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Laupaevakulet

Talvel troopikas

Kevad .jai pisut hiljaks. Ag a. ega
jliii, kiillap tuleb, Alustame siis meiegi kevadise suurpuhastusega,
rnlllest osa saab teoks
laupaevakutuhinas.
Majandustudengid on [uba algust teinud. Niiiid
011 jlirg iilejlilinute
kaes. Kui tOolised .annavad oma osa tookohtadel, siis tudengil tuleb oppehooriete
iimbrus korda teha. Peahoones on
remonditood . pliris joudsalt edenenud. Lauplievakuga
saab kiillap
veelgi iiht-teist ara teha.

ta kuhugi

Igale teaduskonnale
on maar atud ise ajad ja objektid, nB jagub
paremini toovahel1deid Ia tehtu lliheb rohkem asja ette.
.
(gale teaduskonnale
jagub ka toslsernat tegevust
Ulenurrnel ja
Jarvseljal,
EPA ehitustel ja llnna
objektidel.
Alljiirgnevalt siis sellest, kes, kus
ja millal oma laupaevakutdddega
pihta hakkab (sulgudes teaduskond
ja iiliopilaste arv).

7.
I. Olenurme

aprlll
oppe-kats~majand

(A 50) ..
2, Majandusosakond
~ peahoone (M to)
- «Anton», Tammsaare
8
(ZI5)
- «Betton»,
Tuglase
7 (Z
15) .
- PMT oppehoone (PMT 15)
- veterinaariaplokk
(V 20.)
-- 1\\MT oppehoone (MMT t5)

8. aprlll

4. Majandusosakond
- peahoone (M 10.)
- «Anton», Tammsaare
8 (Z
20.)
- PMT oPllehoone (PMT 20)
- ladu (PMT 10.)
- «Torn», Kreutzwaldi 52
(PMT to.)
- veterlnaarlaplokk
(V 20.)
- MMT oppehoone (MMT 20.)
- oppehoone, Burdenko 13
(A 10.)
oppehooned.
MitSurini
ja
Baeri tn. (Z 20.)

r.

Ulenurrne (Z 50.)
2. Majandusosakond
- peahoone (M 10)
- «Torn», Kreutzwaldi 52
. (PMT to.)
- veterlnaariaplokk
(V 20.)
- PMT oppehoone (PMT 10.)

14. aprlll
l , Jarvselja.
oppe·katsemetsamajand (MMT 25)
2. Ulenurrne (V 50.)
3. Marguse ja Koiga puhkebaasid (MMT 20.)

15. aprill
I. Majandusosakond
.......peahoone (M 10.)
- «Torn", Kreutzwaldi
52
(MM110)
- eBettcns,
Tuglase 7
(MMT 10.)
- veterinaariaplokk
(V. 10)
- PMT oppehoone (PMT 10)
- spordihoone
(MM T 10)
;_ oppebooned,
Mitsurini
ja
Baerl tn. (MMT 20.)

Aigab aruande- ja valimisperiood

PaTmihounes

on

SUt'i

aasta ringi. Uil:emaU

toe 3. lk.l

Tudengiteadusega
tehti algust
19. mlirtsil algas Peeglite saalis
iiliopilaste XXXII teaduslik konverents. Avaspordi tegi agronoomiasektsioon.
I\otiverentsi
juhatas
sisse agronoomialeaduskoDn:l
dckaan
dots.
E. Reimets. Siis ands~d luhikese
Ulevaate
UTO
t.egemislest
agronoomiateaduskonnas
diplomand
M. Joonsa]u ia nimetatud' teaduskonna 010 ii,'iukogu esiHlees, IV
kursuse j.ilioni!:me l( j'vlcisc,ofU.
rolminaaviljelllSe
.i a boia.anika ringi Wi) kohla oeidi kiitvaid
sOnu. Ent sa'lm,s oeldi ka, et rohkem peaksid aktLivsed a.ema tndengid ise. Liialt palju tulcb oppejoud1.ldel tlOOlt kanda, et iLdse midagi .tehtaks.
.
I\ofIverentsi
til,') nli kbrra:datud
nii, et .esimesd
piieval t06tasid
koik aincsektsioonid iihiselt, jiirgnevate! paevade! jagundi alascklsioonideks. Esmalt kUI!!atigi iLdisc'11aid
ettekandcid
agrolloomia
va:.dkonnast. RohumaavHje:use
ia botaanika ringi liikmed esitasid
samuti
rnhkesti ettekandeid.
Tuumakamaks
osuius ettekanne,
rilis oli tehlud IV kursuse iiJ6pilaste T. SOya ja S. M61dri poolt.
Nad raakis;d korreliste heintaimede saagi s5ltuvusest
niitesagedusesi ja -ajast.

oro

Erinevalt teistest asutustest,
toirnuvad korgkoolides
aruandeja
valimiskoosolekud
hievadel.
28. martsil toimunud EKP EPA
komitee istungi! anahlilsitl rnoodunud aruandeperioodi
ning kinnitati
sel kevadel toimuvats
koosolekute
graaiik. Et maikuus algavad viilipr aktikumid viivad paljusid NLKP
liikrneid auditooriumidest
katsepoldudele j a majanditesse,
otsustati
kfiik koosolekud pidada juba aprillikuus.
Esirnesena
alustavad
agronoomid. Istungist osa votnud tsehhiorganisatsioonide
sekretaridele
pandi
sudamele,
et koosolekud
oleksid
pohjalikult
ja hasti eHe valmistatud. Sekretiiri
aruanne
peaks kajastama igakUlgselt biiroo tegevust
ja olema biirno aruandeks oma parteiorganisatsiooni
ees. Sonavotj atel
aga on tarvis anda hinnang buroo
tegevusele.
Nii aruandes
kui sonavottudes
peaks olema telgjooneks
mai-, novembri-, juuni-, detsembri- .ia veebruaripleenllmite
otsuste
taitmine.
Maipleenumil pusti latud lilesannele
tealiseerimlseks
koostati
koikides
parteiorganisatsioonides
vastavad
abinoude plaanid.
On vaia analiiiisida
nende tiiitmist. Koikidel pleel1umitel on es-

Nagu tavaks, nii olid ka seekord
konverentsile
ku lsulud
ki1lalised
ee1llrooviks. enne dip 10mivennasvabariikide
l\orgematest
pol- ieatud
W6de kaitsmist.
kuulajaskond
aga
lumajanduskoolidcst.
sai oma tulevaseks
Woks hlllgaliRohumaaviljeluse
alasektsiobnis
sell niipuniiiteid oia viiiirt kogemusi.
kuulati palju huvitavaid ja sisukaid
Eriti •vaelusid tiihelepanu V. Hietlekandeid. Esincjate hlligas oIl ka
boupini
ettekanne
taimekasvatuse
tudengineiu
S. Gmniiina Leningrakulude .arvestusest raamatup.idamise
di Maavilje]use
Tcaduslikust
InstikomDh~ksse mehhaniseerimise
tiilgiiuudisl.
mustcs V611andu l<o;hoos:s (juhenParimaks
locti M. Tonka ette- daja dots. V. Soo), L. Ella cUerealiseerimise
arvestusest
karmet. milles ta s81gitas monede kanne
Orissaare kolhoosis (juhendaja dots.
karrelistc
heiniaimcde
maapealse
iutomassi paiknemise sesoonset dli· H. Soe) ja M. Kniusementi
ettenaamikat.
bmne
realis.eerimise
arvestusrst
Paide raiooni Lenini-'1im; kolhoosis
'.'l\6ild
ettekandja:d
autasustati
dip!omiga ja anti file mcened. Kon- (juhendaja dots. H. Soe):
verenJsi toti kestis 20. martsini.
M. Kruusement
tutVllstas
oma
lIurimist6ij
tuiernusi
ka Ukrain~s
TARMO OUNApUU
Umani P511umajandusc
Imtituudis
sealsel
iiliopilaskonv.erentsil,
mis
oii pilhendatud Umani linna iasistIikest vallutajatest
vabastamise
40.
• OTO okonoomikasektaastapaevale.
siooni istung •
Kokkuvotte konvercntsist
tegi assist. E. parnits.
Kiila'isena
vi.ibis
Raamatu')jda",is~
pr(ll,lf''''nirlest
konverentsil
ka
dekaan
dots.
),,',,: 9'; "ttek:mdeid
20. martsil. Aru- I-I. Piho.
tati labi 9 ettekannet.
Istungit ju27. martsil oli okonoomikasekili,) ,as
j J1
kUfsuse
fiiijpilane
sioonjistung.
Avasonad utlesid teaM. Kints'raud.
dus ik juhendaja assist T. Ohvril ja
Fs'nesid
IV kursu<;c ii'ii'ipilascd.
dekaan dots. H. Piho. Konverentsi
Dip!omandidele
oli see konverents

rnajargulisena
rohutatud
too- ja
riiklikust
distsipJiinist
kinnipidamist. Niihtavasti on koikides organisatsioonides,
mid a vaagida.
Kasutada
tuleks rahvakontrolli,
sisekontrolli
jt. f aktilisi mater] ale.
Uldsonalisus
oleks siin ainult asjaIII ajaraiskamine.
Eraldi vajab kilsitlernist
komrnunistide
distsipliin
neile usaldatud
iilesannete
taitmisel.
Kdrgkoolis
tootava
komrnunisti
too iiks pohildikudest on oppe-kasvatustoo, .sealhulgas
ideelis-poliitiline
kasvatusti:io.
Juunipleenum
nouah sellele erilise tiihelepanu osutamist. On pikematagi selge, et ainult oppe- ja ideelis-poliitilise
kasvatustoo iihts1.lse tingimustes
sa ame anda rahvamajandusele
haid
spetsialiste.
Koike seda on vaja aruandes ja
sonavoHudes
asjalikuJt analiiiisida,
valja tuua saavutused,
aga ka vajakajiiiimised
ning teed nende korvaldamiseks.
Ideelis-poliitilise
kas-·
vatust60 siigavat
a1l81iiiisi sooviksime eriti naha iihiskonnateaduste
kateedrite parteiorganisatsioonis.
Koosolekul
kiisitletavast
ei to·
hiks korvale jiiiida ka teadust60 ja
selle juurutamine
praktikasse.
I ga
parteiorganisatsioon
peaks endalt
kilsima, miJline on tema kommu-

