•

.-

Ne)Ja.pieval,
s~ .aprllltl

AKADEEJMIA

1979

XXlll
aastakalk

Eestl PonumaJanduse Akadeemia partelkomltee, rektoraadl, komsomollkomltee Ja •metliihlngukomltee hilldtand)a

Pereheitmise. poevol
Seekotd on nad koige tdhisamad, med: Irina Birjukova ja Ole» Lille
uhkemad ja onnelikumad inimesed org. Irina. liiheb piillumaiandusmi
kogu. akadeemia. peahoones, EPAs nisteeriumi. kiisuiusse. Oleoit ooda
utdse. Nemad ~ kakskummend neli 'takse Paiva raiooni Ahja kolhoosi.
eesti ia kakskumm_end kaks oene
Edukalt kaitstud diplomitoode
osakonna uastset zooinseneri " hulgas leidub mitmeid praktilise
kokku nelikiimmend kuus spetsialis tiihtsusega uurimusi, esmakordselt
ti, keda. diplom. Iiiheiab tegude kiisitlesid kolm teemat· kalakasua
rohkesse _ tiiisviiiirtuslikku eliu.
 tuse piievaprobleeme.
Enamikku kahekiimne seitsmen
Teadmiste omandamist ei ole
da lennu /Opetajatest ootaoad too endale ainuidesandeks seatud: pii
kohad uabariigi maiandite suur rast seda lopuaktust jiiiib zooinse
farmides. Osa zooinsenere hakkab neriteaduskond ilma sellistest iihis
teadust tegema kas akadeemias. voi kottnatoo aktiuistidest nagu Heldur
Eesii Loomakasoaiuse [a. Veterinaa Peterson, kellest saab Tartu rajoo
ria Instituudls, tiiiendust loomakas ni Luunja souhoosi peazootehnik,
oatuse [uhiide niiol saaoad ka Pihk ning Toomas Veidenberg, kes asub
va ja Leningradi oblast.
tiiote Valga rajooni Taagepera sonSelge room paistab oppejoudude hoosi. Akadeemia
sportlastepere
ning omastesiiprade silmist, kui jiiiib ilma oma igati aroestataoatest
teataiakse kiitusega liipetaiate ni liikmetest Maie ning Viido Kappe

list. Tiit Mikkerist ja Urmas Raf,. 
dest, kes oiioad spordisiideme kaa
sa oastaoalt Hiiumaale. «Uhenduse»
kolhoosi, Kaarepere Soohoostehni
kumi
ja Piirnu rajooni Tostamaa
soohoosi.

«NLKP jµ,ulipleenum suunas p0l
Iumaiandusele erilise tiihelepanu;
Suurte  idesannete tiiitmises looma
kasoatuse alal osaleie nuiid ka teie.
Oma tooga niiitate, et olete meili
saanud pagasi, millega aitate edasi
uiia meie piilliimaiandust. Akadee
mia tunneb teie iile uhkusi,» iitles
/Opetajate poole poordudes rektor
dots. Nikolai Kozloo.
Zooinseneriteaduskonna  dekaan
prof. Rein Teinberg: .<Koike ke<id
kogu eluks!»
·
EVA KIRSIPUU

Kulas oli
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Zooinseneriteaduskond
Eesti i:ippekeelega osakond:
Aina Allsaar
Tiit Kaur
Kiilli Kersten
Maie Koppel
Viido - Koppel
Piret Kruusandi
Olev Lilleorg (kiitusega)
Jiiri Mets
Toivo_ Metsar
Tiit Mikker
Maie Masso
Marina Nugis
Maarika Paa!
Uno Paa!
Ilmar -Parrest
Heldur Peterson
Urmas Raide
Rein Randver
Anne Seppa
Madis Teppo
Tiit Tonspoeg
Andres Uba

Toomas Veidenberg
Leili Velleste
Vene oppekeelega osakond:
Irina Birjukova (kiitusega)
Larissa Daviidova
Larissa Ibragimova
Tarhan lbragimov
Jelena Kote5ova
Boriss Krjutskov
Maia Krjutskova
Aleksandra Kuzmina
Valentina Luik
Zinaida Loksina
Ivan Makarov
Jelena Makarova
Valentina Ovtsarov a
Irina Patonina
Tatjana Porosova
Veera Spakova
Natalja Sulgina
Larissa Svadtsenko
Jelena TolmatSova
Reeta TSekuolite
Valeri TSernov
Natalja Vassiljeva
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23. miirtsi1 killas - EesU NSV

Ministrite Noukogu aseesimees Gus-tav TOnspoElg. Sm. Tonspoeg esines
·huvitava 'ettekartdega Eestl NSV
rahvamajanduse aktuaalsetest probleemidest. Ettekandja tOi niiiteid
vabarllgl rahvamajanduse
saavutustest
-kilmnendal
viisaastakul,
analiiiisides samal ajal _ meie ees
selsvaid probleeme. Probleeme pole
vlihe. Nende lahendamisele peavad
teiste hulgas kaasa aitama. ka rioored spetslallstid._ Peamine on seejuures tootmlse efektiivsuse suurendamine, mis tagaks rahva elatustaseme tousu. Selleks tuleb otstarbekalt kasutada olemasolevaid- voimalusi ja leida uusi teid toohnise kaasajastamiseks.
Sm. Tonspoeg puudutas ka miinlngaid Tartu linna probleeme.
Ohlskonnateadlased esitasid et•
tekandjale hulga - kiisfmusi, mlllele _
saadi pohjallkud vastused.
Dots. ALLAN METSA
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. Muljeterohke·ktilaskaik
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iuubeli
pidustustel

Koos kevade tulekuga algavad
Kiilalised valisid esinemispiieva
UJiopilaste _
- - teaduskonverentsid offia iiranagemise jargi. Mei:. pidaNSVL - poUumajanduskorgkoolides. sime paremaks ette astuda vumasel
Sedapuhku ' __ toimus··
konverents paevaL Eelnev aeg kµlus kohaneMoskvas, Timirjazevi-nim. POlluma- miseks nin~ ettekande veelkordseks ._28. marfsist-_ l.apriltini_ kestsid
Vilniuse Riikliku 0Hkor1tt Juubell·-janduse Akadeemias. Agronoomia- liibivaatam1seks marjaks lira.
teaduskonna taimekasvatuse ringist
SeUe'-loo kil'jutaja uurlmus. tee- pidustused, kus kifs ka Eesti Pot·
Jiihetati moskvalaste kutsel teele mal: cM6nede - rajoonitud kartuli- tu_ m_ ajan__ use_ Aka_ dee_mia_- _ ansam_ be_l
- kaks IV- kursuse Uliopilast, Mairut sortide ja perspektiivsete aretiste «Hellero> ~' delegatsioonl juht Tj.. _
Tuhkanen - ja Aivar Oispahl: _Yii~ majand_uslikest ja bioloogilistest nis Seesnrna.
paeva _ kes_tnud konve_ rents oh -1ga_h · fsearasustest> pakkus ilsnagi suurt
.
_
esin_d_uslik, seal osales tuden_geid huvi. On ju teada, et JOgeval aretaSelle -Sasta _l. aprillil taitus Vil.
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- · - _o 1·1 -pans
- · t e- gu , ku-'1d K-u-la-l1·s--1·-_. olid 50_ Nouko_gude L_•iidu
keU 15 ja loppes UII!bes -18. 3-~
- . vas t amtsega
Erinelounal kiiidi ekskursioonidel. siiski sai iga kiisija vastuse.
_
korgkooHst _la viilisrtrnalt. DelegatEsimesel piieval tutvustati akadee•
Leidsime endale palju toredaid sioonidejuhid viieti vastu rektora~·
miat. -Teine piiev kulus mullateadu- si:ipru. Jiii aega _ veel omal kiiEll~i djs, toimus poliitilisteJaulude fesbmulJe val kus TRU tiitadapsed saavuta~
se muuseumis, mis_- on ainiilaadne linna vaadata. Unustamatu
L""d
- -11
· - s1·d' III_- kohta. Me_ i_e _ «Hellero> voeti
tervel meie maal. Seal eksponeeri- jiitsi d mi· NSV_
11 u - po uqia1antakse ka mulla monoliite, mis on dusniiitus kui ka Sokolniki p.argis viiga. hiisti .vastu, n~~ esinesid_ ka
piirit Eest ..im3;alt Vi~jandi~!'
. . _ asuv USA pollumajandusniiitus. Heliloojate Maj as. Lopuks korralTiinu kulalislahketle voorusta1a1- Oli, mida korva taha panna.
dati suur bank~tt, '.·mis, Jiii meelde
le onnestus
kaia ekskursioc>nil
MAlRUT TUHKANEN,
yiiga hea korratifose· ja toreda tu•
I(remlis.
OTO taimekasvatusringi president_ dengliku meeleolu poolest.
d_
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Motteid taidlusOlevaatuselt
Kuidas Teile meeldib. tiinane oh
tu?
«Meeldib uiiga»
«Piiris huoitao, Kahiu, et TRUs
midagi sellist ei organiseeriia.»
«Toredasti on miingudeiuba miiel
dud ja kujundus on huoitao, Sellis
tele ohiutele tuleksin meeleldi.»

