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Laupaevakule!

poliitpaeval

Esimesed te~emised
laupllevaku
heah
on niliid tehtud.
Ka ettenlihtud g-raafikullt on piiiitud kinni
EPA
tootajate
ees
Tartu
v6istelda
omaette
v5lstkonnana,
pldada, kulzl mitte pliris kiiik pole
RSN Tiiitevkomitee siseasjada osalaulda
kupleesid
ning porrimitada
nil onnestunud
nagu vaja.
kenna Illerna asetaitja O. Ka.berg.
ka meie tcaduskonna
targemaid
Teemaks
oli
seekordsel
poliitpaid kusimustega.
Zoolnseneriteaduskonna
IV kurpaeval organiseeritus
ja distslpliin,
Spordis!.ow
kujuneb
sajandi
sus 011 ametis oma oppehoone
samuti
6igusnormidest
kinnipidakus
NSV J ;'..1'1
eema! .ahistavatest oppekcrpustest «suuriirttuseks».
[uures, kavas on korda teha ilhisl1irig iihikate miiiiride vahelt.
liiga mangudeks
valrnlstuv
TRU mine.
elamu
"mbrus nlng teha lira oma
Tuleb
suunata
ja
rakendada
naiskond v6tab viimases katsemiinRopll1uS'tav oli kuulda,
et
EPA piistaku iildpuhastus.
61gesti seda nooruslikku ettevotlikgus vastu meic komsornoukorn.cee
kollektiivis oli selle aasta I kvarkust. Selleks ongi rahvasts sopru- meeskonna. Viiistlus tuleb iiliponev talis
Majandusteaduskonna
filiopilased
oiguserikkumisi
viihem kui
se paevad, mis iuba iilehomme kat- hoolimata
me Ie v5istkonna .aadres- mullu.
tegutsevad
enamasti
peahoone
te jouavad.
.
sil .avaldatud
nessjmlstllkcst
. arv afimbruses, aga majas endaski jaNagu
markis
esinej
a,
voiks
igagub
toOd
veel
tiikiks
ajaks.
OkoEttevalmistused
algasid
[uba
mustest, .Muusikaliselt
toetab meie
suguseid eeskirjade
rikkumisi olla noomlka III kursus on oma kohusrnartsi alguses.
20-liikmeline
erg- mehi anSarnbel «Kukerpillid».
tust _ 114 tundi - usinait tliitkomitee on istunud koos [uba viis
Peotant~ude
ohhil mangib
an- tunduvalt vaheru, kui kolk asjaornased juhtivad tootajad,
kellest
kiisi- nud. Viimatised
andmed nliltasid,
korda. Joosta, raakida, veenda, he- sambel
«Siiveniir»
oma parimas
s6ltub, teeksid et 67 prot senti lubatust
on ira
listada
on saanud
lopmatuseni.
koosseisus ja igas. "anuses tantsi- muste lahendamine
oml) tood sllurema teadlikkuse ja tehtud.
. Niiiid on see too tehtud ja tudengijatele -- polkast aeglase vaIsini.
O. Kalberg meeEhitusmehaanika
kateedri dots.
tel jaab veel hankida paasmed
Madis Kivi kondiviiiinamist
on vastutustundega.
ja mllapa- M.- Leiburi jutust selgus, et teakfling iiritustest osa votta.
raske kirjeldada, seda. tuleb niiha. nut as melsamajanduse
mille juurde
sil on palju. Koos tudengitega
on
Mida lisada neljandal
lehekiiljel Ja .vandersellid. " I\ellele ei ..meel- randuse oppehoonet,
projekteerida
konnitee kavas sisustada uue oppehoane laavaldatud
iirituste
kava kommen- diks need toredad
J6busad sellid? unustati
boreld, paigaldada
seadmeid. Kortaariks?
Eriii t.ahaks tnilinida prof. Bron- (see valmis EPA kulul projektiviinoudmisel,
rastatakse
ka kateetlrite ruume ja
Koige oiulisemad
kontserdid
on steirti etteastumist. Iga viihegi pol- lisen a autoinspektsiooni
et viiltida Iiikluseeskirjade
rikku- oopekol1JUse Umbrust. 65 iiliopilast
v6istluskantserdid,
kus osalevad
lumajandusega
seotUd rioor inimeliheb
maakorraldajate
oppebaasi
rneie ja paljude teiste Liidu korg- ne peaks tulerna sellele vestlusele. inist ja liiklusonnetusi),
koolide ansamblid.
KonferansjeeI(uulda saab viiga paljti htivitavat.
I(uigi kehtiv.ad eeskirjad
noua- Mal'guseje.
dena loodame
niiha Peeter VolTosisemast pooiest tuleks maini- vad linnaosade
kompleksset viiljaJa niiod sils edaslne laupievakukonsklt ja .•.
da piihapaevast
miitingut
Lenini ehitamist,
hilinetakse
ikka
veel tBOde l!'raafii (sulglJdes teaduskond
Toeliseks rahvasle sopruse peaks monumendi juures ja kiiIaliste ja spbrditajatiste
ehitamisega.
seetot- )a filiopilaste an).
pe8~S kujunerna piihapiievane lopp- teaduskbndade
biiroode iihist lau- tu on noortel viihe kohti ja voimakontsert.
Kuig-i . kolmapiiev
on piievakut EPA klubi iimbruses.
Ius! vaba aja sisukaks veetrniseks
2i. aprill
moeldud sissejuhatuseks,
peaks anOngi olulisem osa ara eeldud. ine. Tartus pole ikka veel alkoholilIj)mbel «I(aravan» panema
koigiIe Selge see, et voib juhtuda ka muu- vaba noortekohvikut
voi jiiitisekohI. Tattu lina (PM' 130)
tudengiteJe
tiiistimrid
peale. Siin- datusi,
kuid selleparast
ei tasu vikut . " Ohesonaga ,- ei ale teb- 2. OIeaDnne (Y IiGJ
knbal tuletaksime veel kord meelde nuriseda. see on taoliste suururjtad k!l~"
It~
,. .~81i"··~,_$
losiasja, 'et 3. keskkooli tantsusaaHlste pul1ul paratamatu.
Jiilgigem
kogunl
voimalik.
4. Jlrvsdj .• (MMT 25)
Ii (voimI8sse)
piiiiseb sisse vaid reklaami
infosten<lidel ja andkem
Motlemisainet
jatkub
edaspidi5. EPA ehitus (MM.T 15)
sparlltj alanoudes.
see kiihku sopradele edasH Monusekski.
6. Majandusos&kond
. Filmiprogramme
organiseerib
sat osasaamistl
MILVI VAJAI(AS
- Eerika i)ppehooned (A 130)
EPA Filmiklubi.
Reedeseks miiluProgramml vt. 4. Ik. f
1\j)tillikll11 on amrnu kaes j 11 kevad votab iiha enarn voimust. Loodus arkab,
Ka meie
tudengid on
treidrast talvisest lummusest arganud ning piiiiavad
ennast agara·malt liigutama
hakata,
Uha rohkem ja rohkem
tahetakse
viibida

manguks
nameister

on nousoleku
andnud
vaHardi
Tiidus.
Ta lubas

11.

aptillt

poliitpaeval

esiiies
Linna

-~
-

peahoone (M 20)
spordihoone (MMT 10)
klubi (PMT 10)
PMT oppehoone (PMT 10)
MMT oppehoone. (MMT 20\
(1)oehooned ]a iimbrus
(EPA
tootajlld 960)
ladu (PMT 10)
22. april!

1. Jarvselja (MMT 25)
2. Ulenurme (MMT 50)
3. Majandusosakond
- peahoone (M 20)
Burdenko
13 ja Mitsurini
hooned (240)
- KreutzwaJdi 52 (Z 15)
- MMT oppehoone (MMT 30)
PMT oppehoone (PMT 20)
_ Eerika oppehooned (A 30)

t,

28. april!
I. Marguse spordibaas
(MMT 25)
2. Olenurme (V 50)
3. Jarvselja (MMT 25)
4. Majandusosakond
- peahoone (M 20)
- Tammsaare 8 (M 10)
- Tuglase 7 (A 15)
- Kreutzwaldi. 52 (Z. U)
PMT- oppeooone (PMT 35)
MMT oppehoone (MMT 15)
29. aprlll

r,:=';.:r ~~-:"','l!~~~~"~:;;

I. Majandusosakond
~smV'-S-~'TiJ}
"-- _.-~----.
- Tuglase '1 (V lq)
- I{reutzwaldi 52 (PI'H 20)
- PMT oppehoone· (PMJ. 30)
- MMT oppehoone (MMl' 18)

Lopetanutele diplomid viies keeles
Loo loorib sinitaevas,
rohuroheHne tiirkamisiirevuses,
pungad pungil puhkemas ja vaid varjus vee 1
lumelobjakat sulamata. Ukraina steplavarustelt ja tammesaludest
seegi
amJj1U veena mustmullapoue
imbunud. Kuid ammuks see oli, kui sealgi vihur vilistas viiljal ning kiilmalohedest kiirisenud mullapind 10puks kaUus pimestavvalge ja pehme
)umevaibaga ...
Uskumatu, et juba on jaanuarist
saanud apr ill ning- viies keeles viilja kirjutatud ja Eestimaa mehe allkirja kandvate diplomite omanikud
astumas
oma toomehetee
eSimesi
samlne kolmeteistkiimnes
erinevas
riigis.
Peavalitsuse
kiiskkiri viis mind
niiiidseks miipdanikuks saanud jaa·
l,1uaris juba Kolmandat korda mustavurruliste
kasakate ja pruunisilmsate ning- notkepihaliste
kaunitaride
maale - riig-ieksamikomisjoni
esimehena
hindama
Harkovi
Pollumajandusinstituudi
mullaleaduse
ja
agrokeemia
teaduskonnas
(PAF-s)
tehtud
tood. noorte
spetsiaJistide
eHevalmislamisel.
Seekordne
ali aga mitte ainult
mulle, vaid kog-u sealsele teaduskonnale esmakordselt
erandlik. Lisaks 43 noorrnehele ia neiule Ukrainast
ning paarist naaberoblastistki valmis!us diplomit saama 26
spetsialisti
12 viilisriigist
- Venetsueelast,
Salvadorist.
Kolumbiast.
'panamast,
I(uubast,
Pakistanis!;
Madag~skarilt,
Gineast,
Niigerist.
Dlem-Voltast,
Beninist
ja Etioo-

piast.

