast
hiiiiab i5ppejoad; . «Christoph
Ko- krahukonnast
juhtumist.
Farmer Sherlok Foiro!
lumbus!»
Selle peale touseb illi6pilane pusti ia sammub ukse saunas.
«Kuhu nut1d?» .hoikab 6ppejoud.
«Aga te ju ise kutsusite jiirgmise.»

Paul Ariste ja Juhan
Peegel koh- .
vikusse
ei tule, sest neil on kiire
«Ma langesin
csirnesel so] asuvel»
mustlaskeelse
val] aande
lopetamisega.
Nende
lauas
istuvad
tosisel
ilmel
Arvo Valton
ia metsaiilern.
Paistab, et Valtonil
ei ole tait usku sellesse,
et rnetsaharr
a laskis
teh a Martinile
vahtrase
kirstu,
nii
nagu
see oli tema viimseks
sooviks.
Taienduskur
sustel
viibivatcst
direktoritest
ootarne
ulikooli
kohvikusse
ainult
r ahakamaid.
Teistel
soovitame
koos
Vello
Kittalig a
soita Vandr a katsesovhcosi
keldris
asuvasse
sookl asse -.- kogunemine
kell Hi piirmivabriku
juures, Parn a
ja Pika tanava
nurgal.

ei jata.
All sookla
ruumides
toirnub
samal paeval
Eesti
Suurte
T6ukoerte (ja nende sarmikate
perenaiste)
Sugulava
asutamiskoosolek,
millest on lubanud
osa votta ka Rein
Saluri.

Kohviku

direktsioon

P. S.
Kohvikusse
sissepaasuks
kasutage
sarnu votteid, mida neiud
praktiseerivad
hilisohtusel
aj al
iCTornh sisenemiseks!

MUUSIKAHUVILISEDI
Teile on firma «Melodija» viilja
andnud heliplaadi
sarjast
«Eesti
orelid». Seekord on plaadi nimetus
«Eesti koriorel:o. Head nautimist!

Nutika iiratuskella leiutasid mehhaniseerimisteaduskonna
uliOpilaKROONIKA
sed. Esimesed kiimme minutit heliseb fa tavaliselt, jiitgmised kitmme
19. martsist 3. aprillini kulastas
meenutab
iiratussignaal
reaktiivmooforite miira, viimased kaks mi- Liidia Reinold Kanadas oma sugunutit kostab aga teadusk()nna de- .lasi.
kaani hiiiil.
*

**

* *
lubak()lmas
aasta Iii lahka
opilane Petersell
bU$sipiletist

Onu Osvald etas kuu aega oma
naise sobranna pool.
iili(Luhendatult
tolgitud ajalehest
nr.
«Elnamaa»)

Kohtuti kir;asa at;atega
19. miirtsil

toimus
jarjekordne
kirjasaatjate
kohtumine
pollumaj andusaj akirj anikuga.
Seekord
esindas
proffe
I(alju Jaagura
Eesti
R.aadiost,
kes on end piihapiieva
hommikuti
pollumeestele
omainimeseks riiiikinud.
Et kiilaline
on 1957. aastal
saannd
EPA-st
agronoomi
diplomi,
sUs kalduski
koneteema
koigepealt
ajaloole
ja sellele,
mid a
opingua astad
pollukoolis
aj akirj anikuteele
kaasa
andsid.

PA

Dhe kindla
eriala
hea tundmine
oli asj a eest, kindlust
lisasid
maapoisi kogemused
ja nii saigi
liibi
kohkluste-kahtluste
epakast
esialgu
«Edasis»
pollumajandusosakonna
tiiotaja.
Moni
aasta hiljem vahetas
aga Kalju Jaagura
sule
mikrofoni
vastu,
millele
011 trunks
jaanud
siiani.
Selle kandi
pealt hargneski
jutt
edasi:
raadioajakirjaniku
too
erineb tublisti
teiste kolleegide
omast.
Kuigi liim ja kiiarid on tehnikaajas-

tul endiselt
raadiomeesle
ses, ei tiihenda
see. el
kergem
teha.

Ettevalmislus
votab
end a alIa
pohilise
osa
kogu too
raskusest.
Tuleb jll siis end ale selgeks
leha,
mida oelda tahetakse,
kellelt
votta
intervjuu,
uurida
olukorda,
IODUks
anda loole oma «kiiekiri».
Koike se·
da ahendab
aeg, sest tiihtaegu
edasi liikata
ei saa,
ei saa
ka kaks
korda
jiirjest
votta
iihelt inimeselt
intervjuud.

puukel

Puugid
muuluvad
ohlhkuks
just
varakevadel.
koige aktiivsemad
on
nad mais-juunis,
peamiselt
metsas
ja
vosastikus.
Nakalatud
pUllgi
hammustus
voib pohjustada
rasket
invaliidistavat
haigllst
puukcntsefaliiti.
Metsa
minnes
maange
nahka
«Tabu»,
«Taiga»
voi ieisle vahenditega. Aeg-ajalt
konlrollige,
kas teie
kehal voi riietel
pole pUllke.