Veterinaariateaduskonna
isetegevus6htu
organiseerijana kandis Thea Veetee.

pcar askust

nii

esinej a kui

Kusirnus · oli esitatud iilevaatuse
esimesel 6htul, mille korraldasid
agronoomiateaduskonna
tudengid:
Sellest 6htust on varem «PA»-s kirjutatud, seeparast niiiid naluke ka
teistest ohtutest.
Agronoomide 6htule jiirgnes pollumajanduse
mehhaniseerimise
teaduskonna
«Onnelikud
noorusaastad». Ohtu motoks oli: «Rahutu,
otsiv, vahel ka eksiv, kuid. s;jiski onnelik noorsugu».
Disko6htu, mis sisustatud
iiksiknumbritega.
Saali
kujundus ei jiitnud kahjuks terviklikku muljet ja natuke hiiii:is ideelaen miingudetoa
niiol (varem esitatud stsenaariumis
seda polnud).
M6fied viiga head ja omaniioHsed
csinemised,
millest
m6ttesiigavamad aga kahjuks halvasti ette valmistatud. Paroodia nouab peensusteni liibim6tlemist
ja viiga puhast
esitust. OhtuJe andis palju juurde
II korruse kuulamisdisko viirvimuusikaga (mis oli ainus omalaadne,
olgugi
et stsenaariumide
p6hjal
v6.is oodata teisigi). Vajaka jiii ohtu terviklikkusest.
Siin. pea.b veelkord r6hutama
diskori too raskust,
sest temast oleneb terve 6htu 6nnestumine.
Diskor
peab
tiiiel!kult
suutma publikut haarata,
siduma
omavahel
esinemisnumbrid
Ja Jooma iihtse terviku, jiilgides 6htu iildteemat. Kahjuks ei saariud ohtu juhid oma
iilesannetega
hakkama
(riiiikimata
tehnika kiisitsemisest).
Zooinseneriteaduskonna «Vietnam
eile ja tiina». Ohtu algus viiga huvitav, kus TRO prof. L. Raid niiitas diapositiive ja jagas muljeid
VLetnamist. Niiitusesaalis
sai oma

silmaga naha kaugelt maalt toodud tatud lastekohvik «Motik> l6id valmeeneid ja ka pulgakestega
riisi latu meeleolu.
Kaidi kiilas dr. Kasiiiia. Jiirgnes tantsudisko, rnillele dastikul, kus .doktori abikaasa esipiiiidsid vaheldust ttakkuda loterii- tatud kiisfmustele teravmeeJselt vasvoitude kiittejagamine,
meesakro- tas. Oli teisigf numbreid, rnis saali
baadid ja agitprogramm.
Halva et- naerust rokkarna
panid. Ohtu .kultevalmistuse
t6ltu ei j6udnud nad rninatsiooniks
pidikujunema .·minieesmargini. II korrusel niiidati dia-· tragoodia «Dfonglis», kuid kahjuks
positiive Jahingukuulsuse
paikadest.
jiii esitus n6rgaks. Nii m6rtelgi oli
Viiga huvitav, kuid milleks diaposi- niigu nalja tais, Kas ta selle naerutiivid Krimmi reisilt? · . Ohtu lopu- vine taga vaevus m6tlema pakutud
osas suutis rahvast
taielikult
haa- probleerni siigavusele?
rata toredasfi rn6eldud ja korraldaMetsanduse ja maapara11duse teatud viktoriin.
.
.
. duskond pakkus viilja iihe voimaluOhtu juhid alustas·id
meeldivalt;.
se vaba aja sisustamiseks.
kuid hiljem muutus nende esinemiOhtu tiiis sii.gavaid m6tteid ja tene pealesurutuks
ja 6htu 16puni pi- ravaid
probleeme, ·mis meid k6iki
das vastu ainult iiks nendest, kes igal
sammu"I saadavad. Kahjuks
ka loobus terviklikust 16petamisest.
aga ei j6udnud k6ik see publikuni.
Ohtu eesmiirgiks oli tutvustada
ra- Viga tuleb otsida serveeringus. Mohuarmastava
Vietnami
rahva iga- · · ned esinemised
olid . iilepakutud,
piievast' elu, nende visa v6itlust va- kuid oli ka toredaid leiide. Ohtu, mis
baduse · ecst. Meenutada
vajadusl oma iilesehituselt
oli k6ige omaalati olla valve! rahu kaHseks. Kas laadsem:
Pidev
t6usujoon 16ppes
see eesmiirk j6udis publikuni?
kulminatsiooniga,
millele jiirgnes
Veterinaariateaduskonna «Et r66m lilga jiirsk rnaandus. Koige siidamjiiiiks
lastele».
Saalis
iilesseatud
Hkuma mulje jiittis popurrii laste· laslejoonistuste.
niiitus
eeldas,
et lallludest. Ohtut alustati huvitaValt,
juttu luleb lastest. ·. Ohtu algas ka~ lopetati terviklikult, kuid miks .lasminasaalis p6leva kamirta ees. ESi- ti kaduma ininna sisul ja tuumal?
tati luulemontaaz
«Et r66m jiiiiks . Ziirii
hindas
ohtuid
juhertdist
lastele». Sisu ja esituse lihtsusega liihtudes. Selle alusel kogus k6ige
m6jus kava _nii, et m6nelg1i oli pi- rohkem punkte agronoomiateadussar silmanurgas. Oleminekuks oleks kond majandus- ja. veterinaariateahiisfi sobin.ud
kuulamisdisko,
mis duskonna ees. Kuid iildvcdtja rhiiiiJ<ahjuks ara jiii. Jiitkus' tantsudisko
ras iilevaatuse
kontsertosa.
Siin
ja publik rebiti nukrav6itu m6tetest
said k6rgeimad hinded veterirtaariaviiga jiirsult lahti. Avati meelisrubteaduskonna
taidlejad.
Jiirgnesid
dik «Dr. Noorman». Rahvast naeru- zooinsenerija
majandusteadustas 16bus diskoreklaam
ja toredasti
kond. Ulevaatuse
kahe vooru loppm6eldud seerialoterii nutikad v6i- tulepmsena sai riindkarikas veteridud. Sts·enaariumis
ette niihtud uute naariateaduskonnale.
tantsude oppimine jiii kiill iira, aga
Mida
· andis
taiidlusiilevaatus
16bus tuju ii6eti koduteele kaasa.
«EPA·79»? Myidugi palju tegemisMajandusteaduskond
piihendas
r66mu, andmisr66mu ja saamisroo·oma ohtu lasteaastale
ega piiritle·
mu. R66m Jiiiib meiega ja jiitkame
nud seda konkreetse teemaga. Terc siigisel uue hooga. Aitiih on kiill
viklik disko6hfu, kus juttu lastest ja vii he oeldud, kuid siiski: tiiname!
isadest-emadest.
Huv.itav
saalikuTAIMI RULL
jundus, toredasti m6eldud ja sisus-
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Aou Madar zooinseneriteaduskonnasl.
MAIDU TAFENAU .Iotod
.