nistide
panus sel alal vahemalt
meie vabariigi ulatuses,
Oma .. veebruaripleenumil
peetud
kones rnargib K. Tsernenko, et rnajanduse
pohiliseks
arengusuunaks
on Intensiivistamlne,
teaduse
[a
tehnika saavutuste
kiirendatud
evitamine
tootmisse.
Tuleb kaaluda,
mida vfiiksime selles osas rohkem

j uhatas
II I
kursuse
iiliopilane
T. Kree11.
Etiekandeid
oli kUllS.
Huvipakkuvamad
olid III k. fili~pilaste O. Karo ja E. Aasametsa
iihine uurimllS polevkivituha
veomarsniutide
planeerimisest
elektronarvutil.
(juhendaja
dots. J. Kivistik). IV k. iiIiopilase K Nurga
too jllhtimise
struktlluri
llurimise

metoodika probleemidest
(juhendaja dots. H. Piho) ning III k: uli6~ilase K. Erbse:ni et~ekanne too*
tasH lascnIe er'n€vllstest
Eesti NSV
kolboosides (juhendaja
dots. L. Ulover) .
Kokkuvoite
konverentsist
tegi
clots. L. Lilover.

teha,
Kaesolevas
on puudutatud
vaid
ilksikuid pohimomente.
Vahemtahtsad ei ole komsornoli jt. iihiskondlike
organisatsioonide
parteiline
juhtimine, kultuuri- ja sporditoo jt.
Tiihtis on asjalikkus Ja kankreetstls
nii aruannetes
kui sonavottudes,
eriti aga otsustes.
Uldsonalisus ja umbmliarasus,
ka
sOliavotjate
vlihesus
vUtab vaid
koosoleku haIvale ettevalmistusele.
Kui aruandes
ja arutelus tuuakse
printsipiaaiselt
vlilja saavutused
ja
puudujliligid,
siis ei ole konkreetse
otsuse
formuleerimisega
raskusi.
Otsus ongi ju adresseeritud
eesklitt
too parandamisele
ja puuduste korvaldamisele.
Soovime naha kOigi kommunistide aktilvset snhtumist, et koosolekud kujuneksid asj alikeks t60kokkuvi'iteteks.
Dots; ANTS MIKK.
EKP EPA komitee sekretar

MARJE MEERITS

NB! UTiJ konkurss
3 kolmandat auhinda
a 30 rbl.
4 ergutuspreerniat
a 20 rbl.
Konkursitood
luleb esitada
kas
masinakirj as voi selgesti
loetava
kaekirj aga kirjutatult
j a . koidetult
voi kaanetattllt
iihes eksemplaris.
Ti:i6de tiiteJleheJ peavad olema andmed autori (perekonna-, ees- ja is animi; kursus, teaduskond)
ja jllhendaja kohla. Igale t6ijle tuleb Iisada juhendaja arvaHlUS ja iiks retsens100n
(soovitav
viilj astpoolt
EPA·t),
. Tood esitada hiljemalt 20. april11k5 1984. a. EPA teadusljkule sekretariJe (REa 12, tuba 362).
50 rbl.
EPA rektoraat
40 rbJ.
EPA OTU noukogu

EPA rcktoraat ja GTO noukogu
k1.lulutavad valja jiirjekordse iilii'ipilaste loodusteadusle
ja tehnikaalasIe teadusHke toode konkllfsi.
Konkursist voivad osa votta koik
EPA iiliooilased. Konkursil66d voivad olla nii teadusliknd uuriml1sed
kui ka iiliopilaste poolt iseseisvalt
viilj a tOotatud projektid. Neil peab
olema kullaldane teaduslik-teoreetiline tase ja oraktiline vaartus. Diplomitii;d premeeritakse
vaid juhul,
kui teisi. toid laekub vahe voi nende tase ei vasta nouetele. Parimaid
toid premeeritakse
jargmlselt:
I esirnene auhind
2 teist auhindil

a
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marts] ....'.piiikesep.·aisteline. hom..miku.p.ooHk. Tallinn_"",":.Mins"
·ki reisirong
haaras endaga
kaasa nell majandusteaduskonna
tudengit., S6idu sihtpunktiks
sal Uti
NSV Jelgava linn.
Meid oodati Lati P611umajanduse
Akadeemia
majandusteaduskonna
-rahvaste
sopruse
paevadele,
mls
seekord olid puhendatud
Jelgava
Iasistlikest
roovvallutajatest
vabastamise 40. aastapaevale,
Nelja paeva kestel sai meile koduks Jelgava, kaaslasteks
aga vile
Liidu
k6rgkooli
majandusteaduskondade esindajad.
Lati P61lumajanduse
Akadeemia
mai andusteaduskonnal
on toredaks
traditsiooniks
saanud
korraldada
iga kahe aasta jiirel rahvaste 50[1ruse
paevad.
Esindajaid
oodati
viiest NSV Liidu pollumeeste suurkoolist: Leedu, Ukraina ja Valgevene PA-st. Leningradi
P6llumajanduse Instituudist ja Eesti PA-st.
Meie teaduskonda
s6itsid esindarna endine teaduskonna
komsornolisekretar,
praegune
teaduskonna
komsornelitoo
kuraator
KALLE
NURK (0 IV), teaduskonna .kernsomolisekretar
IVAR MILLER. biiroo
liige,
siseorganisatsioonilise
too sektori juhataja MARIKA KILTMAA ja EOE
aktivist
RAIVO
PALL (kfiik RP [I).
Jelgava v5ttis meid vasiu keskpaeval, soo] a ia valla tult sillerda.va paikesega.
Hiimmastas
see, et
lund peaaegu polnudki ja k5ikjalt
vaatasid vastu veeloigud. Ohus oli
lunda juba saabuvat kevadet,
._. A ele uueks koduks sai iihlselamu nr. 4, kus elavad k5ik
majandusteaduskonna
tudengid.
Sisenesime. Juba esimestest sammudest tile selle maja Hive tundsin, et olen t5esti saabunud
koju.
Siin oli hubane: HUed, pehmed toolid, lauake. Sellest fuajeest alustasime igal hommikul oma jiirjekordset paeva, ta sai meile kogunemiskohaks.
..,

••

Neli poevo soprode

.,.Omal.. Joul"rlaxwuL elHtaW suur
kaarhal1~.:ktts,.,tO"lm11'M,Q.d,.,kOtk"}iile-',':
akadeernl alise'ci'" 'peoQhtrtd '.',&;3'.: mIt~
:·medld;··...·.Hnna<".iiTiftlsed}..Tore.,·lahendUg';:'ka'S"'.pot~f'.:
Olgu lisatud veel sedagi, et sellei 6hiul toimus teaduskondadevaheline diskorite iilevaatus. Ohtu viirnaste, ko.rn andate esinejatena
astus ti:es ka majandusteaduskond.
Neijapaev
algas
vastuvotuga
LP A rektoraadis, Meid, olid ..tervitarna tulnud prorektor Auzan ja LPA
kornsomolikornitee
sekretar
Salkazanov.
Sairne teada, et akadeemias 011 ligikaudu 4000 kommunistukku
noort,
Uliopilastest
kuuiub 99% OLKNO·
sse,
Akadeernial on pracgu 9 iihiselaIIlUt (kaesoleval virsaastakul on kavas ehitada veel ilks), kus elab 80
ja rohkem protsenti
iiliopilastest,
Palju on perekondi, kelle.e on antud eraldi tuba. Lahendalud on ka
see probleern, kelle hooide need viiikesed rublikud jatta, kui isa-ema
loengul
on: akadesmial
on .orna
lasteaed .
. Tundub toesU. et selliseid. 'suuri
rnuresid
(elamispind'
jne.)'; nagu
meil iili@pilasabielupaandeJ
on, seal
pole. Tahaks leota, et mellgi kunagi olukord paraneks.
Jargnevalt
sairne piidls ja sfinas
teada Iilhidalt akadeernia
al aloost,
Selleks seadsirne sarnmud psahoones asuvasse muuseurni.