Harkovlaste
eUevalmistuse
korges tasemes olin juba aasla tagasi
veendunud
(kirjutasin
selles! ka
PA-s)
ning kuigi aas!avahetuseeelsed kaugoppijad
naitasid moncvotra
tag-asihoidlikumat
klassi,
ootasirt
poncvllsega
selle ulima It
tahvusvahelise
seltskonna tulemusi.
Sest ktitsuse jooksev oppeedukus

ali (meiega vorreldes) ebatavaliselt
korge - 4,22, sealjuures noukogude iiliopilastel
koguni. 4,35. 26%
lopetajatest
oli oppinud keskrnisele
hindele iile 4,5 ning 40 % -I oli see
iile 4.25. Alia 3,5 oli jooksev hinne
vaid kolmel.
Kiimme valmislllS saarna diplo-

Fragment

eksamikomlsjoni

toost

..

kurdas, kuid iiliopilaste
erial aline
voisin ka nfiiid nouks liibi tudeerida
kfipsus, orienteeritus,
esinemisoskoik 65 diplomitood
(neE soorita- siin
sid kompleks-riigieksameid).
Sel· kus ning missioonitunnetus
on vahed kiil! iipris suuted ja meie
leks tuli iihtekokku
liibi vaadala
5068 lehekiilge teksti, sellest iile kahjuks. . .
Igale esitati kaitsmisel keskmiselt
kolmandiku (1780 Ik.) vahetuid ekskiisimust ia volgu jiiiidi
perimentaalandmeid
ja nende inter- 9 (3-17)
pretatsiooni. Ja jiirjekordselt
voisin neile harva. Nii oligi diplomitoo-

Harkovis.

mit kiitusega, mis korda laks ilhek- veenduda tehtu korges kvaliteedis.,
sal. 'Oks noormees. viiiiratas riigiI(ui meie ehk voime uhkustada
eksamil ning saadud neli, vaala" orna aastate jooksu! saavutatud tehmaia . suurepiiraselt
koostatud
ja nilise (vormistusliku)
Iihvitusega,
kaits!ud
dip!omitii61e. kustutas
ta slis sisuliselt, eriti aga probJeernikiitusesaaJate
hulgast.
asetuselt,
temaatika
kontsentreeriSeega,
«algkorgus»
ali selline, tuselt, samaaeg-selt' originaalsuseH
millist rna oma praktikas
varem ja omaniiolisuselt
jiiiime (nagu kirkohanud .ei olnud, Nagu l<6igil va- jutasin
ka eelmisel
aastal)
kiill
tasematel
esimehe-rolH
pUhkudel, ti1.blisU alia. Aga olgu tii5dega veel

d8_da ka vene keel. Sest tOad kootstati ja kaitsti vene keeles.
Sellega tulid koik siidilt toime.
Kuubalane
Carlos Alberto Bustamante Conzales lopetas aga stuudiumi koguni
kiitusega.
Tommu
Madagaskari
neiu Raveloharimalala
Miadantsoa
(harjutasin
tiikk aega
enne kaitsmist,
kuidas tema nime
uhe hingetombega - nagu ette niihtud - viilja iitelda) ali koostanud
aga orgaanilise
aine muundumise
alaI lennu
koige viiljapaistvama
diplomitoo.
Tiinuviiiirse panuse oma kodumaa
muldade uurimisse andsid oma diplomi!oodega siiravvalgete
harnmas{ega .. ala!i naerusuised
beninlased
Mohamed Lawani ja Richard Cohomlan Nonfon. Kuigi mitte koigil
ei onnestunud diplomitood koos!ada
objektide kohta, mis levinud kodtlmaal, ali temaatika
neile antud
eranditult
selline, mis voimaldas
saada haid metodo!oogilisi
kogemusi edasiseks ning- tuua esile voirnalikke analoogiaid.
Originaalsete
toodega
kasvusti1nuJaatorite
_ia viietiste iiheaegsel
kasutamisel
paistsid silma venetsueelalased
Edgar Perez Duran
ja
Alejandro Enrique Zamora. kellega
saintuttavaks
aasta tagasi. kui nad
hoolega kiiisid kuulamas kaitsmise
kiiiku eelmise lennu ajal.
Koik 26 said agronoomiamagistrr
diplomi mullateaduse ja agrokeemia
erialal. Sellekohane suureformaadiline ning omaniku fotoga varusla. tud diplom kirjutati viilja vene ja
kas inglise, prantsuse
voi hispaade keskmiseks
hindeks
jeenitult
nia keeles -~ olenevalt asj aosalise
4,55 (n5ukogude iiliopilastel koguni kodumaal koneldavast
keelest.
4,74). 44 «vaga head» ja ainult 8
Noukogude
iiliopilased
magist«rahuldavat». Ligi 40% Wariest soo" riks ei saanud.
Nii nagu meieg!
vitati praktikasse
juurutamiseks.
omad EPA-s. Vene. ja ukra ina kee<
Kui vaadelda
era!di viilisrnaiste
les tllnnisiati nemad 6petatud agroiiliopilaste toid, siis vaarivad
nad
noomi-agr'okeemiku-mullateadlase
kolk tosist lugupidamist
juba kas- kvalifikatsiooni
viiiiriliseks.
v6i sellega, .ef Hsaks erialateadmistele fuli rleH JU samaaegselt
oman·
fjarg 4. Ik.)

29.
Tartu Olikool
poHumajandusteadu se arengu baasina
Prof. Juri Kuum

A. Muuga, t6uaretuse
sektori ju:
hatajana
dots. A. Pung jmt. Selle
uurimisasutuse
baasil kujunes valja praegune voimas Ioomakasvatuse uurimisasutus
Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria
Teadusliku Uurimise Instituut,
mis kannab selle kauaaegse juhataja, TRO
P511umaj andusteaduskonna
kasvandiku
akad. A. Mo1deri (19121976) nime.
Oma tegevust teadusliku uurimlse ja sordiaretuse
alaI jatkas ka
Jogeva
Riiklik
Sordiaretusjaam,
kus pikka aega tootasid pollumajandusteaduse
arendajalena
meie
kolrn koriifeed - pollumajandusteaduse doktorid Mihkel Pill,
Julius
AamIsepp ta Aleksander
Adojaan.
Mihkel Pill siindis 7. jaanuaril
1884. a. Viljandimaal
endises Kuressaare
(Tarvastu)
vallas
poilupidajate peres. Keskhariduse omand.as Tartu reaalkoolis (1898-1905)
ja k6rghariduse
Tartu
Olikooli
Fiiiisika -materna atika tead uskonna
loodusteaduse
j a pollumajanduse
osakondades.
Opireisidel
(1911,
1912, 1913, 1925) lutvus ta viilismaa
(Saksamaa,
Rootsi, Soome,
USA) sordiaretuse
ja seemnekasvatusega,

raamotut», rnls
meie agronoomide ja piillumeeste poolt laia
kasutarnist.
Arvestades
NL PUB teeneid teaduse alai, omistati
talle 1945. a.
Eesti NSV teenelise
teadlase aunimetus.
Ta valiti (1946) ENSV
Teaduste Akadcernia korrespondentliikmeks. K6rgelt hinnati tema teadussaavutisi
sordiaretuse
j a pollumajanduse
arendarnisel,
mlstottu
TRO
Opetatud
Noukogu
tegi
21. II 1947 ettepaneku
Moskvas
K6rgemale
AtestatsioonikomisjoniIe -- anda Mihkel Pillile
tehtud
to5de pohjal p611umajandusteaduse
doktori kraad ilma kaitsmata. Ettepanek rahuldati,
Talle miiiirati ka
(1948) riiklik preenfia.
,M. Pill suri
19. juunil 1951.. a.
ja on maetud Tartu Raadi kalmistule. Tema siinnikoht Tarvastus on
tiihistalud miilestuskiviga.