Jaan Grlinbergi naitus
Tartu kunstimuuseumis on prae
gu atiatud Jaan Grunberg! teoste
niiitus. 1. Grunberg ( 11. IV 1889
Rannus  12. Ill 1969 Upsalas];
on eesti kunstnike hulgas ilks pa
remaid koloriste. Ta on esmajoones
looduse. kujutaja, kes oskab loodus
motiioe  nii koduseid piihjamai
seid kui ka eksootilist lounamaad
~ niiha erakordses toonipeenes
viirvikiilluses. Seejuures on ta loo
ming pideoas muutumises.
Lopetanud .: /926. a. Tartus Kor
gema Kunstikooli «Pallas», siirdus
ta ltaalia kaudu Prantsusmaale,
kuhu jiii 1933. a. Sellest ajast on
ainuli ilks ti5i5. liirgnevad aastad
koduses Tartus (19331937) on
· viljakad. Maastiku kOrvdl on ar
oukal! muid motiioe, eeskiitt Lilli..
Tartu perioodil on kunstniku t6i5des
rohkem eelistatud raskem sinakas
rohekas gamma, esineb mingi dra
maatiline
meeleolupinge.
Uuel
· Pariistetapil ( 19371939) muuiu
vad toad miirgatavalt heiedamaks
ja ohulisemaks,· mida Jingib osali
selt ka monot1i.iiniafohnibri raken
. damine. K.ujutatauass(! ilmub
ka
mingi iirneleegiline tundeoarjund.
Viimane meile tuntud, nn. Tallinna
perlood (19391944) on viiljendu
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self mitmeplaaniline. Algul niieme
veel endiselt hele-iirna ja rottiantilist, seejarel raskematest lokaal
toonidest kantud dekoratiiosemat:
kiisitlust ja uiimastes lehtedes mo
nokroomsust ning ruikraoiiitu mee
leolusid.
Kunstniku tuntud loomingu kau
du ilmneb Jaan Griinbergi era
kordselt tundlik silm looduse oaat
lemisel, elamuste intensiiosus ja
meisierlik oskus seda ki5ike oma
teostesse koondada.
Niiitus jiiiib auatuks 15. aprilli
ni.
EHA RATN!K

. ·a• •· h e.;, .e pan.· ·. . u... •.I
T.


Tuletame meelde, et naljavoistlus

«Kiiisime
siis kal1ekesi mets·~;':'.'.:::;
hobune ja mina. Enne ettevalmis-;.;
tusosakonda
astumist olin ju siin··<
samas Tartu liihedal
Laane mets-:::
konnas raietiiiiline.
Tulime kaksik- :,·
vennaga EPA-sse. Vend s6itis aga .
peagi EPA komsomolikomitee
liihe- .''
tusega
-liiiikehitusele
- KamAZ-i <
autotehas
vajas
hiidasti
tiiiikiisi. '.
Varsti v6ttis ta seal naise ning jiii- .··•
~i piiriseks
Tatarimaale
elama.-.'
Meil on head suhted, kiiin ta! kii- ,
las, hiljuti kais vend naise ja lapiega Eestis.»
. ,,
Jutt ei iillatanud. Siim sobib vii- :
limuselt rohkem Ladina-Ameerikas- · aga sooviksin
seaJsamas Viitnal
ie kui Eestimaale - algul m6tle- tiiiid teha riihmakomandiirina.>
>ingi, et kui ta niiiid just Launa•
Kui 1970, aastal soitis Eesti OpiAmeerikast piirit pole, siis monest lasmaleva riihm esmakordselt toiile
meie lounavabariigist kindlasti: tu- viii'
le meie vabariiki, oli . ka
medad kriissus lokid, silmad, mille -Si _
.. hma liige. ·Aasta hiljem
viirv tundub kord siisimust, lmrd lonJ}J~_!>.,
·~t
...
tooni vorra heledam. Taga,sihoidHk(seekord
mitte
miilitsa lastetoa
kus ja korrektsus olemises~iitlemises
klientidest). T06mahukus ja -plaim
lasevad aga selgelt aimata pohja- polnud viiikesed, k6hklemata
pani
maa me-est («tasane, . aga terane»,
Siiin end kirja Kose riipma.
.:
nagu iseloomustavad sobrad kom«Tiiod rabasime k6vasti, !<ord oli
somolil<omiteest).
riihmas eeskujulik. . Toredad · fantsu"
Siim Sillamaa pole EU(NO EPA ohtud said maha peetud naaberriih~
Komitee }30E sektori etteotsa ju- made tiidrukutega. Preemiaks fohhuslikult sattunud.
tu eest voimaldati reis Kaukaasia~EsimeseSt
malevasuvest
saab se.>
miiiida kiimme aastat.
Kiiesolevaks ajaks jiiiib aga Ill
«Tahaksin kunagi teoks teha oma kursuse metsandust1,1d1.;ngil selja taammuse unistuse: 1969. aastal alus- ha . kaks
aastat
komandordtiiod
tasin EOM-i lihtliikmena; tulevikus
EOE-s~ ·.
·
· ·. · ·

16peb selle ku1;1ga. Naljajutte, luuletusi, dialooge,
monolooge
jne.,
jne. loodarne leida toimetuse postkastist peahoone valvelaua · kfirval
asuvalt

lchelaualt.

Neile

aga,

TEADAANNE

kes

joonistavad
naljapildi,
soovitus:
tehke seda musta tusiga, muidu ei
tule lehes hiisti viilj a.

«Ma ei m6ista, miks naiste jalgpall ei saa jalgu alla.»
«Mis siin imestada. Eks proovi
leida iihtteist naist, kes on nous
esinema iihesuguses roivastuses!»

* * ..

LENNUJAAMAS

«Lugupeetud reisi]ad! Me palu~e
neid, kes on ka6tanud pruuni rahakoti vi.ie .. tuhande frangiga, mjtte
tungelda,
vaid. asuda kahekaupa
jiirj~korda informalsioonibiiroo akna
juurde.»

«Esimesel · kursusel
olin · ainuke
mees, kes laks malevat tegema. Pingutamist muidugi oli, et arvestused,
eksamid ja praktikumid iihele poole saada.»
.1977. aastal.saavutas
EOE·Raidkiila ruhm sotsialistlikus v6istluses
hinnatava III koha ning ka komandiir piilvis EOE hobemiirgi. Jiirgmisel
aastal
juhtis Siim Sinialliku
riihma. KultuurmassHine
tiiii liiks,
vahetult
enne kokkutulekut
tehti
isegi minifestival. Juba teistkordselt
autasustati
riihmakomand6ri
h6bemedaliga.
«Kahju, et tiinavu pole maaparanduse poisse eriti rnalevasse minemas. Meie peame kureerima iiheksat maaparandusriihma.
Komplekteerimisega
tuleb raskusi.
Oldiselt
kujuneb malevas
EPA poiste norgaks kiiljeks isetegevus. Mis teha paljudes •riihmades t66tab nii kunstiinstituudi kui ka konservatooriumi rahvast, selge, et nendega v6istelda pole lihtne.»
Praegune aasta tuleb tiiiirohke Siimule on usaldatud
EOE PaideJogeva piirkonna
juhtimine. Talle
allub tervelt 13 riihma 220 tudengiga. Hiljuti !Oppes lepingute s61mimine majartditega.
cTeadsin, mis mind ees ootab,
kui noustusin seda ametit · vastu
votma - tegemist pole tundmatus
kohas vette hiippamisega. Molemad
komandoriaastad
opetasid
palju.
T6otasime piirkonnastaabi
liihedal,
juba siis saime pisut .kurssi ka
staabi problemidega. Viiga olul'
·~··"'
pean solualikku
-- . ra1oonide
· omsomolikotiilleedega.>
.
Eelt66 malevasuveks kiiib eelmisest hilissiigisest alates. Kevadepoole liiheb .kibekiireks: lugematud komandeeringud, lepingud ning asjaajall!ised. Lisaks sellele tuleb tegelda ka EPA malevasektoriga - meie
iiliopilased. v-Oivad tootada mistahes
EOE riihthas.
«Malevasuvi tuleb tore. Ootan pikisiimi. toiiaJa al gust, ma tean, siis
saab jiillegi tiiie energiaga tegutse-

daJ ·

·

.

. MERIKE METSTAK
keelepeksu; kuid .ei saa Teie eest
varjata, et iiks orkesb:ant, kellel on
kolmnurkne . metallist muusikariist,
miingib iiksnes siis, kui Teie talle
otsa vaatate,»
·

* * *

«Kallis; kiii poes iira.»
* • *
«Aga, mu kullake, viiljas on selline vihm, et hea peremees ei aja
SEDEL Dil.UGENDILE
koeragi viilja.»
«Ltlgupeetud maestro, ma ei salli
«Heldeke; mine siis ilma koerata!>

__,.....

Koik

•

e1

·
I e, rnuist
· · pea b· 1aama
· ·· ··
mo h u maqamao
kariamaale. Ago kes?