keske1

L

ali

PA alzus

Pclfitehn.kumi

on seotud
luures

Riia
asuva
100-

pollurnajandusosakonna
miseg a 1863, a, Praegu on LPA
Teine paev, 14. marls piihendati
htupoolikul
kiilasi aslme tilliS.- Lati NSV uks suuremaid ko.rgkoo~.e:-·
rueenus acg, mil S,2J2 kasutati hOQ_linnaga tutvurnisele.
Kell 10 viibi- pis teisel otstarbcl. Praegu rnahuelamus asuvat r aarnatukogu.
iga-aastane
vasluvatt
on 1375 filisime vastuv5tul
Lati LK_NU Jelga· tab see V21n_a loss :;.. teaduskonda:
See loodi rnoodunud
suvel 6pilast,
.!leist. .850, kaug6_ppesse.
va Linnakomitees.
Tutvustati
Jel- agTonoorrrla
tcd'd ualncteUjos-tuse,
III kursuse noorrneeste
kiitetoona.
Akp.deelI1l3 va m ~lJD etIe kor~'ema
gava tanast
paeva, !inna Hoorte zooinseneriia rnaiandusieadnsAktiivselt
tegutseb
raamatukogu
haridusega
spetsl9if:'>te ja juhtivat
saavutusi ja oige p5gusalt ka prob- kond. Kokku
seal" 500 erinevat
1983. a, oktoobrist. f{uum pole just kaadrit i;) eL3,aL
leeme, mis seisavad
komsomoliorruurrrL Juure301ev foto on tehtud
erHi suur, .aga ta varus cab tudengit
Muuseumis sattus mele silma ka
ganisatsioonide
ees.
peai100ne sist,6ueL Koos melt dele- k5ige 5ppet6iiks hadavajalikllga.
ilks huvipakkuv pilt, nimelt oIi seal
Riiulite1 on umbes tUila!. raama- fotojiHidvustus
gatsiooni~:a
O!l
piidistalud
LiHi
1982. a. majandusSuurem ja sOgavam tuivumine
on vahes! seegi, et teaduskonna
neide, ke;~ olid neil p~-ievadel rneic tut. J.ahuvitav
rahvaste s5pruse paeJelgava
ajalooga
sai teoks linnara8matud
kinkisid neUe bma tea- vadest ja sellel tllndsime k5ik ara
muuseumis. Nagime stendidelt iinOnnesius viibida ka tead;:lskonna
duskol1na iippej5ud isiklikest raa- Kalle Nllrga, istumas koos teiste
Ohtul kogunesime
mehhaniseerina ajalugu
alates mo,SdullUd sakOH1SOlllOlikooso18kul.
Sisse[uha t8V matukogudesL
misteaduskonna
6ppehoone hubases- jandist tiinapiievani.
k6rgkoolide
komsomo1isekretilrideosa puud-u tas Jclgava Vabastarnl:d __ Kell 8 ohtul aga liiksime iihiselt ga presiidiumis.
se puhkeruumi. Ohises tantsuringis
Edasi kuu:si- diskole, Meid kipub ikka ja a1ati
Jargnev teekond viis meid pea- Suurcs Isamaasojas.
ja teelaua taga said s51mitud esi£t mltfe unustada neld; kes aridpidllde
.korratdamisel
mesed s5prussidemed.
Sellel 5htul hoonesse, iidscsse Jelgava lossi. Si- nle teisie klSrgkoulide b360est j a ie- igasugl1ste
sid oma eiu Suures Isamaa36jiis
K,oosoieku lopetas ma- ktmburama
ruumipuudus,
kurd Jelgava vabastamise eest, asetasirhe
sai seatud ilIes ka deviis, mis sa a- sene des nende v61vide alt, oli sil- gemistesL
Liiti PA iili5pilased on sellele prob· lil1ed s5j ameeste venrtashauale.
dames kuidagi irnelik tunne. Kui- jandus- j a mehhaniseerimisteadustis meid nende piievade 10puni:
dagi viiga suursugune,
v5imas j a konna ofJpuritesi koosneva rallva- leemiIe It:iidnud kiil! vaga toreda laa:.ll.PY*H'I'bCII seeMH,
APy*HTbCII
tantsuriUllna
H10Clco.lukas kontsert.
pidulik oli see maja. Tahtmatult
henduse~
se3JJ.e!»
'
(Jiirg 3. lk)
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Prof. Juri Kuum

0

--!

on

Olikool

-1942).
Metsandus1iku
Uurimis,
instituudi
assistendina
(I942_;_
1943),. Saare metskonna metsniku'
na (1943-1944),
TRO metsakorralduse
kateedri
assistendina
(1944-! 950). Kuremaa metsakoj1j
6petajana
(1950-1956),
EPA
metsakorralduse
kateedri
vanem6petajan3
(i956-1963)
, dotsendina
(1963-1978),
professor ina
ning a-st 1983 proKuremaa
ITletSmna -;andu~e t~hnikujuuni! 1907. a. Vorumaa!
Tooste (1978-1983)
mi 6petaja
(196-0-1970),
testi kil;as
t(icilisperekonnas
Tartu fessor-konsuliand ina.
Tem3 pooH on
avaldatud
toid
Metsainstitlllldi
meiS2kaitse
osa- reaalgiilnnaasiumi
16peternise
jak0I111a juhataja
(1970- i978) nlllg re! (1928) astus ta (1929)
Tartu dendro'cnogia. mets:1de kasv3tamise
"lalL
ViiitekirJiI
a-s! 1978 pensionar.
lilikoolL kus esialgu 6ppis l¥late- ja majandamise
tekkimine,
nende
Tema pooH on 8yaldaiud
roh- maaiika-Loociusieaduskonnas
ma- f:Norgk!v.ialade
tin[imused
ia taaskesti t(_)id~n1etsakuliuuride
ia mct- temaaiikat,
kuld jiirgmisel aastal okoioorilised
mefsasfamine
£esti
NSV-s» kaitssakaitse alall. Uur;rnuse
;l(asvu(1930) siird us Poli umaj andusteatu-'emllsel
omandas
(J 956)
aren:;:ulisi
uuritnllsi
Sorudi Inets- duskunna
melsaosakonda
ning 16- mise
kraadL Seejiikonna noorernals tr}iinnil?uitu.urides» petas
selle
teo)"(~ctiiise kursusc bio.:ooC;iaksndidaadi
reI puhenda3
ta oma
tahelepanu
polljal omandas
(1942)
magistri1936. 3. ja diplolTiiga 1938. 3.
utlrimisele,
kraadi (:n£1g. ief. ror.) ning S31Tla
Ta on olnud TO teadllr ia vanelll- peaI11iselt kas.epuisltJtc
tC)O
tiiiendatu:t
tiu!:e
andmetega
assistcnt
(1933-1940).
Piirast mille hllemll~;ena koos,.as dissertat·
~;Aruk(I/1SUZ~tfe
kasoaramine
kaitses ta
kilndidaadiviiitekirjana,
Eesti vabas!amist
oli L':esti NSV siooni
Eesti NSV-,;". Sell,,, eduka kaitsmimille tulemusel
omandas
(1956) ft-1eisanduse
Rahv akom :ssariaadi
se iiire\ O'l1i3'ati laIle pallumajanp511ulnaj andusteadll.~)e
kand~da3di
metsakorralduse
osakonna juhataja
doUori kraad
(1977)
kraadi. Tema uurimusleks
on vee! (1944),
TRO msrs:Ikasvaiuse
ka- dusieac1uc
ning profes~ori kutse (1980). Te«Metsa!witse»
(1973),
«Hiidiiraski
teedri vancmaperaja
ja
dotsent
(1944-1946),
puidlliehnoloogia
ka- mali on trukis ilmunud veel 5pik
«Fu"de
ia
p{ji'i,aste
maaraia.
teedri vanem5petaja
ja
juhataja
(1963),
«HaUpal:klipuu
(fu[/ans
(1946--1948),
metsalakseerimise
cinerea
L.)
lwsvatamisest
Eestl
kateedri
juhataja,
vanem6petaja
NSV-s:> (1955), «Soos'uvate
norg(1950-1951),
EPA melsatakseeri(1955).
mise kateedri j uhataj a, vanem5pe- . k;~·:·a!ade' meisastarnine»
",Oolimaal,e
kas(!urullmi
miiara'1titaja (1951-1955),
melsakorralduIwasikule
,';ooldamisel» (1969),
se ja okolloomika kateedri vane'n,
6petaja
ja dorscnt
{l955--1973i
ning pensioniir
(1973-19831.
Ta
o]i Metsandusleaduslmnna
dckaan
(J950-1954).
Suri Tartns 29. mail
1983. a.
Tema suI est on ilrnuflud rohkesti
toid rnetslltakseerimise
alaI'. Uuri"
muse
«Mannilaasim!ne» eduka
hdemu3d omiststi talle (19h2) pQ11uma
i 'ndusteaduse
kandida3di
kr~ad"
'0imetatud
too ilmlls juna 1961. a,
rnonograafiana
triikis,
mls ieidi3
sc;r[ tunntlsiust
nii koduviWs·
ma~1. TemaH on 3v,:1d2tud
veel

Tartu
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p5Humajandusteaduse arengu baasina