jliid filiaalidena
uurlmisasutused:
Enne
soda
olid pollumajandusalase leadusliku
uurirnise keskko- Kuusiku, Polli, Tooma ja Tartu.
Polli Alanduse
ja Mesinduse
Fihaks Tartu Olikooli Raadi katsejaamad, mille juhatajateks
olid Porlu- liaali direktoriks oli dr. agr. Aleksander
Siimon
(1900 - 1970. vt.
majandusteaduskonna
oppctoolide
Akad.»
nr. 27, 1982).
(kateedrite)
juhatajad.
Raadi kat- «Pellum,
Tartu Filiaali
direktoriks
oli O.
sej aamad
aga havisid
sojatules
Hallik ja Iiliaali asukohaks
praetalelikult.
Seeplirast
tuli
parast
PfillurnajanEesti NSV vabastamist
luua uuesti gune EPA peahoone.
keskus as us esialpollumaj andusalane
uurirnissfls- duse Instituudi
gu Tallinnas ja viidi sealt L nov.
teem.
Esialgu
taastati soj ast jlirele- 1959. a. Sakku, Sellest instituudist
on niiiid kujunenud
mitmekiilgne
jaanud endised uurimisasutused
- Eesti Maaviljelu1) Kuusiku P611umajanduslik
U_ur!- uurimisasutus
se ja Maaparanduse
Teadusliku
misinstituut,
2) Tooma SoouurirniUurimise Instituut,
mille t56 haase Instituut,
3) Tori Hobusekasvarnaaparanduse,
tuse ja Aretuse Instituut,
4) Oisu rab rnaaviljeluse,
agrokeemia,
mehhaniseerimise,
Loomakasvatuse
ja
Piimanduse
1nstituut, 5) Kuremaa Vaikeloomaokonoomika,
pallumajanduskiiberkasvatuse Uurimise
Instituut ning neetika jt. probleeme.
6) Jogeva Riiklik Sordiaretusjaam.
Teise p611umajandusalase
uuriloodi Eesti NSV TA
Uue uurimisasutusena
loodi juurde misasutusena
7) Polli Aianduse-Mesinduse
Uuri- Bio:oogiaja
Pollumajandusteaduste Osakonnas
1947. a. jaanuamise Instituut.
Eesti NSV Ministrite
Noukogu
ris Eesti
Loomakasvatuse
ja
kinnitas
5. aprillil 1946. a. Eesti Veterinaaria
Instltuut,
mis aluslas
NSV Teaduste Akadeemia pohikirja,
oma tegevllst Tartus EPA praegustruktuuri
ning Akadeemia
esime- ses peahoones. Selle iustituudi esised tegev- ja korrespondentliikmed.
meseks direktoriks
oli TRO oppeKokku kinnitati
14 tegev- ja 10 joud prof. dr. mpd. rJet. Ferdinand
korrespondentliiget.
P6llumajanLaja (1889-1956)
ja asedirektoduse alai valiti tegevliikmeks akad. riks
prof. dr. agr.
Elmar
Liik
J. Eichfeld ja korrespondentliikme(l895-19i5,
vI. «Pollumajanduse
teks M. Pill ja J. Aamisepp.
Kui Akadeemia» nr. 27, 1982). Siinsest
1946. aastal alustas tegevust Eest! t50st
v5tsid osa ka paljud teised
NSV Teaduste Akadeemia,
koon- TRO oppejoud
nagu s05tade ja
dati ka pollumajandusalane
uuri- sootmise seklori juhatajana
dots,
misloo siia.
Akadeemia esimeseks
presidendiks
valiti Eesti NSV teeneline teadlane. prof. Hans Kruus
(1891-1976).
Esialgu koosnes Eesti NSV Teadusle Akadeemia
neljast osakonnast, mille hulgas oli ka Bioloogiaja
Pollumaiandusteaduste
Osakond.
Selle osakonna
juhatajaks
valiti
akad.
J. Eichfeld ja
leaduslikuks
sekretariks
mag. agr
R. Toomre.
Eesti
NSV TA Bioloogiaja
Polluma jandusteaduste
Osakonnas moodustati
1946. a. novembrikuul
Pollumajanduse
Instituut,
mille direktoriks
valiti TO Poilumaiandusteaduskonna
. 10petanu 'j'a .
selle . endine oppejoud
mag. «gr.
Richard
Toomre
(vI. «P6llum.
Akad. nr. 24, 1982) Ring direktori
asetaitj aks teadusalal mag. arr. et
Pollumajandusteaduse
doktor
maf". chem. Osva1d HlIllik (1906-'Mihke1 Pill (1884--'-1951) -- Joge1964, vt. «P6Ilum. Akad.» nr. 21, va
Sordiaretusjaama
direktor
1983).
Selle instiluudi
alluvusse (1920-1951) ..

M. Pill on meie sordiaretuse,
katset50 ja seemnekasvatuse
rajaja.
Ta ali Eesti 5ljlmapaistvaim
sordiaretaja. Tema poolt on aretatud 19
teraviljasorti
ja iiks linasort. Tema
sulest on ilmunud iile 500 teadusIiku ja populaarteadusliku
kirjutise
ja raamatu, tema pooa toimetati 27
aastakiiiku
(1916-1940,
1942 Ja
1944) cF811umel:e Kalel'uler-Kiisi-

Julius Aamisepp siindis I. septembril 1883. a. Vasalemmas
Karilepa Tonu talus p6llupidajate
peres. Temast kujunes
meie kartuli,
poldkaunviljade
ja
soodajuurvilja
sordiaretaja
ning kartulikasvatuse
agrotehnika
vliljatootaja.
Miirkimisvaiirne
on ka lema tegevus
Iinnu·
in
viiikeloomakasvatu~e

tudengil raske vastata.
Tiipsemalt
teavad vaidelda 6ppejoud, kes igal
aastal
loevad
oma ainet
uutele
kursustele
ning
omandatut
ka
hindavad.
Uigi konrharidus
on arenenud
vastavalt
aja nouelele,
on
6petamise
prolsass
jaanud
aastate jooksul endiseks. Loengud,
praktikumid,
seminarid ja eksamid
moodustavad
pohilised
6ppet66
vormid, Viimasel ajal on koneainet
pakkunud
loengute kiisimus. Nendele kulub suur osa nadalasest tunniplaanis
fikseeritud
koormusest.
Samal ajal on aga iili6pilasepoolne osa taandunud
loengute iileskirjutamisele.
SageJi toimub loeng
hoop is diktaadi vormis. Ollakse iiidisell arvamusel, et selline meetod
on aegunud, ja iiha rohkem oodatakse, et levima hakkaksid triikitud
konspektid.
Siiski ei' asenda valmis konspekt
loengut. Kindlasti on triikitud materjalid mahukarnad
kui loengutes
kirjutatud konspektid, mis aja naopusel
tehakse
kokkusurutumad.
Seega kasvaks i1liOpilase vajaliku
iseseisva too maht suuremaks
kui
seda annab juufde
loengute arajiitmine. Ajapikku tuleb leha konspektis tiiiendllsi. paljud probleemid
vajavad
paremaks
moistmiseks
selgitusi.
Sonal2'a ~, valrnis konspektid kergendaks:d
tunduvalt
oppejoudude
ja iiliopilaste vaeva. kuid ei va~istaks loengute
lo'mumist.
I(aasaegne pedagoogika
pakllb
opetamiseks muidugi
hu1ga efektiivs2maid meetodeid kui
iilalmainitu,
kuigi ka see parandaks
praegusek, valjakuiunenud
o!ukorda.
.
Eespool kiriapandu
po'e kohtuot.sus
senisele
loengupraktika1e.
Ei saa m60da minna nendest lo~ngutest, kus naudinguga
saab jalgida nii ainet kui selle koitvat esitust.
Oppetoo efektiivsemaks
kulgemiseks luleks igas aines juba esi""'esel. '!oengul paika panna opoej5u
ia ii1iooilase vahelised suhted. Et
oppel6ud end tutvustab,
on 100-

muHk. Peale nime tahaks teada terna
teaduslikust
tegevusest
ja
probleemidest,
mille kohta
voiks
temalt konsultatsiooni
kiisida.
Sageli on nii, et kunagi hiljem
j6uab tudengini kuuldus
esimestel
kursustel
loenguid pidanud vanahiirrast, kelle eesnimegi ei tea, et
talon
olnud suuri teeneid
m5ne
probleemi
lahendamisel,
et peale
koige muu on ta laia silmaringiga
palju kainud ja nainud mees. Alles siis targanud
huvi
teaduse
vastu on tavaliselt hilja rahuldama
hakata.
nt 6ppejoud, kuivord on tema
huvitatud
loengute
lugemisest? Monigi kord pannakse
suhtumine
loengusse paika ainsa
lausega: see aine ei ole teile pohiaine.
Tudengile
pole vaja
seda
korrata. Semes~ri algul kasutalakse
neid loengutunde
kinos kaimiseks,
cnne eksameid
aga
kiirete W6de
16pelamiseks.
Stuudiumi algu! tehti meile selgeks, et igal oppej6ul
on 0111 a
loengupidamise
5tiH ja et sed a ei
saa muuta. Ainsa piiranguna
saab
tudeng
loengule
vahele
hiiiida:
«Ei jOlla!» Kui aga 6ppejoud teeks
kiisilluse
(iseenesest moista
anoniiiimse). et rnida arvatakse
lema
loengutest,
oleks kirjas
nii mondari:
• Teise aine oppeioud
voinuks
lugeda sarna materja;i
p6hjalikumalt. et prae[1u mitte aega raisata.
.. Pahlks kiiremini lugcda.
• Raakige
rohkem ainest ning
viihem muus! jamast.
• ]\r!!e korrake teises aines esitatut madalamal
tasem2l.
(it Oldtunlud
todede kordamine
on vaj alik aga vahe1 on nad t6esti ii~dtuntud isegi tili6pilastele.
• Arge rafsake aega tseremooniatele puudujate miirkimis~l. Seda
saab leha kiiresti j a palj usonaliste
kommentaarideta,
~ A' da ootab tudeng 6ppejoult
IVI veel? Kind'as'i mangureep-]ite paikapanemist.
Nende
raamides
tehak'le teatavaks
arvestuse Ja eksami sooritamise tingimu-