Elu pole elatud veel sinnapaika; piima voi nuumata kaks peekonikus korgkool on koigi paralt, Se~- siga,
..
tap siis veetaksegi abituriente koruusad arvud, kui korraks jarele
da neli .eksarnite kadalipust- .Iabi, moelda. Ja kui teada, et 60% vas.. igakord ikka selle nirnel, et uteke- tuvotuga seotud ajakulust holrnab
sed oinastest lahku ajada, Lihtne ja administreerimine (voiks ehk . isegi
loogi!ine tegumood, aga k6he on iielda: biirokraatia] , peaks rnitte
kaasa teha. Igailks teab, kes elus iiksnes
motlerna, vaid ka: mfine
kord voi kaks (viii sekka ka kolm) kurja sona iitlema.
katsumist labi on elanud.
·
OJ
k
iopilas andidaadile tahendavad
Kuid juttu voib teha ka eksami- si.sseastumi~eksamid. eelkoi~e nii~viJaua tagurniselt poolelt, mis piikse pinger. (?n JI!; sel ajal ~':'bh ?sa •.ga .
kiibe pehmernalt paitab. Saate aru mehe mone~umnest m1!1ard1st ~JU- .peale eksarnineeritavate
on ka rakus~. sunnitud ennakten;ip?s n?oeksarninaatorid, tehnilised ja vastu- ntukleunhapet to.otma~ m11Ie ~big~
tavad sekretarid, dekaanid, pro de- kuleb ~ooh~~amafust mf01:m.ats10on_1
kaanid, komplekteeritavate kursuste
~skm1se knrusega. 100. bitti sekur,i
kuraatorid, oppeprorektor ja terve dis talle!e par,i_na. Tule~ ette, .e,t ~ets
rid a teisi, kes asjasse kuidagi sega- . protsess1~es lahevad r~ti;i11_d sassi tud. Enne kui rektori -kaskkiri uue ja e~~. non~a ole_ momg1 atsa.~~-s
iiliopi)askontingendi paika seab.on kooltJUi! korgkooli ukse ~aha J~akoigH neil tuhat tegernist. Vastuvd- n!Jd· .. -~one. all ?lnud kontmgend1~t
tuga seotud uritus te plaani ·(viirba- et paasenud esirnese hooga ks m 1· . .
.. . noorme se ka II
rnisplaani)
paneb oppeosakond de- katsumustest
labt
_ .kaanide abiga . ·paberile. juba talvel. lo ut · · ·t
. k· k .
e_' . e ~
p unms use es mme hmne oh
Seejarel seidavad dotsendid, vanern- 4,56...
opetajad ja assistendid - harvem
. k
Kes· kmiste arvude.
statistika
ei ·lajuhtuu,,,.. et professoridki .- varake·
·
· ·
se
siis i tekkida kahtlusel, et sisse
va d ise I e Eestimaale ringi peale, et ·
d k I k
koikidele korgkooli kutset kuulda et saa nee , e
oolihinded pareanda. I(iiiakse polluvalitsuses, lin- mad. Nii komplekteeriti 1977. aastal
. k"I k 1·d
kk k
zooinseneriteaduskonna
I kursus
na- Ja u a oo 1 es, se a · a kol- sellistest kandidaatidest («n.u.llikaid>
hoosis, sepitsetakse viiikesed kirjat
t ) k
k
d
tiikid rajoonilehte; pannakse kokku arvesama a ' elle oolihin eks oli
«Po.1.tumajand.· ·use . ·. Akadee. m
.. ia>. eri- 4•13• ja · ukse taha jiiid niisU,guseq,
b
kelle opp~edukust moodeti keskkodnum er ja triikitakse EPA-t tutvus- !is keskmiselt 3,72 paflfga'. Kui~
tav brosiiiir.
.
·keskmistest arvudest oli ridamiSI
I<i:ii nendeks toiminguteks kulu; korvalekaldeid. Vastll jiii votmata
tatud tunnid teadu~konna ulatuses nooruk, kelle teadmisi hinnati keskkokku.. rehkendada, vaata et saab koolis keskeltliibi 4,61 palliga .,,..
oma sadakond iira.
kukkus fiiiisikaga Iabi. Peale tema
K;;ihekiimnel')dal juunil avab vas-. jiiid ukse taha veel kaheksa kandituvotukomisjon oma uksed. Jiirjest ilaali, kelle oppeedukus oli kesk·
k. oolis neljast pallist korgem. I<a
Vunk. 1. ·1·uu·
· · r. d e vo-tt es ·k es t a. b kom1sioni too nii umbes 25. augustini _ vastupidiseid niihtusi tuli ette _
.. ..
v···k
Uhtekokku. o. ma .so· t••oopaeva.
. a1 e sisse piiiises see, kel koolist oli
-t a b . sns
·· 1·1 me· ·t. JU
· Ur.d e -'- a. ken- kaasa tuua vaid 3,22 hindepalli.
Saa I vo
de Ila
t k
·tt
·k d 1
d
a .. sea a katavad
se n a P1teaduskondi
a .· aua · •
Et kool1°h1'nde 1·a s1·ss··eastum1·sek.vastasseina
t t t · d · ·ict· t d'd
·
sarnite. tulemuste vahekorda paremi1·
· u vus ava
Pt t.staha
en ishivad
1a teadetetahvel.
Laudade
ame~ ni paika panna, ..ka-1·s1·.me .need· k·or:.d
tiSse teaduskondade vastuvotusek- korrelatsioon~ ja tegressioonanaretiirid, kaasistujateks seavad end liiiisiga iile. Arvesse liiks keskrnine
dekaanid ja komplekteeritavate kursuste kuraatorid.
Korvl)ltoas · hakka~.. a_skeldama va_stuvotu peasek- · Jtk: O!ii5pilase
Koolir~tar_ Ja eks temalgl on oma sekrehinne
tar Ja Sekundant. Kui arvestada
nr.
siffer
siia juurde ka seitse-kaheksa vastuY.otukomi~jor:i. istungit, millest iga~~s tunm vat teise iga komisjoni.l.
VJ
5,00
lnkme aega raiskab, voib arvata et
2.
V2
4,89
vastu"._otuga seotud asj aajamine' Iii3.
V3
4,84
·heb uhel teaduskonnal maksrna
4.
E·1
4,77
o~a tubli 600 tundi. Ja' seda ikkagi,
5..
E2
4,60
ko1ge kenamal heinaajall
·
6.
E3
4;56
Eksarnikulud ise on miirksa viiik7.
V4
4,56
semad. Ve<:r~!l~tunnise. limiidi pu8.
E.4
4,53
~ul kulub uhop1laskand1daadi peale
9.
ES
4,50
uh~,kordselt ligikaudu 35 minutit,
JO.
V5
4,50
k~t · arvestaqa,_ et !:da korraga kii11.
E6
4,44
s1.tle~_ad kaks oppeJoudu ja et ls:usa12.
E7
4,44
gtl l11gub ka ainekomisjoni esimees.
13.
V6
4,43
. J_~pi aega raiskab vastuvotu pea14.
E8
4,39
Ji: ara _haldu~aparaat. Oliopilaskan.J5.
E9
4,39
?.~daad1d va1avad majutamist ja .
16: - V 7
4,25
Jarelevalvet, vahel tuleb mone tar17.
E 10
4,23
vis rektori privaatkiiskkirigi K:okku
18.
E 11
4,22
seada .• Keegt pole seda toed iiles ·Ju19.
V8
4,21
~enud, .. ~l:!id. voib ar.vata, et ega
20.
v 9.
4,21
417 .
·
_ uh~le uhoptlaska~dida. a~ile la.·nge2L.
E*J2
--·.{ff
.
. v.~.1d halduskufustd
vahema kui .....-......2.2 •. --- -V}O
. '
r---------~Jnniga
moota
saa-:-·------------ . · 23.
v 11
4,16
!
- · Vottes liihema vaatluse aJla 1917. 24. .
E 13
4,12
aastal
. . zooinseneriteaduskonna
25.
E 14
4,11
kompl~kteerimise, milles allakirjuta26.
E 15
4,11
nu ·oh kaastegev, saaksime teha
27.
E 16
4,06
jiirgmise ajakutu arvestuse:
28.'
V 12
4,05
.· ·· b
·
k ·
.
29.
E 17
4,00
var ~~tsele . u_lus
100 tundi
30.
v 13
3,95
a~~·~~streerim1seks
600 tundi
31.
E 18
3,94
J)Oh1too~~ (e~samid) 185 tundi
32.
v 14
3;93
haldustooks Jms. . IOOtundi
33. ·
E19
3,89.
Kokku
985"" 1000 tUhdi
34.
E'20
3,89
35:
E21
3,89
Koos «nullikatega> ja jiirelvastu36.
E 22
3,89
.
' v?tuga_ (1~77. a. _ saadi hiljem mi37.
v 15
3,89
. msteenum1Jt kolm kohta juurde)
38.
E*23
3,89
irrtmatrikuleeriti 53 iiliopilast. Jare39.
V16
3,84 ,
likl.Jlt kulus iga v.astuv6etu kolita
40.
v
17
3,84
keskmiseltl9 tundi, mida paremaks
41.
E 24
3,78
. meelespidamiseks - arvestades ar42:
v 18
3,75
vestuste k11lkulatiivseLiseloomu . .,......
43.
v 19
3,75
voib raliumeeli·20 tunriiks umarda~
44.
V20
3,74
da.
45.
V21.
3,68
~.as .seda pole siiski)iiga palju,?
46.
V22
3,68
Strvm korraks «Pollumehe teat47.
E*25
3,61
mikku:., et . oelda, mida vabariigi
48.
E26
3,61
· majandid sellise tooajaga smitsid
49.
E*27
3,56
,1977._ ~!ls~al korda saata. Selgub, .et
50.
V23
3,37
1ga uhop1lase vastuvotmisele ktilu51.
E*28
3,37
tatud tooajaga voib toota 16 ts le52.
E29
3,22
rritvilja voi 14 ts kartulit voi 5,5 ts
53.
E30
3,00