Viiitekirja duurepessu
ka!:justuse
olenevus muliastifw
ia maiandamise
tingimustest
ENS V' kunseMetsaosakonna
6ppe- ja teadus" puistutes» eduka kai:.smise tulemutoo algas samuti kO;1e piirast Tar- sel omandas ta (1956) p511umajantu vabaslamist.
Kiiresti tuli komp- dusteaduse
kaIld:daadi kraadi.
lekteerida 6ppej5udude kaader, s~st
A. Karu oli ka meie me1satiliipiendised appej5ud peale vanem.ass:sde uurimise initsiaatoriks
ja juhtitent
Peeter
R5igase olid Eestlst jaks, Selle ulatusliku
tiio viis piilahkunud, Oppetoo ja 6ppej6udude
rast lema surma lopule tema 6pilakaadri organiseerijaks
sai August ne ja ametivend
dots. E, Muiste.
Karu, kes kons N5ukogude viigede- Iimus trilkis
A. Karu, E. Muiste
ga saabus Tartusse, Temal.oli seda "Eesti NS V metsakasuuko! a iilakergem teha. scst ta _o,i o~nud va- bid» (1958).
Need olid esimesed
rem metsaoSak0f1n2 oppejoud. Sa, kasvukohattiiibid
Eesti NSV-s, mis
maaegselt
5ppeti:ibga
asuti lahen" leidsid rakendusL
dama ka teadusa:aseid
probleeme,
Dotsent August Kant (vi. foto
«P6i!umajanduse
Akadeemia»
nr.
21, 1983)
on silndinud 19. j uuli!
1907. a, Viljandimaal
Holstre vallas.
K5rghariduse
omandas
ta
TO
P511llmajandusteaduskonna
mets30sakonnas,
mille teoreetilise
kursuse 15petas 1933, a. ning diplomi omandas 1939, a.
Piirast teoreetilise
kursllse 15petamisi
oli la 3 aastat
(19341937) TO metsakasvatuse
kabineti
llss:s·tent.
Seejiirel tiiolas ta Met·
sandusliku
Uurimisinstituudi
te1dusliku
abij5una
(1937-1939)
ning
vanemassistenciina
(1940(941),
oli
N5ukogude
armees
(1941-1943)
ning
teadusstipenDotsent
Peeter
Rolgas
- TO,
diaadin3
Moskvas
ENSV
RKN
TRO ja EPA metsakasvatuse
ja
juures (1943-1944),
Parast Eestis-kultuuride
oppejoud (1937-1949,
se naasmist oli TRO P611umajan1956-1959).
dusteaduskonna
prodekaan (1944":'·
1946), rnetsakasvaluse
kateedri vanem5petaja
(1944-··1945)
ja kaDotsent Peeler Roigas siindis 23,
teed'ri juhataja
(1945-1951)
ning jilUlil
1914. a. Piirnumaal
Abja
(-:!v1e.tsa!akseer{(nin2~·)
(;_ 97')) -irI1
EPA metsakasvatuse
kateedri ju- vallas.
TRO
P611umajandusteaProfessor OJev Henno -'();~t ~nn'
hataja
(1951-·1955)
ning
metsa- duskonna
mets:wsakonna
lap etas
d;nud 13, marts;! 1914. a. Viljandi,
kasvatuse
j a -kultuuride
ka(eedri ia 1939. a_
Dotsent
Teodor Krigul (1907maal Holstre vallas
p511upidajale
juhataja
(1955-1956)
surmani.
Ta on olnud TU rnetsakaSV2!tuse
1983) - TV, TRO ja EPA met5'!ncres.
LanetanHd TO Pol]uma_ian
Selle karval oli ia vee! Jiirvselja
kateedri
assisten!
(1937-1946)
kasvJ.tuse, puidtitehno'oogia.
metdusteaduskonn a
melsaosakorma
Opf)t~- ja katsemetskonna
juhataja
TRO metsakultuuride
kaleedri
ju- satakseerlElisc·
ja Dlets1korralduse
1941. a.
(1945--1947).
Ta suri 31. detsemb- hataja (1946-1949),
ENSV Bio- l-ateedri
oppcjoud
(1938-1940,
ril 1956. 3. ja puhkab
Raadi kal- loogia lns'ituudi
metsasek~ori ju- 1944-1()73).
Toolanud M.~tsanduslik1J Uurim's._-----,.._._-_.
rnisi-ul.
hataja (1949-1930),
EPA mets;)Professor Olev Henno TO,
in~tituudi
abij6una
(J939-1941),
Tema sules! on avaldatud
arvll- kasvatuse
j a -kuliuuride
ka!eedri lev!kusi ja ka/:justuslest»
(1975) TO metsakorra'duse
kabbilleti abi- TR,O ja EPA metsakorralduse
ka It tiS'd u1Ptsakasvatuse,
meisa- assistent
(1956),
v3nern5pe'8ia
j6una ninr ina~,paralldusc
ja soo- teedrl
oppeJoud
(1941-1942,
Ku!tuuride, --tiipoJoogia jtn. alalL
jt,Dotsent TeoGor Krig-ul sundis 11. kultuuri kabineli assistendina
(1957)
ja dotsent (195'7--1959),
(1941 1944--,1950 .ia a-st 1953).
TRO Pollumajandusteaduskonna
metsaosakond
(1944-1946)

5e;'

_,_--_._----

Stardlkoridor
on pikk. Tuitauad
'on kiiik ku},ugl' kadunud. Muisl sai
kohaiud teatasat: laadi jiirjekordad.es,' ms sent: niiktutest
vist piklmad. Hiida t:t anna l:iibeneda!
Stardipauk.
Ootamatuna
miijub
raketiolhm taluises hommikutaeoas.
«Kurai!
Anna mu suusakepp tagasil !iita suusaninadki
teroeks, kui
nii viiga tal.ad neist iile ronida»

Muist

siiitu

saab kuni esimese
teise maratonisoltja suusakandadel
seanahka oedddes
s6idetud. Edasi liil.eb lal edamaks.
i{ auks valib meelepdrasema
raja.
Neid, tiinu korraldajaiie,
ikka jiitkub.

konirollpunkiinl

Hoogu
juurde,
finis
paisiab!
Samm pole veel oiislmusest sugugi
i.onts [a nendesamade [algadega tei.akse oh iul. ueel ilks korralik dis koJantski. Tuju on hea. Ei It'ihe karda
seegi,
et toitlustuspunktis
mont
kaassaitjaist
mUu keeksitilkki paske
pis tis, tasina viinereid nah ka pani
ning ise saala-leivaga
pidid leppirna. Ht'isti ju liiks. Ise jiiid terr,Jeks,
suusadki takkapiUa.
Need said jn
eelnevalt karralikult sisse soidetud.

Maratonireportaaz jiiigi kirjutamata
tiiuklemlsega olin harjunud.
ka. Raskem oli kaitsta
torti, mis silnnipiievalapse
Tiinu
auks kaasa uoetud. Olbu ette rutatult iieldud, et vabanesin tordist alles Leningrad!
uaksalis, kus niilg
coimust l.akkas ootma ja r;ruplliikmete id.isel initsiatiiuil
tordi iira
sbime ( mitte kiUl siinnipiieoalapse
algatusel ).
mise,

Seljakotiga

Rangiga ourame Peirozauodskisse, sealt Ilm-Selga,
f aamal.oones
saavad suusad kolinal-miirinal
lahti
seatud ning amber l.oone jiitavad
esimesed suusapaarid sicgauaid jalgi lumeoatti.
Varje, Liia ja minu
«Yisude»
karval
tunduvad
«Satriad», «Eeskul» ning tont teab mis
margid veel lausa tilmikatena.
Tegelikult naod paksupuidulised
need
oir ed ongit
Vaa'ame
f uvitatult
trusse, millera saapad suuskadele
kinnitatakse.
Midagi seWst pole ju
«Visudel» soitjatel ennem ette tulnud.

Vatijapedes
mutlkesed
jaamas
meat, et kust ja kuJ-u.
Oigemini
tulnukski
alustada uurivad
Kul. u, tuleb neW kuU endilt plirida.
iihest maramata oost, mil tildrukutee a unisest valvuritadist
rnooda ja Kas Onera on ikka iaakaane all?
Ei siit labi saa, te!-akse meile seIpoiste paradiisi «Torni vliravatest»
sisse
trurisime.
«Kuh u nilild?» geks. Mitu gruppi alia tagasi tulI;iluatas flalvuritlidi ja jiilitas meid nud. Rol:kem me uurima ei hakka.
leise karruse trepimademeni.
Tead- Nagu !;iljem sel/i.ub, asjatult, sest
sime, et ta£asitee saab olema ok- mUtt gruppi alla sealt ale Onega
lainud.
kaline.
Suuskadele
ja piikkadele
valu!
Suuskadega
tuppa truginud, fe'dEsialgu
mo6da
teed.
Lal
eb
nagu
sime suusamatka
arganiseerija oiglast und ma£,amas. Era temalgi lepase reega, muudkui touka. Hollalaa, mis nii vira matkata! Korrakerge olnud. Seljataha ;liiinud kumr;a on meie noarmeesle kalmik kanete taidukUo[rammide
pakkimisraskused,
suuskade
kafekupanek, dunud. Tonn, Mati ja Viki on endid
tee iiiirde asutanud ia pUdistavad
muud nipet-niipet pealekauba.
potra, seda ainukes! metsaasukat,
keda meil onneslub neil piievil iJld6.30 vasiu laupiievast
jaanuarihommlka-l stardime. Rusina, nugi- se ko/.ata.