sed, kord ning verm (suuline v6i
kirjalik),
lepitakse kokku kursuseW6de ja 5igeaegselt
tegemata toode esita·mise tahtaegades,
pannakse paika moningad
iareleandmised
puudumiste
j a muude nouete suhtes.
Paraku nii ta on, et igapaevase
niihtusena
pUlltume
kokku sellise
probleemiga
nagu
on 6ppet66st
osavott. Dekanaatide
j a k6rgkooli
juhtkonna poo~t on korduvalt pHiitud allutada puudumisle
kontrolH
kesksele aruandlusele,
et votta kasutusele
H10jutusvahendid
oppetoost
osavotu
suurendamiseks.
Siiski on Slllldetud ka aru sa ada,
et iiliopilane puudub just halvasti
ettevalmistatud
loengutest.
Seega
on loengute
kiilastatavus
baromeeter, mis naitab
loengll kvalitceli.
Mainimata
ei saa jatta
te'st
pUlldlljate registreerimise
siisteemi
- oppejou miirkmik. See on objektiivne ja leiab kasutam:st
ainult
oppej6u poolt iili5pilase semestris
tehtud tiio hindamisel.
Tudengi
seisukohalt on see siis~ee:n d;stsiplineerivani,
sest paljudel
juhtudel
soltub arvestuse saamine just oppeto6st osavotust.
Nl.ida rangem
on aga selline siisteem, seda mitteusutavamaks
muutub
loengute
kiilastatavuse
jiirgi loengu vlia-rtuse hindamine,
Seoses puudum'stega
vee! iiks
niiaIlSS: palj'.,del juhtudel ei rahulda puudumiste liigitamine p6hjusega ja pobjusGta puudumisteks,
Tuden!!i e'll OIl es'mestel
kursustel
seotud tihcdalt koduga, mis sage!i
asub Tartllst kiillaltki kaugel. Hiidalis! abi ia suhtlem'st
koduga
fatkub ka hilisemateJ kursustel. Tudeng on seotud
ka iih'skondiiku
t66ga. mille tegernlne
alati pole
voimalik piiras! 6ppet66d.
Seega
korruneb rid a o6hjusi puudumiseks.
m ida on nimeta 'ud seletavateks
po~il'steks. Sarna kohmakas kui vallend i'le on ka oppeiou
ees enda
«valgeks» raiik;m'ne
et mitte saada asiatult iiirieko"dset
pohiuseta
puudumist kirja, 1<uraatori kaudu

iis aastat.
K5rgkooli tulnule
tun dub see aeg algu! tohutult pikana, viiendal kursusel
igatsetakse
aga veel manda aastat
stuudiumi pikenduseks juurde. Sageli . aga kiisitakse
mis meHe
siit kiilge on jaanud? Kul me kiisime seda iseendalt, siis on selles
kiisimises
lunda
enesekriitika
ja
etfeheitmise
hongu nii endale kui
neile, kes meid on opetanud. EndaIe ehk seetottu, et oleme piiiidnud
-voimalikult kergelt labi sa ada, opetussanade
jagajatele
seet6ttu,
et
·moni neisl on liialt pealiskaudne
()Inud aine esitamisel
voi omandatu kontrollimisel.
Kui sarna kiisimuse esitab meile
.korvalseisja.
on siia
lisandunud
.kerge iroonia, Alust selleks pakuvad lopetaj ate elementaarsete
teadmiste liinklikkus, saamatus t06l j a
paljud muud aSjaolud, mis kergesti
vaimenduvad
noorte spets;alistide
puhul ning mugandatud
motlemisviisi puhul laiendatakse
isegi kogu
korgkoolile.
~ ~ omendiI on orobleemi muutIVI nud keerukamaks kergekiielisem oppelocisse
suhtumine:
Tahes-tahtmata
tuleb
kcne
alia
kesklwoli poo'l kaasa antud (omandatlld) hariduslik. kultuuri!inc> jne.
tase. Pahe on iildtuntud
keskkooli
mentalileedi
nime all. Kahjttks ei
suuda korgkool end seEe eest kaitstao Voi sUski - - ek"malrikuleeritute
pohimassi moodu,tavad
norga oppeedukusega
tiliopilased.
Ja just
esimestel sernestritel on norga 6pueedukuse p6hjuseks olnud lihtsalt
laiskus.
Nii voi leisHi toimub eksmalrikul~erimine
k5rgkoo]i'
enda
arvelt,
sest keskkooli ei ouuduta korgkoolis onpijate kaekiiik
karvavordkL
KeskkooI peab arvet ainult sissesa~n1Jte iile.
Teisalt saab aga vaita, et vaa·
tamata
keskhariduse
kvalileedi
langemisele
on korgkooli
olulisemad oppeloo naitajad piisiWla jaanud. Kas on see oppet6i) kvaliteedi
tousu tulemus voi o'iudmiste taseme langemise tagajiirg,
sellele on
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Meie
talude
seemnekasvatuse
olukorra
parandamiseks
rajati terna initsiatiivil
Tartu Eesti PoilumeeSle
Sensi
juurde
1912. a.
Seemneviljatoimkond,
mille seem-.
nekasvatuse
eriteadlaseks
ja asjaajajaks ta oli 1912-1919. a.
M. Pi!li kava de jargi
asutali
meil 1919. a. Eesti Sordiparanduse
Sells ja Eesti Seemnevilja Ohisus.
EesU Sordiparanduse
Sellsi tilesandeks oli sordiaretus ja kasvatamiseks sobivate sortide valik. Sordiparanduse
Seltsil oli Jogeva Sordiaretusjaam,
. mille
asutajaks
Pollumajandusteaduse
doktor
(1920) ja direktoriks
oli. M. Pill
(1883-195.0)
1920--1951. a. Ohtlasi
oli ta ka Julius Aamisepp
osakonna
teraviljakasvatuse
osakonna
juha- J01:!eva Sordiaretuslaama
juhataja
(1920-1950).
tajaks (1920-1944);

E

arendajana,
aiaktrltuurfde sordtaretaj ana;' .p6Uuma~anrlnse kuts-ehariduse 'edenQIljana ja vcilka sulerneIrena; la tii6tas Jijgeva Sordiaretusjaamas
osakonna
juhatajana
30
aastat (1920-1950).
Rohkestl [agas fa opetusi kartulikasvatusest
ka TRO Pnllurnajandusteaduskonna
illi6pilastele suvepraktikal
Jcgeval.
Talle anti Eesti NSV teenelise
teadlase aunimetus
(1945) ja Korgem Atestatsioonikomisjon
andis
talle pollurnajandusteaduse
doktorl
kraadi i1ma kaitsrnata
(1947). Ka
valiti ta
(1946)
Eesti
NSV TA
korresponden tIiikmeks.
J. Aamisepp
suri
19. jaanuaril
1950 [a puhkab Raadi kalmistul,
100. siinniaastapiieva
puhul asetati
tema siinnikohta
Padise eKoldula»
kolhoosi keskusse (1983) malestuskivi.
Aleksander Adojaan
siindis 29.
jaanuaril
1911. a. endises
Tuula
kubermangus
Epifani linnas rnaamootja pojana. Oma lapsepolve veeUs ta Tartu liihedal
Valgeveskil,
Keskhariduse
sai Tartus (1929) ja
korghariduse
Tartu Olikooli Poilumajandusteaduskonnas;
viimase 15petas 1937. a. Juba iiliopilasena oli
ta assistendina
TO Raadi taimebioloogia
katsejaamas
ja J6geva
Sordikasvanduse
heintaimede
osakonnas.
Opetajana
ja juhatajana
t50tas
ta
pollumaj anduskoolides
(Kuremaa,
Helme, Jiineda,
Vaekiila) 1938--1944.
Eesti Maavilje1use ja Maapatanduse TU Instituudi
J6geva Sordiaretusjaamas
tMtas ta 1944-1983
(surmani).
Kohakaasluse
korras
oli 1951-1953
EPA rohumaavilje.
luse vanem5petaja.
Temast kujunes
iiks silmapaistvaim rohumaateadlane
mitte iiksi
Eesti NSV-s, vaid kogu NSV Liidu
ulatuses. Oma pikaaegsete lIurimiste p5hjal koostas ta monograafia
eRo" umaauil;elus
Eqstis»
(ilmus
raamatuna
1961, 591 Ik), mille
kaitsmise
tulemusel
talle
anti
(1964) pollumajandusleaduse
kandidaadi ja (1965) pollumajandusteaduse doktori -kraad:; Sooritatud·
teadust05
pohial
omistati
talle
(1965) Eesti NSV teenelise agronoomi aunimetus.
A. Adojaan oli ka ehisaianduse
arendaja ja populariseerija
(murud,
sibullillede
kasvatus
jm.).
Tema
sulest on ilmunud mitmed raamatud nagu cTiil:tsamad I:eintaimed»
(1948,
kaasautor
. H. Kotkas),
eHeintaimede seemnekasuatus kotI:oosides ja souf.oosides» (1950),
c Varakevadisl
sibullilli»
(1959),
cMurud Eestis» (1966) jt.
A. Adojaan suri
14.
aprilHl
1983. a. ja puhkab samuti
Raadi
kalmistul.
vabastuse
kirjalikult
vormistamine
nii nagu
seda
noutakse,
jatab
teadmatusse
otsese oppej5u. O:djuhul on varem arakiisimine
usutavam kui takkajarele
vabandamjne. Silski tasuks iiliopilaste ja 5ppejoudude vahe1 puudumiste aSjtls
kokku leppida, sesl ametlik aruandIus ei v6imalda kajastada k6iki olttkordi.