Nahasse
imenud pllugile tilgutage
voi mingit
oli j a eemaldaAjakirjanik
raiigib
ajast.
Ja sel- bensiini
nii et suised
lega peab ta sammu
pidama.
Sa- ge ta ettevaatlikui(,
hamgeli ka eespool
minema
see 011 ei jiiaks sisse. Desinfitseerige
mustuskoht
ja poorduge
jaoskonnatema missioon.
Ootame
just temalt
arsti
juurde.
sona toeks mei@ koiki huvitavatele
k~.:i~ustele.
M~a sotsiaalne
areng,
Haigestumist
viildivad
ka oigel
loovott
lsemaJandavates
brigaadiajal tehtud
kaitsepooked.
des ja perekonnafarmides,
koo]iPuukentsef
aliidivastased
iiliopireform
ja noorte
kasvatamine
_
laste
kaitscsiistimised
teaduskonni~
need
probleemid
puudutavad
koiki
ti
toimuvad
EPA
arstipunktis
maainimesi
ja neid
peab
ka aja(Tammsaare
tn. 8-2)
jiirgmistel
kirjanik
valgustama.
kuupaevadel:

oliimpia tu Ii.
(Algus

varustulugu oleks

Valtige

I

3.04. kell 14-17 metsandus
4.04. kell 16-19 agronoomia

5. 04. kell

16-19

10.04.
kell
j a II
II.04. kelJ

metsandus

16-19

agronoomia

I, II

ja maakorraldlls

12.04. kell
ja II

16-19

maaparandus

17.04. kell
ja IV

14·-17

metsandus

18.04.

Maleva
komplekteerimine
Olil
tiiies hoos.
Riihmade
funktsioniiiiridel on juba komplekteeritud
riihmade
tunmikud.
Et sel aastal
on
miirgala
suurt
tungi
EDE-sse,
siis
viiljavotmise
ja tiiitII tuleb perfode
misega
kiirustada.

maaparandus

14-17

I
III

kell
IV

16--19

maaparandus

19.04.

kell
I j a II

16-19

maaparandus

24.04. kell
ja II

14-17

rneisandus

III

ja

25.04.
ja

kell 16-19
II; maakorraldus

26.04. kell
I j a Il.
EDE-sse
S. aprillil
aegadel.

EOE perfosid
saab ELKND
EPA
komiteest
(tuba
nr. 358) iga piiev
kella
15-17,
EOE sektor
tootab
esmaspaeviti
kella
15-17 ja reedeli kella
14-16.
Kui perfod
on
tiiidetud,
siis tuleb
nad tagastada
komsomo1ikomiteesse.
Sel aastal
on
funktsioniiiiridel
riihmade
komplekteerimisega
kiillap
raskem,
sest
paljusid
I kursuse
noormehi
ootab
armeeteenistus.
Paremini

agronoomia
I ja II

16-19

rnaaparandus

on

toime

tulllUd

rlihma

komandor)

(Misoo

riihma

remoonia algas
spordidelegatsioonide marsiga
oliimpiastaadionile.
fombasid
majandusnaised
mehhi H auavaikuses langetati oliimpialipp.
poisse sinna, kuhu nad tahtsid.
A utomaatikast1steem
ali vahepeal
Tantsumaraton
aga iiitkus.
Oli juba oliimpiatule iira kustutanud.
etterebijaid ia mahajiiiijaid, oli viiTOK-i president lausus lOpusonad.
simatuid ja kurnatuid.
Viiikest puhVee! loputantsud
oliimoiastaakust
noutati
joogipunktides.
H ea
Iwmmentaar monitori ees aitas koi- dioni! ning jiiUe tuli ette v6tta teek( sportlasi
siindmustega
kursis kond kOju, it siis juba 4 aasta pauuesti kohh6ida. Huvitavad olid ka lUhiinterv- rast I I tudengioliimpial
tuda.
juud voitjatega.
Aeg liiks ning voistlused hakkaI tudengioiUmpiamiingud
on
sid lopukorrale
joudma. Veel vii- niiiid juba ajalugu. «Sport massimased pingutused!
Veel pettumust
desse ehk sportides
kaovad masvoi ekstaasirooriiu.
Kerge on tulla sid!»
voitjaks, kuid sada korda raskem
seUeks jiiiida.
Olilmpiapressi
Peagi said. liibi mitu tundi viilmajandusteadusk6nna
danud oli1mpiaheitlused.
Loputseerikorrespondent

Spetsialistid
kiisimusele

da.

PaIjud

EPA

ei ole

suutnud

sel-

lapset

vastust

an-

keeled

on

liksteisega

sugulassidemetes,

aga

selleks,

eraldada

keeli

m6ne

Ie eri

erinevaid
variantidest,

kriteeriume.
ole.
Ja
gud,
ilmas
olla

kUigi

kee-

teaduscl

ei

skeptiliselt

kui palju

jaiinud

sellepiirast

maa-

valged
lahtiseks.

suhluvad

lai-

on maaVoib-

spetsialis-
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