Mida naitas
kontroll?
EPA
rahvakontrolligrupi
6ppetoo sektor kontro~lis koigis teaduskondades
rlihmapiievikute
tiiitmist.
Paremini odd rlihmapiievikud tiiidetud zooinseneri-, veterinaariaja
mehhaniseerimisteaduskonnas.
. Peaaegu
koigi
teaduskondade
tilhmapiievikuis
esines aga jiirgmisi puudusi (monel pool viihem, teisal rohkem).
• Oppej6ud ei miirgi ruhmapiievikusse
6ppetoo
teema
numbrit.
Teema number peab ilhtima too·
:programrnis ja klluaruandes miirgi{ud teema numbriga.
• Esineb juhte. et rilhmapiievikus puudub oppejou allkiri.
• Moned kursusejuhendajad
ei
kontrolli
rnhmapaevikuid,
Puudu·
vad kursuscjuhendaj ate allkirj ad.
• Kontrollniidalal
ei margi koik
oppej6ud hindeid paevikusse,
misfottl! dekanaatidel
ei ole iilevaadet
illiopilase joaksvast
oppeedukusest.
., Esineb oppekoarmuse
ebanhtlast jaotumist semestri valtet Monest riihmapiievikust
selgub, ct suurem 6ppekoormus
(30 tundi niidalas) langeb semestri algusesse, ku·
na semestri loppu jiiiib viihem (ainult 13 tundi).
Semestri 6ppetoo
venib p6hjendamatult
pikaks.
Et riihmaplievik on oppetoo kul~u niiitav pohidokument,
on vaialik, et selle tliitmisse suhtutaks tliie
tosidusega.
Rilhmapiieviku korrektne tiiitmine
s6ltub eelk6ige rilhmavanema
hoolsusest.
Kursusejuhendajatel
tuleb
rilhmavanematelt
senisest
rangemalt nouda paevikute nouetekohasl
tiiitmist ja vaiaduse korral asemla·da senised rilhmavanemad
distsipIineeritumate
illiopilastega.
Rnhmavanern peab hoolitsema ka oma puudumise korral selle eest, et riihmallaevik saaks korrektselt tiiidetud.
On aeg koigil am saada faktist,
et riihmapaevik on algdokument,
rnillest so1tub edaspidi ko'{u kOI,kuvotete ~ig-sus. PuuduHkt"t tiiidetud
·riihmapaevikuid
ei ole vOimalik alltomaatjuhtimise
f'iisteemi (AJS) laboratoorhnnis
toodelda.
EPA rahvakontrol.ligrupi
oppel66
seklori tooplaan niieb ka edaspidi
ctte ruhmapaevikute
kon:ro:lim'st.
Oleks viirra meeldiv. kui kOigis teaduskondades
v6etaks arvesse illaltoodud markusi ning riihmapiievikud vastaksid
k6igile esitatavaile
n6udcile.
Head koosto6d!
MAr PERV,
EPA rahvakontrolligrupi
oppetiici sektori juhataja

Edasi kulp eb tee mooda Onegat ten purgib liib! plekkaoa kOrgusse.
- lumeiunud jiiiiteed pidi, mille ta- Paisid langetavad
kiiresti mimed
sasus asutub petlikuks. Tulebki het- kuused ia kiduseoaru
on olemas.
ki, mil suusad kraabivad
rusijliii Seame magamiskotte.
Varje spetkonarusi nine kriuksuoad oaluliselt sialiseerub
magamiskottide
lukuiile jiiateravike
oeetuina.
seadjaks. Nii jaiib see ka edaspidi.
Vldeolkus seame ides telgi, mis Miks ka mitte, kui ilks amet l.tist!
tundub l.arjumatuit suur. Pikk kors-r-kaes, Haluem, kui mitu ametit ning

Talvel
troopikas

uhtegl ei oska korrolikult; /(eeran
ral:ulikult magama, sest oine al.juvalve mind ei puuduta. Hommikut
alustan
teceoust
kokandussliiiut«.
Edukalt,
koik katmata
kel.aasad
saauad tiimmu tal.mauarjundi. Mannapuder on piirast moningaid
ponnistusi ualmis. Kidlap oli ka ·lokkemeister tasemel.
Teele! Ei liihe nii ludinal kul elleo f iirue jiiiil oaritseb lume all iillatus.
Vesiseks saaoad saapatioh»
jad, lumi naksab alla kinnl. «Kutu
oiilu,» iitleb selle kohta grupijuhl,
Nii see ongi. Veelampide I aluimaks
tal aiarieks
on [dine voi lumine
kif: t suuskade
all, mis edasiliikumist miiisiar-i ei saodusta. Niiiid ja
edaspidl on meil puhkepeaiusies
esimeseks mureks suusad iiie oaada'a.
Kui oaia, tuleb nug a appi oiities
alt [iuid kraapida. Nii ubioad suuskadesi matka lOpuks kiUl paljad
pilpad jiirele jiiiida.
Metsarajal
tunneme
kergendust.
Eemall silmame maju, ure-, kahekarruselisi palkelamuid.
Vasiu ohkub vaikust,
puutumatust.
Ma/:a
jiietud. Ammu
pole neis taredes
tuld teh tud, kadukollet saajendafud.
Neid killasid tuleb veel ja ueel. Vanad murrab mal.a korge iga, naori
tombab vaikusest
tsiviliseeritumatesse paikadesse.
UI:es killas
lelame
ka endile
oobimiskafa.
Kas elus avanebki
enam seWst vaimalust
ualida
kamnete ma;ade seast selline, mis
ral:kem meele jargi. Saovid
ill:evBi kaf:ekarruselisl,
trepi[a voi i/ma? Valime trepir;a. Aknad-uksed
on enam-vaf:em
terved, ruumi elamiseks-olemiseks
ro!. kem kui killlara. Teeme nil ahju kui ka pliidi
alia tule.

Kiii saare

puukirikud

(Jarg

.. ;

Viiile toesust
onnesius
hil;uti
konlrallida: illikooli pressiklubi kut<
sus ka epaka;'d uut palmimaja vaatama.
Oli ikka varev killl! K'aasist ;a
korge. Kena oli nal a, et traopif'sed.
loom It paa/est
lopsaio:ad taimed
enam kitsikuses ei lambu. Otse vas·
tu~idi, kasvuruumi
kBrgustesse
ali
kill/ara. Eanaan ali parast ilm1erkolim'st toepoo/est iisrza tuo/isti s'r·
runud ja vaikesed rol-eUsed koba·
rad olid ;uba silmara nal a. Oleks
justkui
banaaniLGbw
juba lunda,
arvati.

Randlinnud
saabusid
Tiin3vune kevad hilines keskmisi
feno'oogiaandmeid
arvestades
umbes kahe niidala vorra. Terna sa aburn:st
pidurdas
ulatuslik
kiilm
k6rgr6hkkond,
mis nagu barjaar
voi pais tak;stas varasematel
riindl'ndudel
kodupaikadesse
j6udmist.
Niit1d on nadalapikkune
suJa toonud koha!e ka esimesed kevadek"ulutajad.
On aQ'a tahelepandav,
et
selle
mada!r6hkkonna
turj al
nagu ornito:oogid
tavatsevad
oelda - on saabunud
korraga kahe
esirnese randelaine linde.
Knnnivaresed
asusid Ta;-tus pesapaikadele juba ala.les 9. rniirtsist
ja nende arv suurenes
pideva:t.
Kuldnokad. poldlookesed ja kiivi\aiad i1mus;d sisemaale
aga alles
laupiieval, kusjuures Viljandi umbo
ruses oli ndd hulgalisemalt
niiha
kui Tartu rajoonis.
Laupiieval saabusid Tartusse ka
naerukajakad,
kes on teatavasti teise riindelaine
liike, ia nund neid
Emajoe aiires juba rnitusada.
On
niihtud ka esime'3i hiirevius'd
ja
kanepilinde,
kuu:dud koguni mels·
vindi laulu. Jargnevatel
piievadel
on oodata Iillaviistriku,
kae~ustuvi,
kalakajaka
ja tuu:etallaja
kohalej6udmist.
OLAV RENNO

4. Ik.)

Neli. ..
(Algus 2. Ik.)