er

; .:.-

Prof. ULO OLL
koolihinne (x) ja nelja sisseastumiseksami keskrnine hinne (y). MOned said sisse kahe eksarniga, neil
arvestati y~viiiirtuseks kahe eksami
keskmine 'tulemus,
Leitud korrelatsioonikordaja jiii
iipris tagasihoidlikuks . (r=0,386),
mis muidugi kooli 'autoriteef ei
tosta

·

Tuietatud vfirrandist: y=2,36+
0,44x selgub, et sisseasturniseksarnitele toi .iga mees endaga kaasa
'selgitamata teel orriandatud tarkust
2,36 hindepalli vaartuses, koolitunnistuse iga . number. viiiirindati aga
sissi:_astumis.el. vaid 0,4.4 pa.lliksc.
Korgkooli srssesaarrnne on kahtlemata saavutus, kuid mitte - veel
tiiis. saavutus. Ka korgkoolis on iga
seniestri lopul eksamid ja ka nende
peale peab tahtejoudu kulutama.
Ohed vasivad just siin ara, teistel
tekivad tegemised, mis. noort ini-.
mest rahulikult oppida ei .lase, Kolmas jagll on neid, kel keskkoolis
ste tegemiste. tottu ·pohin. iii1-.gasugu.
·
ta1· ad.·. nap.iks 1· iiid, kuid. kes a a staid
1·a elutar.kust kogudes tasapisi maha rahunevad ning korgkoolis iiha
edukamalt esinevad.
.Meie kate ..edri hoolealune kursus
- see, kellest eespool juttu juba
tehtud -,- piisis kolm semestrit koos.
Selle aja jooksul tegi igaiiks 14 ekd
d
samit ja eks need sea sid asja
omamoodi paika. (Vaadake tabelit!)
· Ennekoike selgituseks. niipalju, et
iiliopilase sifris tiihistab V-tiiht vene ja E-tiiht.eesti osakonda. Tiirniga on tiihistatud nullkursuselt tul·
nud iiliopilased.
Niieme, et koolihinde ulatus oli
mak . simaalne, esimese 1·a viimase
iiliopilase koolihinde vahe oli tiipselt
kaks palli, s. t. vastuvoetute seas
oli selline, kel koolitunnistusel ainult viied, ja ka selline, kel ainult
k·olme d . l(ui aga nen d e k a he iiliop1-·
lase 14 eksami keskmisi hindeid
k orvu t, a d a, sils
· se I gu b , et d i f erents
on miirksa kahaneni.td, olles vaid
0,64 palli.
Sisseastumishin·ne

Keskmine
hinne
piirast
3. sem.·

4,50
5,00
4,50
4,50
4,50
3,75
4,50
4,25
4;25
5,00
4,00
4,75
4,75
4,50
5,00
4,25
4,25
4,25
5,00
4,00
. 4,25
4,50
4,25
4,25
4,50
4,25
4,25
4,00
4,00
4,25
4,50
4,00
4,50
4,50
4,25
4,25
4,25
5,00
4,00
.4.25
4,25
4,00
4,50
4,00
4,25
4,25
4,0()
4,25
4,50
4,25
4,00
4,25.
3,25

4,07
4,50
3,71
4,21
3,50
4,29
5,00
4,14
3,43
4,50·
4,29
4,36
4,86
3,93
. 4,43
4,29
4,43
3,71
4,93
3,43
0,86
3,36
4,14
4,64
. 3,71
4,79.
3,43
3,07
3;43
3,79
4,21
4,72
3,86
3,71
3,79
3,50
3,79
4,21
3,64
3,79
3,93
3,64
3,50
3,29
4,07
3,71
3,43
3,29.
3,79
3,36
3,36
3,36
3,43

Praegune
paremusjiirjestus
1g_:_20
7-8
31-35
15-17
38-40
12-14"
I

18-20
41-46
7-8
12-14
11
3
22-23
9-10
12-14
9~10,
31-35
2
11-46

Esialgu paistab,
nag'u teeksid
numbrid, . mid a tahavad, . tiliopilasel
poleks nagu Sona sekka. riiiikida.
Kord on Vestmann peal ja Piibeleht
all, _sealsamas ·aga vastupidi! Kui
niiiid jiillegi korrelatsioon- ja regressioonanaliiiisjlt abi .paluda, niieme sJiski; et seos kolme semestri
keskrnise hinde ja koolihinde, aga ka
kolme semestri keskmise hinde j a
sisseastumiseksamite keskmise hinde
vahel on tugevam kui koolihinde ja
vastuvotueksamite keskrnise hinde
vahel.. Valemisse valatuna on pilt
jiirgmine:
. Y== l,60+0,57Xi
Fi=0,492
y= 0,93 + 0,69x2
r2=0,470
kus
y on kolme semestri. keskmine
hinne,
.
r1 on koolihinde ja kolme semestri
keskmise hinde vaheline korrelatsioonikordaja,
r2 on sisseastumiseksamite keskmise. hinde ja kolme semestri keskrrtise hinde vaheline korrelatsioonikordaja, ,.
·
Xi on koolihinne,
x2 on sisseastumiseksamite keskmine hinne.
Korrelatsioonikordajad
on paremad kiill, kuid ikkagi laltjavoitu;
nende pohjal ei saa tulevase iiliopi,
lase oppeedukust kuigi kindlalt ette
niiha. Liiga salalik on inimloomus,
koolis niiitab ta end iihest, sisseastumiseksamitel teisest ja k6rgkoolis
oppides koguni kolmandast kiiljest.
Mine vota kinni - voi kas saab
iildse kinni votta seda tahku, mida
vaja.
Aga eks niimoodi arutades kerki
kiisimus: kuidas
siis korgkooli
komplekteerida, kui traditsioonilised viisid pole kiillalt tohusad? Mis
on see kriteerium, millet oleks piisiv viiiirtus? Kui niisugust kriteeriumi raske leida, kas poleks siis
oigem juba Iiisku heita?
Voib-olla polekski loosiga komplekteeritud kursus eksamite abil
kokkuseatust palju halvem, kuid
kes siis set juhul keskkoolis iildse
viihegi tosisemalt opiks? Sellega ehk
lammutaksime juba koikuma hakanud keskkooli autoriteedi tiiielikult.
Seepiirast tuleks iiliopilaskandidaate
ikkagi kontrollida, kuid kontroll ei
tohi kujuneda hit- kulukaks nagu
praegune: Toeniioliselt voiks piirduda vaid iihe kirjaliku kcimplekseksamiga, milles oleks parasjagu eestija venekeelset etteiitlust, algebra ja
geomeetria sugemetega aritmeetikaiilesandeid, kiisimusi rahvusvaheliste piievasiindmuste, ajaloo p6hidaatumite ning pohitegelaste kohta, midagi tiihtsamatest riikidest j a rahvastest ning nende kirjanikest, aga
samuti ka keemia, fiiiisika ja biolocigia pohimoistetest. Kava tuleks
kokku seada nonda, et see oleks haritud inimesele j6ukohane ilma ettevalmistuseta voi viihese meeldetuletamisega ...,.. . iihesonaga koolikursuse raudvara. Iga oppeaine tehnilised
iiksikasjad jiiiigu korvale. Kui kontrollkiisimusi on parasjagu, peaks