~a~tuuure osa ajast veedab iiJiapi.
lane iihiselamus. Mida ta seal
teeb?
Loomu;ik
o:eks, et
opib. Paraku
jatkub
selleks tahtmist ja vajadust
kii!lall nappideks
momentideks
(valja arvatud eksamisessioonid
ja muud
teadmiste
kontrollimised).
Ohiselamu on ka
suhtlernise
ja eneseteostuse
kohaks. Seal kuiuneb tudengi \'aimsus, millest jaavad i'ma Iinnas elavad iiliopilased.
(V6ib·o:la onneks,
v6ib-olla kahjuks.)
«Edasi:o kaudu
korteri otsijaist on sdski osa neid,
kellele iihikaelu pinge kaib narvidele.

S

Oksjagu palju 00 konflikte igasugusle
iihise'amu
6iguste ja kohustuste selgekssaamisel.
Kui oma
tuba hoitakse enam-vahe'l1 korras,
s:is iildkasutatavate
ruumidera
on
asi pahuks:s.
Mustad
koridorid,
viiljakeeratud
lambid, rapased tualeltruumid.
kaduvad asjad - see
koik iimbritseb meid ja on ka osa
meist.
On ka muld asjao~usid. «Torn is»
tehti kaks aastal
tagasi
remont.
Viirvimiseks
kasutati
'ebasobivaid
varve. mis kergesti mliarduvad nin~
on raskesti hooldatavad.
Erit! kaib
see uste kohta.
Mida korratum on aga meie umbrus, seda hooletumad
oleme. - Et
ring «mustus
soodustab
mustuse
sip-imisi» 'ei sulguks. on loodud mitmeld kontrollorganeid.

Kilvasl ehk molumdnqust
eKcs ked a?» - i1Ie kahe nadala
eetris
plev
Eesti TV saatesari.
Miilumiingu
esimeses pooles «Kes
on kes?» 166vad kaasa ka vabariigi k6rgkoolide voistkormad.
. Eestimaal
on nimetatud
saade
populaarne.
Kes vaalab puhapaeva
6htul telerit
selleks, et ' teadmisi
saada, ise mottes kaasa miingida,
kes selleks, et tuttavaid
naha ja
• neile poialt hoida.
· EPA malumanguvbistkonda
kuuIuvad
praegu
Olav
Auksmaa,
Richard Pajusaar,
Kaido Must ja
Maret· Riisrnaa.
Jgas saates esitatakse
kuus kilsirnust,
mille
teemad
on teada.
Nendeks
on kirjandus,
muusika,
teadus,. kunst, sport ja film. Vahel
voib olla ka iihest teemast kaks,
niiit. muusikuid.
Sel juhul jiiiib
moni teine teema iira. Ka on olemas kiisimuste
teatav jiirgnevuse
korrapiirasus.
Dhes saates on niiiteks yelle kirjan;k,
seejiirel rna ailmaliteratuuri
esindaja,
kolmandas eesti kirjamees ja siis jiille vene. autor. Aga voib ka jiirjest kaks
iihte kirjanduslukku
kuuluvat isikut 011 a, niiiteks. Goethe ja Heine.
Kfisimuste raskusaste
on saatest
• saatesse erinev. Seda kajastab ilmekalt punktisumma.
Vahel Jiihe· vad aga punktid
kohkluse
tvttu
kaolsi. Moiled ilht isikut, kuid teatav· fakt sobib ka teisele.
Kiiruse
peale mangides on riski hind suur
- miinuspunkti
ei taha ju keegi.
Nii tulebki, et punkte
voiks olla
rohkem kul lopptulemus
kajasfab.
Tudengile
jaoks
koosneb
ilks
..voistlustsfikkel
viiest saatest.
Siis
·alustatakse
jiille nullisLVooril
voit· nud voistkond saab prii sofdu ilhte
· NSV Liidu linna, mille ta efteanfud piirkonnast
(nait.. Baltikum,
Taga-Kaukaasia
. jne.) saab vabalt
: valida.
Silgisest . kevadeni on tu.: derigeile seega kolm· voortL Praegu
kestab viimane, eelmiSed kaks voitis aga TRO voistkond. MilIal'EPA
nii kaugele jouab?,
! '::

Komsomoli ...
a ktiiv kohtus
rektoriga

Ja rnltte kuidagi .. ei tahaks koosseisu muula. Aga Richardrt ja Kaidot ootab suve algul, ees armeeteenistus, Olav, (keda pean viii5tkonna hingeks} on joudnud oplngutega
juba
neljandale
kursusele.
Tern a
puudurnine
maksab
nil mitmedki
to. aprillll kohtus EPA kornsopunktid. Kas IV kursuse agronoomoliaktiiv rektor dots. N. Kozlovlmid uldse teavad; et nende keskel gao Kone all oli EPA valjaehltamlon elav spordientsiiklopeedia
[a ne (praegu
projekteeritakse
zooilldse huvitav
inimene?
..
veterinaaria oppehoonet,
lootust on
lahltulevlkus
spordirajalisi
Eespool
nimetatud
kuus kiisi- saada
jaoks
muste teernat
creme omavahel
ara ja ruum uue tehnika naituse
jne.).
jaotanud.
Muidugi ei ole rangeid
piire: selline suhtumine
viiks kiiJuttu tuli ka akadeernla oppejouresti kr ahhini.
dude kaadrist
ning jiirelkasvuga
seotud probleemidest.
Noorte oppeKui illdse vaadata kahe linna muutub
Tartu ja Tallinna
tudengite oma- .ioudude ettevalmistamine
sest vaga
vahelist liibisaamist •. 5lis tuleb 10- Jiirjest aktuaalsemaks,
deda, et tartlased
.hoiavad
enam paljud praegused iippejoud on aluskokku kui tallinjased.
Nii on meil tanud tegevust iiheaegselt - aastal 1951 seoses Eesti Piilluma janhea meel, kui TRO omad juhivad
duse Akadeemia .. rajamisega.
Peatja ega nemadki
EPA edu suhles
vahe'tus.
ilkskoiksed Ole. MUidugi, panm va- selt saabub polvkondade
riant
oleks, kui mOlemad Tartu SeUeks tuleb aga aegsasti valmisvoistkonnad
Tallinna omadest ette tuda, sest EPA IOpetanust teadusliku kraadi ja .pedag-oogikogemusrilhiksld.
tega oppejouni' on pikk fee.
Ja vee I. Usna tihti voib parast
Kul siianl o'id
u'iopllasaktiivl
saadet kaastudengite
seas kuu,da
kohtumised
akadeemia
juhtkonnalauset:
ga usna harvad, sUs tulevlkus on
«Konservatooriumi
vaistkond sai kavatsus
muuta need regu'aarse..
j iiIle kaks lisapunkli
kilruse eest. teks, et suutendada
iiliopilaste InMida teised ootasld?»
OlgustalUd
formeeritust.
kriitlka - aga viiliselt.. legelikult
lihtsalt
peab TRK igast
saatest
vahemalt
neli pohipunkti
saama
(pluss
Iisapunktid
kllruse
eest).
Miks?