Edasine teekond viis meid juba
Jelgavast
valja. Esimeseks peatus(Algus 1. Ik.)
kohaks o!i linnuvabrik. Paris farmi
meid killl ei lastud, aga niiiid olen
Miskiparast
olen
vai:eteoal:el
ma oma silmaga
nainud,
kuidas
moelnud selle aasla ~Edasi» kalendtootab munade sorteerimise liin.
ris teJ:tud vih;ele «... palmialast
Veelkord tegime hiippe sojaaegakagub opilasmalev banaanisaagi».
desse - Salaspils. Kilsas rada viib
meid laagrisse, kust tuhanded iniDatlipalm, wasl:ingtoni palm, siis
mesed enam tagasiteed ei leidnud.
rrdda[i, mis meenutas mirnoosi, mis
Ohtu hakul j6udsime hubasesse
aga seda pO/flud, s!is ...
soome sauna, kuhu vaigevenelased
ja ukrainlased
sattus:d
killl vist
Troopiline palat,us stlndis jiitjest
esimest korda. See o!i, ka meie viienam riideid seliast voima. Olells
mane 6htu koos siin veeta, sest
teadnud, oleks trikoo selr;a pannud,
jiirgmisel piieval pidime juba lahmotles sisimas i{;,auks.
kuma.
Keerdtrepp viis iiles radule, kus
iimane piiev. Viimas! korda
pitsilistes toolides is'udes alles see
kogunesime hommikul puhke'oeline mulje palmimajast
tekibki.
tuppa. Jagasime
vastastikku
Ar a ja!:, see paike ... tunnen, kaisuven:ire, vahetasime aadresse.
ias koos kupseva banaanisaa[;iga
Olime nende pa2vadega iihte sue'a rnu pea samu pratsesse lilbi felanud. Kurb oli lahkuda. Lahkuda
r ema kipub. fa imelik, koh~ on misteadmisega,
et kahe aasta parast
t"piirast end isearan.is soojalt riion jiillegi teoks saamas samalaadiesse pannud.
ne nritus, 'aga ... Paraku teeb aeg
oma too. Osa senistesl osavotjatest
- Trepist
alia laskades
iouavad
on juba lopetanud, suurem osa aga
'uba paremini
parale palmimaja
valmislub
dip:omitooks.
Tulevad
'ooldaja, EPA lBpetanu Jaan Kapuued naared, tais sarlsu ja tuld .
.~eri (fatal) seletused. SUn jaksab
Tu:evad ja saavad jiillegi s6pra~a juba iU:t-teist piirida. Aba kui
deks.
!roopika ukse tal a jaab, oskad rooMeie i aoks j iitSld need piievad
mu tunda ka [ihtsatest asjadest -hinge toredad
mii!estused,
jatsid
fIlis annas taiv!
teadmise, et meil on kusagil kauTIINA SflMETS
gel sobrad. kes ootavad
ikka ja
BRUNO UUSTAU
jotod
alati kiilla ja kelle jaoks Tartugi
On algamas
rahvaste
sopruse po:e enam endine valge laik.
Esimesel ohtul n:es seatud deviis
paevad. Kui kellelgi on soov osaled a monel ilritusel, et sellest kir- saatis me:d piievas t piieva ia selle
jutada, andke aegsasti marku kas saatel lahkusime ka Je!gavast.
toimetusse v6i teaduskonna
pressiMARIKA KIL TMAA
sektori jUhataja;e.
Nemad saavad
teid
varustada
tasuta
paasmega
KUi meie ajalehele midagi ette lugu «Kaks aastat Aafrikas».
Et
l!eidetakse, siis k nd;asli ka seda, et molema 100 veerud o:id lao.ud sa· vastavale iiriiusele.
Nirnetagem siis ka teadu~kondade
nalja
kipub ko:e viiheks jaama. mas kirjas ja seisid korvu, liiksid
pressisekretaride
nimed puhuks, kui
Toimetus
koos usinate
abil:stega
nad kogemata
kornbel vahetusse.
pani vee I viimasel hetkel kokku ap- Sai nagu imestatud
kLill, et lugu keegi vee! ei lea: Tonu Mesiia (M),
ArlU N6upuu
(A),
Kiirt Ojamaa
rilliiehekiilje poo:e j a ohkas ... pi· plaanitust
pikem tuli ja seepiirast
AHr.~o-pYCCKHli
JleCOTeXHH'leCKHH
(V). Teet Otstavel (2). Liivi Sarv
sut nagu ikka saL Aga pai~tis, et iiks teine kirjutis !ira ei malltunud.
CJlOBapb: OK. 60000
TepMHHoB.(M.MT),
Kaido
Must
(PMT).
k3 trnkikuradil
oli pla?nis
veldi Aga trilkikojas,
teadagi, on kiireM.: J-'}c. H3., 1983. - 669 C.
Head
kirjutamist!
nalja visala. Kes luges vclerillaarimast kiirem.
30JlOTOrOpoB, B. r. HAp.
3KOHO·
de ekvaatoripeo lugu «Pool on mooMlIQeCKlIH CJlOBapb. - MlIHCK: HaYKa
Hiljem,
kiilje
peal
oli
muidugl
das, pool veel ees», markas, et teiH TeXHliKa, 1983'. 316 C.
se veeru algllPoo;es liiheb asi just- selge pilL Aga et asi is~encsest
TapaH, B.
H .D.p. CnpaBOqHHI(
kui i,~eiiralikuks, seal, kus Jagedale naljakas tundllS, pidasime parernaks
no
3KCnJlyaTaUllll
3J1eKTpoycTaHoilmub hiidnukk, kel kaasas polli- jatta nii, nagu on. Millal siis veel,
kui mitle aprillilehes! Killlap peaks
Hiljuti voisite lug-eda kokkuvot- BOK. - M.: KOJloe, 1983. -- 221 C••
gaamsest
ab'e:l1s!
le'nmikpoeg,
llJL
vead llldse pa- le'd
pollumajanduslike
kirjutiste
araabia kooli 6Dilane. Veel oli jut- mone aprillinumbri
jiitma, saaks nalja mis' v6istlusest
«P6Id». Parirnad
said
tu kobranahkadest
ja muust eksoo- randamala
vaevatasuks
so!iidsed preerniad.
tilisest. Ker~eusklikum
16i ehk Kiie- sugustl
Nulid kuu:utati viilja taas jiirjega, ve!erinaaride
ekvaa:oripidll
-Loodarne, et lugude autorid ei
kes leab, mis nad seal vii:ja mol- pannud oahaks, kui nad oma kir- kordne vi5istlus. seekord on teemaks
«KilLa». Preemiad on vee'gi soliidlesid.
iutist pisut iseviirk:ikuna nagid.
sernad. M;ks mille proov:da? Olgu
Nr. 12 (924) Nellapaeval,
Te[!el'kult oli aga as! jiirgmine.
iicidud, et tahtaeg on Jaheda}
PA-s ilmub ka dots. R Knlli jiirjePA toimetlls
5. aprillH 1984
10. apr ilL Nii et kiirustagel

V

NB!

Vabandame

Uut
teatmekirjandust

Tahelepanu!

n.,

Jiitjekordsete .tudengiolilmpiamiingude korraldamise austao iiigu« eli
,.usaldatud lop«ks meie kodulinnale.
Juba aegsasti algasid ettevalmistu'sed. etmiingud ioimuksid koige kGrgemal .tesemet. Pandi paika oiiime.kas organiseerirniskornitee
(TOK),
mille etteotsa iialiti koigile tuniud
spordiliikumise
entusiast Ollar Piioi.
Pohiraskus
lunges EPA. maiandusieaduskonna rahva kanda, kes
Iiibi aegude on olnud head org anisaatofld. (siudeerioad
selliseid
aineid nagu «Too ieaduslik org aniseerimine»}.
Ehiiusorganisaisioonid
garanteerlsid
oma ennastsalgava
tooga uute spordibaaside
oalmimise
Burdenko tiinavas. Suure too tegi
iira avaliku arvamlJse kujundarnisel ajakirjandus.
Koik sai teoks 25. miirtsi ohtul
EPA klubis. Need, kes vaevusid minenia pt1l:apiieva ohtul. spottlikus
rUetuses klubisse, voisid veenduda,
et /iigaasta voib tikkuda mondagi
traditsiooni. Kui varem toi liigaasta kaasa kahed oliimpiamangud,
siis sel aastal oli voimalus kaasa
elada kolmedele miingudele.
Sissepiiiisuks
oli noutav,
nagu
juba oeldud, sportlik riietus. Selle
ni5ude tiihelepanemata
jiitmine jiittis ukse taha paljud daarnid ja hiirrad (ka iihe taidlusiilevaatuse
ziirii liikme). Koik sissepiiiisnud
registreeriti
mandaatkomisjonis
ja
neile anti voistlusnumbrid.
Niiiid oli
vaba paiis koikidesse
rajatistesse.
Va.atame siis meiegi nende sisemusse.
Niil Niiiid alustame ekskursiooni
mooda oliimpiabaase. Esimene maja peWs endas kultuurilisi
ruume.
Mitmesuguse
sisustusega
puhke- ja
lobustusnurgad
ning viiga huvitav
(Algus 3. Ik.)

-Tudengiolijmp,ia '84
spordimuuseum. Eksponaate.

oli nii tud uhke looz, Kornmentaatorikabii-

spordiliikumise
algusaastaist
kui ka
tiinasest
piieoast.
Pilku
piiiulsid
A.
Pikkuusi
«treeningjoonased»,
P. Nurmi elegantsed
[a filigraanself kaunid naelkingad
ning arhiivifotod paljudelt
auioritelt. Voistluste oaheajal oli muuseum oaata[aiesi-puhkaiatesi
tulvil.
Edasi jouame maadlussaali,
kus
leiaoad tegeoust
ruskeioustiklased.
Siin sai maadelda niisama ja dzuudos, viigikaigast vedada ja kiitt suruda, mustlase moodi maadelda. 11rna tegid Raivo Pall jaMiku (Mikk
Vaarmann), kes molemad ;iiid iiletamatuks. El aga Raivo pidi minelila vahepeal
korvpaUi
miingima,
siis jiii kindlasti huvitav finaalkohtumine iira ja iildv.oitjaks tunnistatl
Miku.
Samas oli voimalus tiipset· silma
ja kiitt proovida. Rongaste
viskamises voidutsesid
aga naised. Auhind iiii viilja andmata, sest pretendente oli liiga palju. Nende alade
peakohtunik
A. Vinni tiiitis igati
oma illesannel.
.
Peaareeni varju jiii t5steS{lal. Siin
pidid voistlltsed alga rna juba .enne
miingude
avamist,
kuid tehnilisle
viperuste tottu avati saal koige viimasena. Nimelt selgus, et raskused
(kokteiliklaas)
olid valesti kaalutud ja mittevastavad
alemaailmsele
standardile.
Tuli koik iile kaaluda
ja «vahedat» juur,de Usad.a.
Niiiid poorame
pilgu miingude
peaareenile. Staadion
.v:asta$ igati
esitatud nouetele. Soovijad ma!:tu$id
koik iira. Aukiilalistele
oli piistita~

nidesi

aiianes

hea vaade .kogu
siindmuspaigale. Monitorid,
telekaamerad ja [oioaparaadid tiiiendasid veelgi peaaegu ideaalsei siindmusie edastamist laiemale iildsuseleo Torgeteta
tootas dopingukontroll ja arstiabi.
Niisiis, kelt 21.15 tiiiis alaia auadefilee. Staadionile
marssisid [uubeldavad ooistkonnad.
IE;a sportlane tundis end tuieoase oliimpiaoiiitjana. [\omrnentaatorid
E. Aasamets
ja J. IIp meenutasid raf:vale ajaluguo .T uba luligi oliimpiamiingude
I:iilli - Kreeka esindus ja toi suure valge vUe rongaga lipu. Upu
heiskamise au langes meie maa tuntud sportlasele U. Ardelile, kes kiil!
rohkem tuntad suusatamises,
aga
ter;eleb salamahti
ka kergej5ustik(lr;a.
Lipp tousis iiles ja loi lehvima
viirskes kevQ.dtuulepufangus.
Niiiid
.asus
konepulti
TOK-i
president
O. Piivi, kes tervitas koiki osavotjaid ja kiilalisi ning soovis edu
voistlustel. Tema jiirel sai sana korraldava maa president H. Piho.
Tolgi vahendusel sai kogu maailm teada toe, et fudengioliimpia
on
avatud.
Koigi
pi/gud
suundusid
suurele monitortabloole,
kits ilmus
pili oliimpiatule
teekonnast.
K5ik
said hinge kinni pidades jiilgida
tlJ.le siiiitamist Oliimpias, teekonda
liibi paljude
maade.
Tagurlikud
joud oUd veeretanud teele lugematul arvul
fokkeid:
valgusfoorid,
Burdenko
tiinava jookide kauplus,

Maratonireporlaaz ...