selline katsumine ii!iopilaskandidaa•
di opetatusest piisava pildi looma.
Muide, poleks paha ka kombeopetust paari kiisimusega silmas. pi dad a (miiletan, et iiks iiliopilaskandidaat tuli dekaaniga vestlema silmapaistvalt viihese . kehakattega).
I(ui vahetegemise piirimaile satub
mitu iihesugust, eks siis peab andma korgkooli sisenemise oiguse ikka sellele, keda kool on rohkem
soosinud.
Viihendamaks iiliopilaste vastuvotuga seotud asjatuid sekeldusi, ei
peaks iiliopilaskandidaate esialgu
kirja pandama ega aruandeid koostama. Piisaks,. kui. eksamikoht ja
aeg tiipselt teada anda. I(el pass ja
loputunnistus iihes (neid tuleks eksamiruumi sisenemisel ko'ntrollida),
eks need istugu laua taha ja hakaku eksamitood kirjutama. Piirast
tootle liibivaatamist ja vastuv6etute ~
nimekirja kokkuseadmist jiiiiks iile
onnelikel. kiitt suruda ja esmalt arsti, siis dekaani juurde saata, et oma
sisseastumist vormislada. Olejiiiinuile kuuluksid naeratus ja 16hutussonad «kiilastage meid tuleval aastal jiillef>, paberit ei p~uugiks flende piirast tindiseks teha. Kui juhtub, et arst ei anna monele e~samisooritanule oppimisluba, tuleb tema asemele kutsuda esimene joone
taha jiiiinu. See ,asjaajamine .ei tohiks. sekelditsi va!mistada.
Paneme siiakohta siiski kirjavahemiirgi. lgaiiks taipab, et tosielu
on iilaltoodud arutelustkaugel. Oliopilaste vastuvotmise korra kehtestab iileliiduline I(org- ja Keskerihariduse Ministeerium ja meil tuleb
neid korraldusi tiipselt tiiita. Tiiidame muidugi, aga omaette motleme
ometi, sest tihti on oinad molted
meile kallimad kui ettekirjutiste kohaselt kordasaadetud teod. Mote
peaks jooksma kaugemalegi, kaalumaks kooli- ja eluhinnete kokkuklappivust. On ju iildjoontes teada,
et pooled koolihinded on elu hiljem
nullistanud, pooled tooeesrindla~ed
on aga sirgunud nende seast, keda
kool piiris tiiisviiiirtuslikeks ei pidanud. Ka Albert Einsteini koo!iaastad
liiksid iile kivide ja kiindude, Ziirichi Poliitehnilisse Instituuti .onnestus tat piiiiseda piirast teist katset,
selle lopetamise jiirel .ei peetud teda assistendiameti viiiiriliseks, .isegi ta doktoridissertatsiooni («Liiku·
vate kehade elektrodiinaamikasb)
esimene variant liikati kui sobimatu tagasi' - aga ometigi sai temast
vaata. et koigj aegade kuulsaim
teadlane. Ja muide, just selles, ta-.
gasiliikatud kirj atiiiis tuli erirela- ·
tiivsusteooria esmakordselt ilmale .
ja just seesama. too kuulub praegu
maailma fiiiisikakirjanduse kullafondi.
Inimloomus on liiga salapiirane,
et seda koolikiiiinarpuuga iira moota.
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Noorte Loomakasvatajate

Klubi avaohtul.
MArnu' TAFENAU

foto

Porondome tervist, kosutome joucJu
Ajalehe «PO!lumajanduse Akadeemias k. a. 6. martsi numbris
avaldatt: iirtikkel «Lasteaasta nais- ·
ternotteid», kus muuhulgas kirjutatakse: eTuleb suvi' ja peaaegu lootusetu on paluda ema ja kolme lapse tuusikut puhkekodusse .... Kas
ametiilhing lasteaastalgi ei suiida
emade-laste peale rohkern moelda?>
Alljiirg'!levalt selgitatakse veidi
lahemalt tuusikute tellimise ja [aotamise korda EPA•s;
.
Koigepealt moni sona vastuseks
iilalmaihilud artiklis tiistatatud kiisimusele. Perekonna puhkekodutuusikuid oleme saanud igal aastal,
Tuusikute tellim.isel arvestame .lae····du nu d aa s k unu d availduste g a. M oo
· · k a ks ko Ime ko hali s t Ja>
· u··he
t a I sa1me
kahekohalise tuusiku. Avaldusi oli
kokku ·1 .. Rahuldamata jiiid ava1dused iihele neljakohalisele, kahele
kolrriekohalisele ja iihele kahekohalisele perelmnna puhkekodutuusikule.. Ne11·a.k.ohal.isel,e tuus_iku.le Iaeku. s
avaldus veebruari !opus, tellimiskirja II poolaasta tuusikutele pidime
aga iira saatma . juba jaanuari. Iiipus, mistottu see tuusik jiiigi tellimata. (Siinkohal miirkigem, et' ilks
.neljakohaline tuusik .vordub nelja
tavalise . (iihekohalise) tuusikUga,
kolmekohaline kolmega,. · kahekohaline kahega.) . Sellest tulenevalt ei
ole oige tellida- palju perekonna

puhkekodutuusikuid, kuna sel [uhul
jiiiiks. fildkokkuvdttes liiga palju
avaldusi rahuldamata, sest tuusikute tellirnise koguarvu piirab meile
Pollumajandustdotajate Amethihingu Eestl yabariikliku Komitee poolt
antud limiit, mis sfiltub rneie tootajate ja iiliiipilaste arvust. . Keskeltlabi voime igal aastal tellida oma
toiitajatele . 20 puhkekodutuusikut
(iiigemini puhkajakohta). Mullu saime naiteks lisaks eespoolmainitud
kolmele perekonnatuusikule (kokku
8 puhkajakohta) veel 13 iihekohalist puhkekodutuusikut.
Kaesolevaks aastaks ei ale laekunud iihtki avaldust neljakohalisele
pere ko n na .p u hke ko d u t uusiiku I e, sea I h u 1 gas . p o I e-- ava !du. s t es1it anu d k a
artikli «Lasteaasta naiistemotteid»
autor. Nii et viiide « ... peaaegu loo•
tusetu on paluda ema ja kolme lap~
se tuusikut puhkekodusse> on ehk
paraku ennatlik.
Mis puu.tu.b aga.lasteaa.st. asse, si.i.s
kahjuks meile set puhul . mingit
tiiiendavat tuusikutelimiiN ei era!datud.
Kuidas siis toimub tuusikute tellimine ning. jaotamine EPA tiiota-'
jatele ja iiliopilastele?
A,valdusi sanatooriumd-; puhkekodu~, dieettoiUustamise- ja turismituusikutele votab EPA a/ii. komitee
vastu kogu aasta, kuid telliJ?iskir·

jad peame Pollumajandustoiitajate
Ametiiihingu Eesti . Vabarliklikule
Komiteele ara saatma I· poolaasta
tuusikute tellimiseks (v. a. dieettoitlustamise tuusikud, mida tellime
igaks kuukst eraldi): .oktoobrt .lopus
[a teise poolaasta Wusikute .tellimiseks jaanuari 15pus-veebruari al.
guses. Loomulikult saame tellimiskirjade koostamisel arvestada ainult
neid avaldusi, mis on laekunud enne nimetatud tiihtaegu. Kuna sanatooriumituusikud
tuleb tellida
vasfavalt haigusele, votarnegt aluseks .laekunud avaldused ning tellime vastavalt avaldustele Iisattid
arstitoenditele teatud arvu tuusikuid
naiteks sildame-veresoonkonna-, seedeelundite-, ·ht"ngam1"steede-,. na··rv1·siisteemi jt. haiguste raviks. SUn•
kohal miirkigem vee!kord, et tuusikuid on viiimalik tellida ainult teatud hulk, mis oleneb tiiotajate ja
iiliopilaste arvust meie akade~mias.
Ku.i . telHtud. tuusi.kud on vabariik.•
likult komiteelt saabunud (enamasti ei ole .neil voimalik meie soove
sajaprotsendiliselt tiiita), . algab
nenqe jaotamine. Tuusikud, jaotab
EPA a/ii. komitee sotsiaalkindlustuse komisjon, ntille koosse,isu klluluvad lisaks EPA. a/il. kohalilrn komitee esindajateJe veel esirtdajad
kiiigist alakomiteedest. Tuusikute
jaotamisel arvestatakse koiki jao-