Komsomoli ...

kroonika
10. aprillil kogunes EPA komsorno.ikonutee jarjekordse.t
aru pidarna, sest aruiam.svaarset 0,1 kogunenud tubnsu.
ULl\NU Iukrneks voeti vastu Jaanus Seppel (PlvlT Ill). Andrei Hiku.enko.e
(.-JVll
v ) anu soovuus
NLKP liikmeks asturniseks.
V13dimir MerkuseVlle (1. 1\.') anti socvitus NLKJ-' urkmeks asturnrseks,
Suuifne markus teuti Aivar l{aua~
Ie (PlvlT.1 V) kornsomc.rmaksude
mltteoigeaegse
tasunuse lotto. Arutusel Oil ka Nelry Aasa (V I) personaarkilsimus.
Pisrrusunrise
eest
«Anne.~ kaupluses ava.dati noomitus koos arvesruskaardue
kandmisega.
I aas olid pii{!vakorras
olmeprobleemid, Kohal vilb'Sld ka ilhlse,amute variemad.
Vastayalt.
rektori
uuele kiiskklrjale and.SJ(l asjaosaJised aru .. SeigiJ:;, et WldAgi on ette
voetud, kuid teha on veel pa,ju,
kuna olilkQrd on sUski halb.· Aru~
tusele tuJi .ka. uue ilniseJamuvanerna kandid<lat
«Bettoni»
fihisela~
musse.

AgronQomide
teaduskonverents

S.. aprilli keskpiieval
ko.guneU
Eerikale,
agronoomiaalasele
teaduslikule
konverentsile
teernal
«Pollumajanduskul
tuuride
produktlivsuse suurendarnine.»
Konverentsi
avas EPA
teadusprorektor dots. A. .Sukamagi,
kes
muu hulgas markis, et tanavune
konverents toimub nii5eHlii· EPAslsesena,
kuid jargmisel
'aasta!
loodarne
korraldada
n6upidamise
jalle
yabariiklikul
tasernel, nagu
varasematel
aastatelgi.
Seejiirel
kuulati" etlekandeid
(neid jiitkus
ka 6. aprilliks).
EfteR'annetes anti filevaade EPA
agro)1oomiateaduskonna
kateedrite
pohilisest. teadust5ost.
See holmab
peamiste toidukultuuride.
ja valgurikaste siiodakultuuride
taiustatud
uuririJist sordi . ja mullatfiilpIde
tasemel, kultuurkarjama.<lde
saagikuse:Jo!)trni$t ja kasutusviiside
parandamist, kIimaatiHste tingimuste
ja
mullaressursside
ratsionaa:set
kaKaristad<l sai Ivar. Toodo (PE I) siltami.st.. teaduslikult
pohJ'ertdatud
valvesse mitteLmumise eest.
Erli Aasamets
andis
iilevaate
vaetarriise., lupjamise
ning kultuuideolOogiJisest kasvatustoost.
ride valiku abil.
Eriti rohulati. vajadust
vila iga
Ettekannete
kohta esitati tohkestudengini koik pleenumite,
konve- tikii~jp1USi.
rentslde ja juhtivate
valitsustelW
J\Mver{!nts markis, et EPA aglaste konede ning sonavottude ma- rorioomiateaduskonn<l
oppeJoudude
terjalid.
ja teadurite
teadustoo
on ..olnud
Kone all oliil ka. malumangud.
mahukas ja mitmekfilgne, mis kahtNurinat on pohjustanud
«Kes ke- lemata on aidanud ja aitab kaasa
da?» .silsteerti .. Esiteks voib pidada korgharidusega
agronoomide
paKui juba lavakunsti
dlplomand
neid ~olme-lJelja inimest toelisteks remaks
ettevalmistamiseks
ning
ei tea teatri- ja fiimiajalUgu, ei
martriteks,
kes soidavad
ainuilksi
NLKP 1982. a. rriai- ja novembritunne
draamakirjandilst
VOl kui
kuue kilsimuse. parast Tallinna, ku- pleenumite
ajalooliste
otsuste ja
muusikaajawo
lopukursuse
tudenna saate kestus on vaevalt 15 mi- toitlusprogrammi
realiseerimiseks
gid .ei tunne muuslkuid iira - kes (pohivoistkondadega
vorreldes).
nutit. Te;seks. on EPA malumanmeie vabariigis.
slis veel seda peaks teadma? EPA- Oige, kuid ka see on seletatav.
gurid marksa ebasoodsamates
tinKonverentsi! vastu v5etud otsusmajas aga nimelaiud
ained oppe- Teatavasti
muutub inimene vane- gimustes,
kuria kilsimused puudu- tes tapsustati
teadustoo
edasisl
programmi
ei kuulu.
See, mlda maks
saades
targemaks
- n.-o . tavad
enamasti
kunsti-,
teaduseuurimissuundi
teaduskonnas
ning
nelle loevad autoriteetsed
oppejoud, opib kogu elu. Ja kui nilild arves- ja mu(!sikategelasi,
aga milte mi- pOorati tahelepanu
mitm~tele sfituleb meil iseseisvalt selgeks oppi- tada seda, palju teadsime
meie, dagi pollumajandusega
seonduvat.
v.endatud uurimist vajavatele probda. Kuigi. jah, vahel on esitatavad
tiin,sod
t1frlemrid.
ki.imme aastat
Toiv.o Kreen raakis tiiiist. mitte- leemidele.
faktid voetud lausa keskkooii muu- tagasi voj kui suur oli meie isade- kommunistlike
noortega
mehhaniMuu huIgas soovitati· EPA agrosika~a}aloo
opikust
nillg
seda e... uue tarKusepagas
kakskilmmend
Kiiige valusamaks
kilsimuseks
seerimisteaduskonnas.
Too tule- noomiateaduskonna
koikides kateedpeaks
nagu
ikkagi
teadrria...
,
aastat
tagasi,
siis
saab
iga
vahegi
· EpA voistkonnajuures
peame n.-o.
must naibib
seegi. et jllst asja rites mirllla file· nii oppe~ kur ka
·kaadriprobleerni.
Algab see sellest,
Vahel aga tuleb stuudio~ viiike motlev ini~~ne aru'l ku~vord teeb v5eli komsomoli ,cvaslu noormees
leadustoos vaetiste toimeaine fa tiliet viiga ;raske on saada tudengit
pabin sisse. Tulemus:
vaga lihme a~g. k_~rrektllve. Ku~,ub +Ju enamu.s nirhetatud'teaduskbnnast.
metoitainete
sisalduse
viiljendaminii kaugele, .et ta fildse::yoistlema
kilsimus jaiib oige vastuseta .. On POhlvol~lkondade
lllkm~,est eelmlopp· J66le andis hinnangu
IIle sele elementidena,
seni kasutatud
JuleJrcs, Aga ainult andega hakkama
hoopis erinevad olukorrad:
istuda ~esse polvk,onda.
See!ottu nad on Saar
(RP IV). Kurdeti
juhendi hapnikuilhendHe
(P205, KiO jne.)
ei ,saa. pidevalt tuleb endJiiiendakodtts
rIlonusalt
tugitoolis
ning Ja peavadkl ol~ma mel.st targemad.
puudulikkust
ja arVestuse raken- asemel. Ohtlasi
otsustati
jatkata
da ... I\oige •hullem on. aga see, .kui mottes
kaasa
teha vol voistelda
... Ja taas kolab paIJudele tuttav
dust EPA-s. Ka pole voimalik ka- taolisie konverents.ide korraldamise
saatest osavotnu hakkab end teis- saates. Oma koduse. tulemuse vaib 11!use:
sutada te:steko,rgk9Qlide
kogemusi.
traditsiooni,
kuid juba vabariikliku
test paremaks pidama, muutub ise- igailks
vabastati
diplomand
IIle ulatusega
ning koos eltekannete
ainult
enda teada jatta,
cTere ,ohtust, lugupeetud
malu- Samas
.. teadvaks.
Saar oma kohustustest,
tern a ase- teeside .triikis avaldamisega.
..... '
stuudios osalenud voistkondade
tu- mangurid
ja
maltmiingusobrad.
mele, kinnitati Pille Kirsi (RP I),
Organiseerimiskomitee
sekretiir
lemused on aga koigile. nahtavad.
Tiinases saates kohtuvad ... »
Praegu
voistkonda
kuuluvate
Arutati
ka
organisatsioonilisi
Voib kuulda ka nurinat tudenpoiste kohta seda oelda ei saa. VasMARET RIISlvlAA
kfisimusi.
dots. VAL TER HilS
gite madalast
teadmiste tasemest
tupidi. Nad on toredad
kaaslased.