Piiras! soomist ukerdavad seitse
umarat piikapikku ohtupimedas
hanereas kiila kiriku poole. Lumi ula- paistabl Oli see niilld soojendustub kohati ule p5lve. Isetehtud ba- rin!! voi teejuhi aps?
hillid kaitsevad
saapaid miirjaksTunnen, et seljakott
on raskem
saamise eest.
kui muidu. Pagan teab, mida see
Kirikutrepp
viifi k6rgemale
ha- tiihendab! Oleviisimus?
.
marasse saati. Kopi/use lohn tungib
Puhkepeatus.
Lahke abistaja aininna. Kiiilnalde vilkuvas valguses
tab seljakotist
viilja tosta roostevallutame
kiigiseva trepi astmeid, tanud m05dulindikobaka,
mis mitu
pehkinuid,
qjahambast
puretuid. kilo raske ning veel. eile ohtul tare
Dleval tornitipu:s on ohku, avarust. lakapeaisel .vedeles. Niiiid seondub
/(irik .~eset lumeviilja,
kauguses
I:ommikune
jutukatke
loogiliseks
mustavad
majakoksid.
«ll.epK08b tervikuks: «Ega sui seljakott raske
HUKOA.(lR. 18W», nii ta meile miillu
ole, kiillap on vist rohkem varusjiiiiq. Tundm(ltu polisasuka kalmu- tust kui teistel.» Siih suite hoolit/{uMale· ase/atud kiiiinlad p5levad e;'~fI· N;;'i.1.~e"s ja edaspidiseks
voveel kaua-kaua, mojudes kaugemalt
tan teadmiseks,
et liigne ligimesevtladatuna
noi.duslike virvalulukesarmasiUS m,dagl head ei toota.
tEma.
llm on val:epeal soojemaks
/ii.iHommikul valime paremini sisse- nud. Sula lumi takistab edasiliiku$oidetud raja, sest meil on eelkiii- mist. l[a meeter on voit.
jaid (Karjala meelitab teisigi matTeel liibime mi(meid, mahajiietud
kagruppe).
Enniie, jiille kirikutorn
kiilasid. Kurb on Karjala paljude

kUlade saatus. Vaid suviti tuleb siltna elu, kui tullakse heina tegema.
Karjala uhkus, Onega keskosas
paiknev Kizi saar on turistidele su[etud. Meil 5nnestub seal sUski iira
kiiia. Kaugelt paistavad kirikukuplid. Preobrazenskaja,
22 kupliga
piltiludus, mille poole me liiiirime,
osutub
valtutamatuks.
Valvurieit
seisab luuizga viirava ees nagu vahisodW
piissiga
valvepostil.
Aga
ega fa nii ligipiiiismatu
olegi, jutule SQ.ame piiris hiisti. Saarel on
kiiimas restaureerimisiood.
Lopuks on ka Tonu oma lamamised Preobrazenskaja
viiravate. ees
rUdekuhila all lamanud ning fotoaparaadis
saab
film
varetatud.
Klops ja vote. Meie ja kirikud, kirikud ja meie.
Jiirgmised piievad toovad kiilma
ja tuult. Sormed kipuvad killmeta-

U)i:~i:'
Ui==t1(4) 8.

<4()
Kuigi madusid oli palju,
ohtlikuks nad ei saanud,
Ef: mat ada
aga voisid kiill. Ukski ei jiiiiks vis!
kiilmaks, kui leiaks toolt koju tulles oma vannist mao. Voi kui sinu villa vundamenti
poevad maod
pettu; kui ama kinnisest
I:oovisl,
kus muld on koplamise tottu iihegi rohulibleta ja au i5e korralikult
piihltud, leiad aeg-ajalt .ikkagi mone
mao, sealhulgas
mangopuu
atsast
(iriti murgise mangornao.
Piievad Aafrikas
olid tegemiste
poolest tihedad,
Loorastust
tiYd
kultuuri- ja tooniidalad, mis meisse ei puutunud. Puhkuseks
olid ka
viiljakuulutatud
pidupaevad,
niiiteks instituudi
jalgpallimeeskonna
kaaluka voidu auks, voi siis leinapiievad . kellegi surma pul ul (naitekS. iihe oppejou naise surma puhul
kuulutati
viilja
iihepiievane
lein).
Esimesed hommikufiiiiled
veel pimedusest karidusid meieni moseest,
ku~ multa kiretu I:iiiil. kutsus palvusele,
koidu ajal fakkas ral:vas
voorimaturule
voi vee jiirele. Ka
endal tuti minna
vee jiir;ekorda.
Mida. rohkem vetl, seda munusam
oli elu. Enne loen[;ule minekul ali
vaja
valmistada
fommikusoo.k.
Troopika reeglite jilrgi tuleb siiiia
tugevasti, muidu ei pea vastu.
Toidu!eremist
lihtsustasid
saatkonna jaotuspunktist
ostetud [i/akonservid
ja kuivproduktid.
Moona jiirele soitsime kolm korda aastas. Oli iu tee Itii pikk ia keeruline. Meie iiagun oli teel niiiteks

Piilsoni iihikad, plangud. ia soiaagendid.
Ent uaatamaia
. kOigele
joudis tuli staadionile oigel ajal.
Viimast oahetust jooksis noor andekas jooksja E. Pokk. Siis siiicdati tuli. Veel said oaruleks s5na
sportlane jo kohiunik ning aoapidusiused voisid alata. Pealtvaatajate ette astus tuniud rchuakollektiio
«Petetud pruudid» ja rahuatanisijad. Hiljem esinesid ka kaasaegscmate ianisude
irupid.
Oli tiieline
iildralivalik pidustus. paras! sport'
liku diskoduo
esinemist
Q.lgas ka
miingude iOsisem osa.
Laks lahfi pressikof1verents. Laua
taha oUd istunud spordibaaside iilemus E. TubU, eelmiste oliimpiamanfude
kangelane,
kolrrdkhiippaja
faak Uudmae, korraldava maa presidenf H. Piho, TOK-i president
O. Piivi ja miingude
peakohtunik
A. Kaseniit.
Saal ali vaatajatest pungil. Piliises valla toeline kiisimuste-vastuste
karussell. Surisesid kaamerad, ploksusid fotoaparaadid,
siihvisid viilgud, ,mlkrofonid
liiksid
tuliseks,
kommentaalorid
1a ajakirjanikud higistasid.
Ka vastajad olid kindled tasemel
iihelegi kiisimusele
ei jiiiidud
vasius! volgu. Saime teada miingude korraldamise raskusiesl, statistikat
voisiluste
kohia,
meellutati
..tnoodunud mehetegusid
spordiradadel fa kergitati ioarl tule()iku eest.
Konverentsile
jiirgnes
sportlik
kDrgpunkt.
Anti starf peaaladele:
tantsumaratonile,
tostmisele ja koie-