tamise paevaks laekunud avaldusi. tuuSikut.
.
Ku! uhele tuusikule on avaldusi miLopetuseks moned arvud .. MiiOdutu, piliiab komisjon langetada voi- nud aastal salrne sanatoorlurratuumalikult oiglase otsuse, s. o. anda sikuid tiiiitajate)e 21, illiopilastele 18,
tuusiku sellele, kes seda antud mo- Suure Isamaasoja invaliididele 1,
mendH tOesti kiiige .rohkern vajab, lastele 2. Kaesoleval aastal on vasKomisjoni otsus kinnitatakse EPA tavad .arvud: 19, 18, l, 1. Puhkea/ii. kohaliku komitee voi komitee kodutuusikujd saime mullu tiiotajapreslidiumikoosclekul; .
. '
, tele 13, iiliopilastele 32, perekonnaTurismituusikuid footajatele on tuusikuid 3, tanavu vastavalt J2, 38
viirnastel aastatel . saadud vahe, ja 4 (I kolmekohaline, 3 kahekohaPohjuseks on .asjaolu, et vastavad list). Dieettoltlustamise tuusikuid
sotsiaalkindlustuse summad on lira saime moodunud aastal toiitajatele
kasutatud eelkiiige sanatooriumi-, 18 ja iiliopilastele 28 ning tanavu
puhkekodu- [a dieettoitlustamise vastavalt 18 ja 23.
tuusikutele, mistottu . turisrnituusl- .· Dliopilaste sanatoorlumi- ja puhkutele surnrnasid lihtsalt ei jalku.
k
~
tf
0 1 eme. a· 1 a.
·D11·0-p·1·1ased on .·ne1"le·_.·eraldatu· d puh- ke odutuusikute t soovid
dili
lt h Id ·
1
kekodutuus1"ku·1·d va··hem kasutanud, peaaegu
d
··tsajapto senId tse
t t · ra tit amistottu neH on. selle' arvel olnud n.u · 60 ~a{e1 ava. -~s es ~~da 00
voimalik kasuiada turismituusikuid. num uusi u e e
Jal , . moo u~u
Tuusikud · antakse viilja ameti- aastal rahuld~mata kaheksa · nmg
iihingu osamaksuga, s: o. tuuslku· puhkeko~.utuusikutele laekunud aval:
saaja tasub ainult ligi kolmandiku · dustest .uheksa · (sealhulgas 3 ayal
tuusiku ·. maksumusest 20% sana- dust petekonna puhkekodutuus!ku;
. • •
.
. ·• . · ,· .
tele). Tanavu on perekonnatuustkut~ormm1-, Ja . d1eetto1.tlustagus~- tele laekunud kaheksa avaldust, tuuntmg_kl0t%tpuhtkekko<l1u- 11a tunsm1- sikuid saime neli.
uust u es•.. an a se . asu a.
Koik 1979. aastaks meile eraldaK1;1na. to_otajate hulg~s on san~- tud sanatooriumi- ning puhkekodu·
~o?num1-. Ja •' puhketuu_s1kute SOOVI- tuusikud 'oleme vabariiklikult .koJ~!d alatt rohke~ kUt era_I?atakse, miteelt kiitte saanud ning liihemal
s1_1_s oleme soov11at~le v01mah~~te ajal hakatakse neid jaotama.
pures muretsenud hsaks veel ta1shinnaga tuusikuid. Mullu saime 12,
.Dots. MART ENNEVEER,
tanavu. 4 taishinnaga sanatooriumi- EPA ametiiihingukomitee esimees

.i{
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Oks puhkeohtu
Kes moodunud reede ohtul kella
8. paiku EPA klubis oli, vois niiha
seintel igas suuruses cjalajiilgi» ja
saalis Jiksikuid naistudengeid. istu
mas ning cEntelTenteli» plaate
kuulamas. Se/lest· vois siis aru saa
da, et kiiimas voi algamas on jiir
jeko;dne rahvusvahelist lasteaastat
tiihistav puhkeohtu, sedakorda ma
jandusteaduskonna oma.
v b · d
-i
· .· m es tun aega piirast va fa
kuulutatud a/gust oli siis cametlik»
.osa, s. -0. /astelaulude kuutamine
liibi ja a/gas .ohtu seltskondlik pool.
p ··
·
· d' k l
I
arast paari .· ts ougu avati. aste
le spetsiaalne kohvik cMotik», kus
mudil,astele pakuti kehakarastust
:ja ' ihujahutust fokolaadikommide
ja limonaadi niiol. Tutvustati ka
hooaja parimat baarmani Matti,
kelle jiirgi kohvikki oli oma nime
saanud. · · · ·
;
Sii.rtsakas disko vaheldus piieva
kohaste etaudide ja kommentaari
dega. Kohalvit'bijad .said teada, et
. ilmatu hulk jalajiilgi seintel kuju
tab endast kaht piltmaistatust, mille

kiiremaid . lahendajaid ootas auhind
' ape/sin.
.
.,
Koige iseloomulikumaks korralda~
vale teaduskonnale oli vanati,i.dru
kute etteaste. Need avasid oma ka
rakterid eesti estraadilauludega.
Nagu varematel i5htutel, ei puu~
dunud niliidki kiilaline, kes seekord
oli Bulgaariast. Oma kodumaad tut~
vustas ta erutava muinasjutuga re
base peolkiiigust.
· .
Esitati. · ka .P.ildike koolielust mil
lest terasem vaataja vais Leida mi
dagi tuttavlikku igapiievaetust.
Noorteprobleeme arutati cproua
Kadastikuga». Terna vii.gagi tosised
vastused sama tosis.tele k_ ilsim. us. te"
le kutsusid esile manedki naerupah•
vakud.
Lastele esinesid ka kaks noort
pioneeri omaloomingulise tantsuga,
mis kutsus esile publiku lobus a ele
v use.
Kui mane! kohalolijaist tantsu
samm ei klappinud, vais seda pac
randada kolme neiu poolt cBonie
M» _ jiirgi esitatud karaktertantsu
elementidega. · ·

Jalle iihiselamutest
20. martsil tuli EPA rektori ni- selgus, et iihiselamutes elab inimemele kiri Tartu Linna Siseasjade si, kes~ pole sinna sisse kirjutatud
osakonnast, kus informeeriti Betoo- ja kellel pole selleks viihimatki seani t. 3 foimunud kaklusest. Toas nr. duslikku. alust.
518 elanud iiliopilane A. Zotkin
Et korda majja luua, korraldasid
(veterinaariateaduskond) korraldas haldusaparaad·i ti:iotajad 24. miirtsi
joomingu, kus olid ka zooinseneri- 66sel kontrolli Betooni t. 3 ja korgteaduskonna II kursuse iiliiipilane• iihiselamus. Mindi vaid tubadesse,
A. Antropov ja neli voorast isikut, kust kostis liirmi. Korghoone toas
iiks neist koguni ilma kindla ti:iii- 72. olid veel kell kaksteist :oosel
ja elukohata. Joomaseltskond hak- voorad. Pool kaks (ikka iiosel) askas sisse murdma tiitarlaste tuppa. tusid iihiselamu uksest sisse IV
Kui neid korrale kutsuti, tekkis kak- kursuse mehhanisaatorid, kui neilt
lus, nii et tuli miilits viilj a ki.ttsu- lubasid kilsiti, iHlesid..ilmselt vintis
da.
·
noormehed solvunud toonil: «Mis
Kahjuks pole selline juhtum meie komme see veel on, et Jubasid hatihiselamus sugugi ainulaadne. Tu- katakse kontrollima!>
leb ette ka seda; et tubades elavad
Betooni 3 toas 140 oli pool kaks
slsse kirj.utamata voorad inimesed, iiosel jooming. Zooinseneri~eaduskel pole selleks viihamatki 5,igust. konna I i<ursuse iiliopilane lhnar
Ja kui)iihemalt tutvucla kakluste ja Ait oli purjus, tuba riipane. Tcias
suuremate korrarikkumistega, il!is olid voorad. Tiidrukute nimed saailhiselamus aset leiavad, siis selgub, di teada, poisid pogenesid liibi aket algatajad ja pohisiliidlased on na.
: pahatihtl just majja ·. sattunud v66~
Jiirgmine kontroll oil. mone .. aja
., rad, keHe sealviibimise kohta puu· pii.rast, selle tegid piirkonnainspekduvad .ka dokumendid valvelauas. torid passikontrollina. Linna siseas~aJj1;1d passireZiiml rikkumised i)m- jade osak\:mn~s .on vastav brigaad,
~~si,d agajustvalimiste kii.igus, mil kes tegeleb iihiselamute ~ontrolli-