*

>

Kelle kaela aga ajada asjade kadumised, vooraste
viibimine. ilhiselamutes, peod? Valve kaela.

tatud taoliseks eluks. Sellest siis
leplikkus, olukorda peetakse paratamatuks ega oodatagi olulist paranemist. See on ilkskoiksus meid
Muidugi, jarjepidevat .valvet koos
ilmbritseva suhtes, mida ei muuda
lubade kontrolliga
(nagu on teiste
iihiselamueeskirjade
rikkujate
kaliiduvabariikide
korgkoolides) ei maristamine
neile tuntakse
isegi
Jetagi hiisti. «Tornis:t valvab valvur
kaasa.
viihema:lt poiste kirju armukadedate
Mis sHn erlti imestada ongi? Motfidrukute eest. Vaevalt ongi kuue- nedes linnamajades
pole elu seeski
kiimneaastane
naine enamaks SUlI- trepikojad ja viilisuksed mingit kriitikat kannatanud,
viilja
arvatud
moment parast ehitajate lahkumist.
Ju siis ei nahta seaigi om.a korteri
uksepakust kaugemale.
Siit siis villmisolek leppida koigega, mis meis!
ei tulene. Liiga riink silildrstus?"
teline. Me raiigime korralikust val- Voib-olla. Kuid motiskleda tasub ja
vest kui miifidist, mis piiril aegade mitte ainult selleks, et end 6igustada.
.hiimarusest.

mise, tantsimise
ja pillimiinguga,
ja huvil~va tegevuse. See kandill)"
tahaks meelde tuletada ilhe klubi· file ka igapaevaelJu.
Neid inimesi
tootaja iltlust:
. voib kohata sagedasti teatris ja ki-.
«Need inimesed, kes peale tantsunos, naitu$otel ning
kontsertidel.
pidudel kiiimise leiavad aega, et Kuid mitte ainul! kui. vaba aja veettulia klubi teisele· korrusele ringide jai.d, .vai~ kui s~venenu!t. analililsj,
proovidesse, on hoop is teistrnoodi
Val? Ja hmd~v31d vaa~~jald.
rahvas kui need, kellele see tee on
KahJu vaid, et kOike tehtavat
pikb.
pililtakse .surud.a numbrite ritta. Voi
utJeme telstpldt - hea et pole,. kes
Vaadakern oma kaaslasle hulgas
paneks kirja talviseid pilhapiieva·

>aa~tad

Kui aetakse ara auto, millel polTIud arandamisvastaseid
seadmeid
kasutatud, silildistatakse ka omanikku .. Kui kaob iihiselamust
midagi,
on. silildi valvur. Keegi aga pole
kaskinud jatta volit mali alIa voi
ust hoopis lahti. Oosigi on rahulikum magada, kui toauks on lukus.
Oma varanatukest
peaksime
ikka
niivord oskama hoida, et iga voaras
sellele niippe taha ei saaks. panna.
Ja kui ongi kellelegi korterisse lallsa sisse murttid, siis on seal ikka
vastavad . peibutised
sees olnud,
mis muule ilmarahvale
tea9a.

lahindamat. a erialaste teadrniste tiihtsust, peaksime suutma
silgavamalt
mo;sta endi rolli
ilhiskonnas. Haridus pole juba ammu eralobu. Olla harilud inimene
kipub aga muutuma monede:e eraasjaks. Selline korge ..enesehinnang
ei luba laskuda nii madalale, ellasta end hiiirida «pisiasjadest».
Kultuurne alkoholi kuritarvitamine,
tutyuste kasutamine, tasuv ning viihenoudev· too c-- need kuul;uvad laia
eJujoone juurde ega sunnigi tegelema millegi «ebaolulisega».
Soites
kord reede ohtul linnaliini bussis,
virgllsin
jiirsku
iseenda
mottest.
- . VO~i~adn:ra~fsst~i
P~1~,p~t~a%a~ Mone aasta parast olen rna nendesarna de mi5misevate ja tUigerdavavouraid tuleb iihikasse ja .i5- te meeste Keske!. Eelkiiige. spetsiatub suvalises toas maha ja:gu puh- iistina, kellelt oodatakse nouddkkust
kama. lkka on kohal ka toarahvas,
ia tarka juhtimist.
Samal aial ka
kelle eestkosle
all koik toimuda
inimesena, kellel on kindel eluhoiak
saa,b. Enne kili motleme jiirjest kas- ja m6istev suhtumine
aHuvatesse.
· varn,a hakkavale peole, kiisime en- Kust votta jiiudu, ef koige seUega
dalt: kas me iaoHeme iihiselamutes
hakkama saada?
absolUlllselt steriilset 6hkkonda igaKuid meie elu ei seisne iu pidesuguste voorniihtuste suhles voi levas vigade ia nende p6hjuste oisigeleme
noorle
kasvatamisega?
eestlasUnelmais taotleme esimest. Mille- mises. Niigi tosimeelsetele
tele on selline enesepiinamine
Iilalt
gipiirast
ei silildistata
kannataOmeii e)a· nttid - neid, kes peavad peo emot- suureks hingevaevaks.
sionaalsemaid
hetki nautima
labi takse ka meil ro6msaIt, andes en..seinte. Aga voib-olla on hoopis nii, dast osake<e ka teiste'e. Janes silnpohjuslesl.
miks
· et need. kes on iihiselamusse e1a- kohal riiakimata
rna tulnoo, on sisimas eUe valrriiS- asa inimesi tegelevad aastaid laul-

,.

selleks,
et
tuua
teaduskonnale
punkte. Hinnata ema armastust' ja '
tood, pealegi anoniiilmset!
Vabandage, kuid sHn on iile pingutatud.
Keda. fildse huvitabki. hindepallide
rodu? yast ehk ..neid, kes ise rnidagi
pole telllud. Naituse vaataja lei<lb
isegi koige ilusamini ja hllvitavamalt tehtud taiese, las tegijale Jaiib
aga tegemisroom. Jaagu hindamine
ikka nende naituste jaoks, kuhll ka
spetsiaalseid
voistlustoid eSitatakse
(fotokonkursid,
kirjandusvoj5tlus~d
jneJ.
.
....
,ugust Kitzberg on E>tpa,ndoruspol.ve m~lestu.stes .oelnud,
et kUl kOO.lS 011 nell lugemine-- ja kirjutamine
selgeks saanud ning ise kah veel fihrteist
juurde opiti,. siis voiski jU!:>ii·' inimeste hu;ka minna. Kfillap on ka
praegu nil. Oht-teist jaiib viie aastag-a ikka kiilQe kill!. Kaks ko:mandikku
liipelajaisl
on korgkoolist
.kaasa saanud ar'vestatava
pagasi,
millega
saab
tulevast
kutset60d
alustada.
Elu opelab ise juurde.
Olejaiinud kolmand k? Ka nemad on
iopuks elus oma koha' leidnud.

A

A

{:nam kui teadmised, jiiavad kpgu
eluk$ meelde Opinguaastad.
Nootlls
ja Tartu nende seost ja. mMu
moistame aastate parast. Aeg vlib
unustuse hii;ma k6ik halva. niii'lu
jiiiib vaid hea. Killukesena
jaiib
lTleie alateadvusse
ka Tartu. vaimsus. See on rpeile illiopilastele eelkolge tudengielu kog\l oma mitWI!- ,
kesisuses,.
Ka Tarlu
iihiskondlil<
elu - nlipalju,. kuL me seJI{!ga ajilIt;he katidu voi ise kokku PPlltiJrri~,

Mehhaniseerimistudengid

enne eksamit.

ringi. Kas me naeme sed a erinevust?
Killlap ehk markame.
Dkskoik
millega me ka ei tegeleks, k6ik see
jiitab meisse Jiilje. Isetegevus, sport,
matkamine
- mis. sest, et need
on tiifiluseni korratud sonad, ikkagi on neid, kes leiavad sealt oma

Bruno

Uustali

foto

suusaiajaid
ja Tahtveres puude vahel vuW taguvaid
poisse. Iseenesest lulnud. soov midagi leha on
koige siiram.
Hinnata
siirusl?
Kas maksab?
Ras maksab hinnala ka igakevadisele omaloomingu niiitusele esitalud
toid? Ema ei koo Japsele kind aid

Aga ·litm ise? Vah~1 peab Unrias
nagu metsaskI· ilksinda jalulama·' 1'a
iUotisklenJ3. Oine linn. Varahommikll'rte' Kevadine linn, IUinehiirmas
linn ......iga kord omamtlddi volliv j:a
salaparane. Oleme me Tiihtvere parvis kUi:llnud, kuidas raekoja
kell
lo(:)b oosel . kolm viii .peiltunud. et
last~ siiHI rahulikuIt omi asju aj a·
da? SageH jatab hetkemulje -suufe··
rna elamuse kui ii1ejaiinud infotulv.
(larg' 4X Ik.)
_.

RSP
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EPA RAHVASTE SOPRUSE
18.-22. aprlllini

•

Pfthendatud komsomollle V. I. Lenin; nime •
andmise 60. aastapaevale
•

KolIIlapaeval,
15.00
21.00
21.00

Kohturntne N. Kogoianiga,
Hiina»
Ohtu eVandersellldega»
Tantsuohtu. cKaravan»

16.00

J 8.00
21.00

18. aprillil

teema «NSV Lilt-

Neljapaeval,
15.00

PAE.VAD

Vetetin,
oppehoones
EPA klubis
Tartu 3. KK
vfiimlas

19. aprillil

Loodusteemalise
niiituse avamine. (Tartu raj.
opilaste toad)
Kohtumlrie
prof. M. Brolisteinlga, teema «Toitlusprograrnmi
realiseerimlsesh
I volstluskoatsert
(eslnevad pollumajanduskorgkooHde ansamblid)
Peotantsude ohtu. «Suvenlir»

MMT oppe·
hoone fuajees
PMT oppe-'
hoone, aud.
204
EPA aulas
EPA aulas

Reedel, 20. aprillil
15.00

[a iiliopilased)

15.30
18.00

Miilumiing (E.PA oppejoud
ja H. THdus
Spordishow
Filmiprogramm

19.00
21.00

Levimuuslka kontsert (c-Turisb koos filmldega)
Tantsuo'!tu (<<Turisb')
.

Laupaeval,

fotomatestus
eelmisest
Plklil Rein Rannap.