rna, varbad valutama.
Tiidrukute
kannad liihevad villi. Suusatrosse
tuleb kiilma kiies paljakiisi parandada. Saapad ei taha ellam klambreis pusida ning suusad lippavad
omapiii. Nii see oli enne meid ja
saab olema talimatkadel
ka parast
meid. Vingus niiod jiiavadki I~iige30.-31.
martsil peeti TurH ESA
mata. Marika naljatuju on aUes ka «J6u» meisttiv6istlused
t6stmises.
piirast
Lambas-Rutsei
meditsiiniPingelises
meeskondlikus
konku~
punkti, kus ta jalad saavad uued rentsis osutus 2097 punktiga v6itsidemed fling. kiiimine jarsult lon- jaks Parnu rajoon, 2070 punkti ja.
karniseks muutub.
. tub Ii teise koha sai EPA. 2059'
. Onega vorratud
karged kivised punkti ning kolmanda kohaga pid;.
ja metsased kaldad, uskumatult ma- leppima uhe nulli saanud Tartu ra·
jesteetlikud,
ning tume metsamiiiir
jooni meeskbnd.
lumekattes puudega, spaleerina kaEPA t6stjatest tuJid spordiiihingu.
hel pool suusarada. Eestimaa salvo- meistriks kunl 67,5 kg kehakaa!us.
kas vajutab telgi raskuse all iiht- Andrus Riinda! (PMT) 215 (92,5+
last vagu kahe suusaroopme
peale. + 122,5); -:-82.5 kg Vladimir Ba~
Nagu buraaniga.
buskin
(2)
290
(130+160)
j.a
Selline ali Kaiiriku-matka epiloog. -90
kg
Ennu
I\otkas
307,5,
Ja seepilrast tundus tookord Kiiii- (132,5+ 170) kg.
riku-matk nonda kergena, et poleksTeise koha sai iile 110 kg Mikk
ki nag!! midagi erilist kirjutada ... Vaarmann 247,5 (1l0+137,5}
tling.
AfARl V1RRO
kolmanda
-'-82,5 kg isikliku re,
kordi 257,5 (115+ 142,5) kg piistitanud Aleksander
Absalon (moleKoloriitseks
ohtuseks
kiilaliseks
mad PMT).
ali kuiveluttud,
pikka kast'u, sirge
Meilt voistlesid veel: -67,S kg
seljaga naf;aparkal-kaupmees,
keda Voldemar
Elender
(o.-t.) 175 kg
meie inimesed haudsid Skurnikuks.
(viies koht); Mart Taklai (MMT)
Tal ali alati kaasas oma poliigaa- 172,5 (6.); -82,5 kg Valdek Lehes
milisest
perekonnast
lemmikpoeg,
(PMT) - 215 (8.). Mati Joelaan
araabia kool! opilane, kes tassis (MM.T) - 215 (10.) ning Guido·
pampusid: Ta ise oli riielatud kol- Lili (o.-L) - 210 kg (ll.).
lase ja tumesinisega
tiki/ud hete·
Nadal varem, EPT t66tajate rassinisesse falaiti, peas oli tumepu- kej6usiikuspartakiaadil
I\adrinas
nane, nooriotsas
tuti[!a iilikumiils,
oli -67,S kg kaalus esimene Andsoliidsuse rol:utamiseks
ees suurte rus Riindal 212,5 kg-gao Sovhoosiraamidega
null,orillid. Pika tervi- spottlaste
v6istJustel
I\ingissepas
tuse ia piirimiste
jiirel, mis on aga voitsid -82,5 kg Vladimir Baaafriklaste
juures kombeks,
pakiti buskin 305 (145+ 160) ja -90 kg
lahti pambud ja niiidaii kaupu.
Ennu I\otkas
322,5 (142,5+180)
Ugi. 8 meetfi pikkused piliitoni- kg-gao
TIlT I\AlMUR
nal'ad, piiW. Kankani savannidest.
Mulde, iralt maoU saab 30-40 kg
fead· W.a. Pruuni:kad kobranarad,
savanni pantri ja sookassi narad.
Poliitpaeval kolmapaeval,
II. ap··
Peamine kaup oli antiloobinar kadest valmistatud
vaibad ja kroko- rillil. kell 16.15 peahoone vaikses
kohtub
EPA
tootajatega
dilti- ning maonahkadesl
ral'atas- saalis
Tartu miilitsalilem A. Uibo. Parast
kudo futu iiirF! oli selle vanafiirra
samas kodanike vastu·
peres (lIe ·kolmekiimne lapse ja ka kohtumisl
rol: kest! abikaasasid,
K uiri ostu- v6tt. Kiisimused esitada ee!nevaIt
P.
Habakukele
EPA
kavatsust
ia ka voimalusi
paras- kirjalikult
ja[u polnud, tuli sedasorti mefed kaadriosakoTIda,
ilusasti iira kuulata·· ninf! viisakalt
'"
[ahti sa ada.
«Pollumajanduse
Akadeemla» kir~
Looe'u<eks
farak~"n
oe(da, et
on voimalik 13. apriJ1l1
kuiri
fo;; ia elu Ka .. hanis nin!! jasaatjatel
sinna koralesfii( polnud kerged, oi- naha meie iiliopiJaslehe valmimist.
[em
va<tupidi,
pin[!utust
noud- I\oguneme triikikotta minekuks ajavarl, olid "ad· ameli
viiga paliu lehe toimetusse 13. apr. kell 17.30
uudset, seniniif!;emafut
ja omaoii- (peahoone, tuba 272).
Toimetus
rast pakkuvad.
Raskused
ununevad kiiresti, aga seda kaike omal
naT al tunnetanu
voiks seal edasToilT!etaja M. VAJAKAS
pidir;i tootada.
(Lapp.)

EPA tostiad
teiseks

sai a[guse ka luunikerdamine.
Elevantide
favlmisega
on ka see
amet I:iiiibumas. Praegu on peamipunane
puu ja
nadal kuni pooUeist, joudes selle seks materjaliks
joekobu kif:vad.
Ka must eebeniaja jooksul mi!u korda roobastelt
ma!.a joosta. Turult toime juur- ja puit !.akkab juba muutuma harulpuuvilja ning ka viirskelt kiilmu- daseks.
talud kala.
Nil tulevadki oftused
kiilalised
Pilrast I:ommikusooki
albas piiev oma kiisitooka,· kiites leMut pariebeliiiskiirusel. Loengud,
turg, louna- matest parimaks. Kuulsamaid
soak, dip[omitoode
kaitsmised
ia riiste Kankanis ali Sidime. Selle peseal!
alates juba pimedus
koos rekonna esindajaid toofab SenegaLeones,
Ubeerias ja
01:tusoori[_ a. Olepiieva tuli leiba lis, Sierra
Elevandiluu
rannikul. Temal ei 01kiipsetada. fa eM olnud priimusel
kunagi
leivakiipsetamise[ a
ka
iiksjagu nud oma too turustamine
toid tellit! liihedalt
janti. Sport ja Jo£ i mahtusid suur- probleemiks,
te koormuste
tottu larva argipiie- ja kaugelt.
vaste toimetuste
ritta.
Oli veel Eandza, keda peeti ansest fa mattes
Pimeduse saabudes !:aMas
aeg delmks kunstnikuks,
viilja uusi kompositsioone,
mida
venima. Matted kaldusid kodukanteised eeskujudena.
Oli
ti, sealsetele mugavustele
ia vaIJa kasutasid
aja veetmise voimalustele.
Va" eldu- leisi tuntuid ja ka kiimneid fundseks oli iii.iste ettekannete
te£emi- matuid.
ne-kuuiam;ne.
Need lolmasid .nii
Maskimeistrid
tootavad
hulga,
Gineas kui Nouko[ude
Liidus
toi- nisti koos opipoister;a, iiUselt efimuvat. Pidasime koosolekuid,
kiii- ta/ud voi selleks iiiiritud baasides,
sime kinos.
mida nad
kutsuvad
ate'jeedeks.
voimalda/J saada
Ei saa mainima.ta
jiitta
maski- Koopereerumine
ko[ emusi,
laenata toomeistrite osa Kankani eius. Nad ko- iiksteiselt
putasi:d meie ustele just
ol:tuli. riistu, liikilada kedagi musla puu
Malisse
voi punasl
puud
Tulijatest
olid osa I:iisti tuntud, jiirele
O} iseU saaiseri kuulsad,
afa kol.tas sam uti tooma Metsa-Gineast.
viiJ:emtuntuid ja al[ajaid.
Luuni- r!q'a"O'C' nl11a val"n;nud kiisitoo riipiirkondadesse,
kus
kerdamine, el.ete sep':stamine n 'ng gi teistesse
eebenipuidust
kujuke;te,
biistide, meistre,d viif:em.
Oslan pianiino (v6ib olla remonmaskide ja muu se!lise va/mistaDa1wris oli mul voimalus
niira
mine on siin ammune traditsioon.
Teatada
Eesti Raadio
Liiiine-Aafrika
maskide
niiitust, ti vajav).
Tartu stuudiosse.
Liiiine-Aafrika
savannid
ond mille pof:jal voib oelda. et Kankani
VELLO LA-AN
muiste rikkad elevantidest,
tal ajai meistritel on tea maine.

Dots. Raimo K511i

pedudete. Sportlit: pinge. tiiusis, iiaripunkti .. Kuigi haigestumise
tiittt»
puudusid
korraoaluurid,
ei toimunud iihtki kurba intsidenti. Ka tuletoriuia sai iisnagi kergelt hingata
ja oiiistlustel osaleda.
Koieoedudes iuli noormeestel tunnistada iimema soo parefnusf (Ill
ja 1 kursus}, iilekaal pandi tnaksma
kindlalt (molemal juhul 2:0). Seega
tuleb meesiel jargmisteks
miing udeks hoolsumini
treenida. 'Tahtsumaratonil uiiitiu! paari ei selgunud.
Voitis soprus [a sport.
.
Aga on [uba kord nii, et iga pidu
peab ilhskord ka loppema. Erandiks
polnud meiegi spordipidu. Jiirgmise
piieva varal:ommikul
aligi kiies finis. Koik spordialad olid end ammendanud,
olid
selgunud
'uued
0liirnpiav5itjad.
Kof; tunike
kolleegium (A. Vinni, A. Kaseniit) andts
voitjatele
iile soliidsed
autasud.
Kustus tuli ja langelati tippo Korraldava maa president H. Piho kuulutas miingud 16ppenuks.
Lahkuvaid
sportlasi
saatis iira
veidi nukker muusika fa 16putseremoonia numbrid
(diskotiipid
fne) .
Pealtvaatajad
ja sportlased avaldasid piistitousmisega
ning vag eva
aplausiga tanu korraldajatele
igati
toredale miingude
organiseerimise'
eest. fiii kalama mote:
.
«Kohtume jaUe nelja aasta parast
Kohtla-f iirvell»
Hea tujur;a fa raomsalt siidlstades lalzkusid osalejad Tartu olUmpiakompleksist,
kufu tuleviklts ory
planeeriilld
mltmed suurvoistlllsed
(Tartu linna meistrivoistlused
jaiihokis ja· MM-voistlused
kergejoustikus).
A1VAR DEBORES

NBI

Teated

Ajaleht «P611umajanduse Akadeemia», postiindeks 202400, loimetu$
Riia 12, tel. 75572. Hanse Heidemanni nim. triikikoja triikk Tarlus,
I\astani 38. Tellimise TIr. 1202. MB·
4332. UksikTIumbri hind 2 kopikat.
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CKOX03HtkTBeHH3H
napTKOMHT~Ta.
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(<<CeJlb-

OpraH

BK3n.eMH5I»).
peKTopaTa.

KOMHTeTa

3CTOHCKOli

aKaJ(eMHB.

CeJIb.