Vaimustuse kutsus esile ka dis
korite •· poolt
viiljapakutud iihis
tants. Tantsuhoos ei pandud . tii{ie
legi fuumikitsikust fa paigalseisja
tele igast kutjest sadavaid milkse.
Ohtu loppes ti5sisema teemaga 
si5jaohu probleemiga. Miingiti maha
Angoola silndmusi kajastav stseen,
mille lopuks jiii kajama mote.  ini
mesed. pole siiski muutunud suda
metuiksjulmareiks,
on olemas oig
lus ja see voidab. Viil{a huvitavalt
oli kasutatud valgus ja helief ekte.
Mis selle ohtu puhul silma tor
kas, oli see, et publiku kannatust ei
pandud proovile pika tantsu voi ju
tuga; Kaik vaheldus kullaltki kit
resti ja kes mane etteaste juures
midagi enda jaoks ei leidnud, ei pie
danud kuigi kaua igavust tundma.
. Pii.rast diskorite poolt oeldud
thead oodf» liiksid kull vist peaaegu
!?oik laiali mottega: cOhtu pole nii
sama tiihja liilnud, huvitavat sai
kuuldaniiha palju.»
MARI KOMPA,
MI k.
mi,sega. Seni tegeld1i p5hiliselt tiiiistusetteviitete iihiselamutega, niiild
voetakse vaatluse all a . ka meie iiliopilaste iihiskodud, viihemalt niikaua, kuni kord pole majas. Seaduslik al us on selleks olemas. Ja tudengitel ei tasu solvuda - kontrollimise eesmiirgiks pole mitte niivord soov leida iiliopilaste hµlgast
siiiidlasi ja neid karistada, vaid
neid ebameeldivuste eest kaitsta.
Ning veel: kui kellelegi tuleb niiiteks ema,, vend voi ka sober killla
ning tal pole kuskil oiibida, iihiselamutoas selleks voimalus aga leitakse ja vac;tav kokkulepe koman,
dandi ning iihise'fan.unC;;kogu:esi·
mehega on olemas, ei tule sellest
mingit pahandust. Valvelauast liibihiilinud dokumentideta pidulised
ja kuude kaupa elavad «kiilalised>
v5ivad aga sui.tri ebameeldivusi
pol)justada, seda enam, et kontrol·
lima hakatakse tihedalt. ,
1)li6pilane A. Zotkin eksmatrikuJeeriti.
Lopetuseks:
majandusosakond
tea tab, et piiratud sissepii.iis · sailb
valmls hlljemalt niidala · j0oksul,
siis llakkavad normaalajani kiiigus
olema ka liftld.
.·

2. Soiduleht nr. 2601 oH taltmata.

· /;.~Niisuguse ·. seletuse •.. andis . . ··RAJ
, ~artu.osakonnas .iiliiipilane M. Kahu
. ~tlumaJ·ariduse , •· mehhaniseerimise
· l~~§\i!SltqnJ1ast,. kui. )<!. peeU _ 10.
'lr,¢ebhiarU kell 21.3.0 kinni kerges
alkoholiJcwbes. Ollejooritise luba
anti M. >K,ahule tervelt 24 kuuks.
·.
Transpordiosakonna . . · autojuht
E. Koitla seletab aga eksimust jii.rg'
rniselt: « ... kuna hommikul tarvitasln alkoholi, siis toimetati mind
ekspertiisi, aga joobeastet ei tuvas•

tatuh Mis vlga nil kangel meI:iel
tiiotada, kui toopiieva jooksu) voib
kaineks saada, sest E. Koitla peeti
ki~ni 27,veel;Jruadl ke!L19A5 .. Mida arvavad sellest loost aga trans·
pordiosakonna tiiotajad?
15. miirtsil kell 20 peeti kinni tai•
mekasvatuse lrnteedri liiborant A.
Riistan, kelle kohta aktis miirgiti
jiirgmised eksimused: 1. Juhtis veoautot GAZ-SIA 06-97 lCK, omama·
ta vastav~t juhiluba.

3. OH taFvitanud alkoholi.
A, Riistan seletab, et ta polnud
teadlik, milliste luba,dega voib veoautoga soita. Tee!mnnalehe tiiitmi·
seks aga puudus ta! pliiats ja mis
puutub alkoholi tarvitamisse, siis
enne viiljasoitu vottis ainun kaks
pits! konjakit ning lootis, et lohn
kaob iira. See juhtum peaks taimek!ls.yatuse. kateedrijuhatajale olema
tos1seks s1gnaaliks,
Qmapiirase rekordi on liiklus·
eeskirjade . rikkumises pii~titanud
spordihoone elektrik·A. Roosimiigi;
ke'S. on muutunud juba krooniliseks

KEVADJNE JAAMINEK.

9uskini
tverskoi uhkustab Puskini tammega, mis on vanem kui puiestee
ise, botaanikud pakuvad vAhemalt
250 aastaL Tverskoi puiesteed on
oma · teostes kujµtiUlµ~ I?l:>toi, Ler-

tamm

montov, Gribojedov, Belinski, Bu~
nin ja Tsehhov.
See oli Puskini lemmikpaiku, kus•
ta sageli jalutas ja sopru killastas.
Opris loomulik, et Puskini ausamm~b-fu$t-nimelt . si!n~
jandi algusest peale.
·
,
·. ,-- - ·MoskJialased · -armastavad Tverskoi pµiesfeed ja .~t-Ottu on ka'
!au:;:·· ':ya~uil·.·_ .~11lsadu i?f.m_e.sl· .. v~l·JaSi - · rashm1as ·ja uusr pu1dcpoo·said I, · amas'.
·
(«Vet5ernaja Moskva>)

lliklu$eeski1jade rikkujaks; Rahulolem,atust niiitas ta kontrollimisel
aga iileoleva kiiitumisega.
· Voib veel lisada, et 1979. a. I
kva,rfaH loolcsul . rlkkus liikluseepkirju 44 EPA autoJ11hti, nende hulgas Dlenurme rilajllJldist 12 juhti.
Purjuspeaga · roolikeerajateks olld
lisaksTSurov
mainitutele
EPA-st ning
. veel
M.
ja V. Lundelin
jSHras kaastunne
Tanno
Olenurmelt V; Gavrihov. Lubadeta
Mllole
soitjate. nimekirja sattusid EPA-st
ISA
V. Piits ja M.' Paabo, Dlenurme
ootdlnatu sunna puhul.
majandist A. ;Mitt, .M. Kattel, R.
Metsanduseriala
Kurakin, U. Aasamets. ja A, Plink.
IU kursus jll kursuseViimane on autoinspektoritele. vana.
. juhen'daja
tuttav,
·
Jaab ainult loota, et alanud liik~
Juskuu jooksul Hikluseeskirjade rik- . ---------------kujate .nimekiri tunduvalt liihenel>
TOIMETAJA kt. T. SARY
ja teaduskondade poolt planeeritud
liikluskuu tiritused, mis on esialgu
veel paberil, ka toimuvad. •
·"nw.11.nywun.11.yce · AKaa;ewH11» (•Ce.1111-
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ILMA_R·. TAMM

CKOX03Hlkreenua11
aKalleMHB»).
Opraa.
DBJ)TKOllHTeTa.
peKTOpaTa,
KOllHTeTta,
.'.H
opocj)_KOMa 3C?OHCKOil CeJ11,CK0][03llACl'BeHHOi1
8K811.eMHH, acr; CCP.
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. Ajaleht cPolfomajanduse Akadeemia>, toimetu:> Riia 12, tel. 75-572,
Hans Heidemanni 11im. triikikoja,,
triikk Tartuc;, K11«lani 38, TeHimise
. nt. 1333.. ~a~~l673.,. Oksiknt1mbr£
hind 2 kop1kat. · ~-