RSP-st,

mil taissaal

kuulas

9.00

Laupaevak

15.00

Kohtumine
«Liihis-Ida

18.00
20.00

II. volstluskontsert

22,00

Jiirioojooks

23.00

TantsuOhtu

Uustali

Lopetanutele ...

12.00

jutt oblasti pollumajan_~u.svalitsus~
[uhataja
esimese asetaltjsga
(oli
Ja nB ongi nund Ukrainas eel- rneie komisjoni liige tootmise poole
mlstele 66-le lisaks 43 ja mitmel pealt ning saatis mind sellel ringkvaliteedi
teisel mandrilgi vee! diplom allkir- soidul) ka spetsialistide
nouete peale.
jaga, mlda kannab kaesolevgi kir- j a neile esitatavate
Ta kinnitas, et tanased vajadulutis. Kuid tahtis pole .~i.tte se~.
sed eelistavad miUe iildettevalmisHoopis tahtsam on, et mgleksamlc
agronoome
(nagu
meiegi
-'Jtomisjon Harkovis
oli toelise in- tusega
vaid esma. ternatsionalismi
j a vastastikuse
lu- neid ette valmistame),
joones opetatud
agronoome
agro·
gupidamise ja moistmise valjendukeemia ja mullateaduse
voi taime·
!leks.
Nen·
Mu fjpHaskond .(rna pidasin seal kaitse alase ettevalmistusega.
tund"ka htllga loenguid)
rikastus suure de elualade fiksikasjalikumat
seal esmaseks. '~a
'bulga
.toredate
noortega,
kellega mist peetakse
(J1i igati meeldiv lavida nii komis- mul oli tosiselt hea meel, et olm
saanud pisutki kaasa aidata neile
jonilsua
taga,
tanavakohtumistel
nii vajalike spetsialistide ellulahetaxu! ka lopuohtudiskol.
.
Ja kui fihel 6htul ootas mmd ter- miseks.
Voib-olla
aga
selles
valguses
veH neljatIdik eelmise lennu lopetarl1,t!sf kes kohale soitnud selleks, vaariks kaalumist ka Eestimaa aget jaiIe kohtuda,. olin ..tosim~~li Iii- ronoomide etteva1IIlisisI11ise stitmj!·
Ius sest UldagronooIIlide tHiS C)ppegutatud. Ning mlite vahe?1'llgutav
polnud .' see, kui raudteeJaama __ko- pla~n eemaldab hJlevase sp.etshiJ,isti
ganes saatrnagi suu~ g!UPP room- hoopiski neist eriallidest, JJtida Ukraina
kolleegid-Woftnisj.tilild
essaid js tublisid n~)Qrt so~ru.:.:
Kui iihel istungltevahehsel
loude- masteks peavad.
betkeJ tegime ringsoidu maale, t_!ltProf. L(HT REU4T AM
'IUlDaks kolhooside elu-oluga, laks

"_

EPA aulas
Vanemuise
tn, 46

A'
~

,
<>;lI

..

Kogu
toimuva
tahenduslikkust
moistsin aga siis, kui nagin kuuel
«Ikarus»~bussil
ja
miilitsaautode
eskordi saate! Iinna saitvaid lasle
delegatsioone.
Rohulatud
soliidsus
ja laste devil naod seostusid teadmisega
toimuvast
ning muutusid
jarskuimingiks
lahedaseks tundeks.
See oli Tartu tunne.

t
<P

Viimase aasta iooksul on meie vabariiki
juudnud
kaks projekteerimisraali, mUtest ilks on Eesti Maaehitusprojekti
kiisutuses.
Tiipsema
info sain osakonnajuhatajalt
Karl
Raagnalt.

fJ:: «T ervist, tore talveilrn tiina,
tai!tJast sajab valget vatti,
vahest
tutvustaksite
meile liihemalt oma
uut neljakandilist
supra?»

K. R.: «Tema nimi on CflP-3J ja
me ostsime ta endale kui neljanda
polvkonna projekteerimisraali.»

M

Juba kolmandat korda korraldab
EPA Filmiklubi koos ELKNU EPA
komiteega rahvaste sopruse paevade raames ka filmiprogramme.
Tanavuste filmiprogrammide
korraldarnisel. on arvesse voetud koiki
varasemaid
kogemusi.
Kuna eriti
soovitud on meelelahutuslik
ajavii de, siis sellest lahtutigl. Et uritusi vaartustada,
piiutakse naidata
omaaegseid
kuulsamaid
[Ilme, mis
kiillap ka tanapaeva vaatajale
huvi peaksid pakkuma. Seda enam, et
niiiid on voimalus naha tervet filmi, millest
tavaliselt
niiidatakse
vaid katkendeid.
Filmiprograrnrnid
ise toimuvad
Vanemuise 46 suures rlngauditooriumis. 20. aprillil saab naha suurt
vesterniorogrammi
(kaks tundi),
ohtu pohifilmiks on J. Fordi eVana
postltold»
(1939) Iisaks katkendid
teistest tuntumatest
vesternidest.
21. aprillil naerne suurte koomikute
sarjast
vendade
Markside
«Pardisunnb
(1932) ja liihifilme
tollastest kuuIsustest nagu Keaton.
Lloyd, Sennet [t,
Filminrozrammlls
pannakse punkt
22. aprillil ameerika
multifllinide.
st.owga. Kavas on varvilised multifilrnid meile tuntud [a tundmatute kange111stega
nagu Tommy [a
Cherry, Maity Maouse ehk supermicky. Et koik soovijad saaksid
seda naha, toimub kaks seanssi,
keH 12 ja kell 18.
I(oiki ohtuid [uhatab slsse NFPB
osakonna
lektor
TPI
Filrniklubf
viitsepresident
Tilt Merisalu. lsukat
valltamistl
EPA FK president
TONU RJlVIK

hO()\1e ees

lippkonlserl,

.....-:---M5eldes arhitektidest
kerkib endastmoistetavalt
silme eite joonestustarvetest
lookas la.ud.
Siiiirane
pUt ja arusaam pole kaugeltki oige.

UIelildulise lastekirjanduse
nadaia iiritused Tartus oleksid kindlasti
'moadilnud
mulle eriliste ernotsioo, nideta, kui poleks olnud uht seika.

programmid

Vanemuise
tn, 46
EPA pea-

Esimene Eestis

(Algus 2. Ik.)

BRUNO
UUSTAL
._,

III

piihendatu«l mUting
Ansamblite konkursi
RSP 1000tamine
18.00 Filmiprogramm
III

Filmi-

22. aprillil

14.30 V~ I. Lenlnl 1l4. siinnjaastapievale

~a~t"•••

Kogu me elU.pn oisimine. elukogemuste. leidmine. Viis aasta! akarJeemiliste seinte vahel ei m56dtt
Ineile jalgi jatmat1;l. Me peaksirne
sedl\ juba praegu m6istma ja ela111<;1 nii. et hiljem
mitte tahla tagasi asjatult kullltatud aastaid.

EPA klubi
iimbruses
PMT oppeboone, aud,
204
EPA aulas
Vanemuise
tn. 46
EPA khibi
j.uures
EPA klubis

koos ilIuslortlstidega

Filmlprogramm

15.00

(AI gus i. Ik.)

21. april iii

II

Filmiprogramm

Pfihapaeval,
foto

EPAv5imias
Vanemuise
tn, 46
EPA aulas
Tartu 3. KK
voirnlas

valtskommentaatorlga
teemal
krlisi tahuds, J. Hlndov

«Rujat».

Bruno

EPA klubis

ASP

N

K. R.:
4rAusalt oeldes on meie
raal ametis
sanitaarsolmede
projekteerimisega.»
U.: cViiga huvitav, veiga huvitav.
Ning millised on tulemused?»
K. R.: «Tulemused on iile ootuste roomustavad.
Niiiteks
Sanda
sovhoosi kultuurimaja
sanitaarsolme projekteerides
valmis Eesti esimene raali poolt .joonistatud
karikatuur (pildil vasakul).»
lnterujueeris
SID UMERAG1N

Toimetaja

M. VAJAKAS

U.: «Koidikud
on sUn vaiksed,
Ajaleht «P611umajanduse Akadeeaga milleks teU seda elektroonilist
mia», postiindeks 202400, toimetus
arhitekti kasutatakse?»
Riia 12, tel. 75572.
Hanse HeideK. R.: «Naga koik masinad, on manni nim. triikikoja trukk Tarlns,
seegi moeldud
inimese vaeva vii- Kastani 38. Tellimise J1r. t 366. MB.
llendamiseks.
Ta teeb meil koige 01079. Oksiknumbri hind 2 kopikat.
raskemal ja mustemat tOad.»
CnhlJlJlYM35tH.nyce
AK311eMHH»
(<<Cenb-aKtl1J.eMHs"»).
Oprafl
U.: «Kui see saladus pole, oIells Ck~Xo3HtkTBei_Hlan
pCHtopaT3,
KOMHT{!TJ}
cliiga 111eeldiu kuulda. midagi konk- naJ)TKOMUTeTa~
JlKCM H IlPO<f,KOM3
3cTollclwll cem,.
teetsemab'
CKOl103HlIcTBCHHOA 3K3o\'CMII._

