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Kaks 'korda aastas saavad armee
ja soja1aevllstik kutsealustest
oma
jiirjekordse
taienduse.
Noorrnehed
peavad tiiitmll orna kohuse, sest
«sojaviieieenisfus
NSV Liidu re.vajoududes
on Noukogude kodanike
austav.kohustuss
(NSV Liidu konstitutsiocn,
§ 63),
Minu DOOfUS'e'skutsuti noormehi
armeessn 17-13 aastaselt. Joudsin
sellesse
ikka soja-aastatel,
tiipsemalt 1943. aastal.
Stalingradi
lahingu tulernus ali, selleks ajaks
juba teada, kuid vaen.ane osutas
ikka veel meelehe:t:ikku vastupanu.
. Saarrud csojakomissariaadist
kut'h e, 0 IiI se,ge, e t ]-h
sete
a eme so4d' .ma.
Esialgu=saadeti
meie
20-meheJine
gruPIl sfijakoo.i Kr asnojarski krais,
Sinna Atsinski linna
oli 1941. a.
evakueeritud
Kiievi Jalavackool,
Mee:eolu
oli. vO,ltluslik
Teisiti
.
.
polm~d see mOeldavgi!. Juba poolteJSt' 'a'astat
sodisid
meie isad .j' a
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';P-1g~~gll'
~a'~ll:\~JiH:"1nlr .spor~i~

M-ii-iumangu hakaJ~ses' $ndis H.'
~t4Q,S;,'·,I<~;s.pjt1geljn~ , heinUs TR9: Tiidus. viis kiisimus.t ette,
nds!
lsiir¥p:fl-llil1.3is:ko:iInaJa RSJ? Qrg!!r(i-' slll:ldeti vastata iihe~e, saades maks"l!¢riiuisKomitt.\e' me~sk9mta .va~el, simaalse ko:me punk!i asemel iiksll'p\,IJ'ud ke.~geiri ka ,nl';i) mailul)iingll- kaks. Selleks.eli
kiislmus - nimeriJel'iKiS; iilion'i1as!l1"ajas proQvisid I~,.ge.kol.m,' spordiala, kus 'finiseeru;
jiWi:l.u HaI-dj l~iduseg;l.'
...•....... ....
!ak:;e selg ees. Va,stuseks ooda,ti
"Kuuldusf
tulemuste kohta Ort .iii-. soudmist,' selili ujumis! ja tatsutakunud. m\tmesuguseid:
Qn. pakutud
mise k()olisiiitv,.,"
VQ.~,.i
...t..l·a.ks. T.·. fi.{l, llst.', sii.s... ]'alle ·.op·
..p··ei.otl~.·
"
dude voistkbIi.da, Niiiki toame 'sils
Edas! kulges ajumurdrriine tava.
...
' 1.1·Strada, kusJ·uur·es· o,gu ve~l 0-'p1,asjasse pisut selgusL .
.
c
..
. du.d, et Hardi Tiidus moodusias,
. Hardi Tiiduse vastu asus s:'!itse
5~liiktneast vois.lkond.a: opptl]'iill,du- rnoistagi, omaette vOistkonna. Enne
kaht viimast klisimust juhtis'd nel~ .....(K., .:R.lill:lmO, . A" Saunanen;
ja punkt'ga
vee 1 iippejoud, kuid
R. Ruus -- terna toi v6istkonnale
kaht· viimast
leadis vas.tata vaid
k<iige, enam punkte;,.J_ Jillltliste;;M.
:{':nnevcer.). meisameeste,
agronoo~ Tiidus. Ja nii loppes voisLus vii,
gig·a __,. I ]'a II kohla J·.·agas H.
wide; k,aks mehhanisaatorite,
ma- TiidllS kahasse 'oppcjaudud~ga
(26
jandusteaBllskonna
ja
etl-evalrriis:
tusO:$akonna v6,istkonnad. .
punkli).
Edasi jiirjeslusld:
MMT,
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Praegune
Kil:dre' ,kolhobsi p~a~
.Linnas on kilsas, on liiga pa:ju',
:tootehn:k Irma Tees lope[as'1967;
inimesi: Olen linna:; peale EPA ka
a~staI Eesti Pollllm'ajandllse
Aka; keskkoolis
kainud.
Linnas
kaia
<ieemia. TS:rheseks
16okohaks sai' mee q,b. ja linnamonus:d
maitsta,
Rouge 50\'11005, kus ta aSlIs :loole' kuid elada ei laha: Maalt linna
seakasvalUse. Z{)otehn:kuniL· Seoses heidulab in:mesi ilmselt liiga kin·
abieIlum'sega:'luli
ta 1972: aastal' nine elu. Kultuurilis.i mee!e!ahlltusi
t(lale Kuldfe ko:hoosi, kus oli· abi"' on vahcm, ·lasteI
tu:eb enali1asti
kaasll elu' ja t6akohL
. kallgel koolis kiiia. Ise elan tal11Kuidas iiJdse saadakse· zootehni- majas ja on mitu perekonda" ekes
kuks. kas kooHharidusest
selleks ootavad
jiirjekorda,
el Jinnatiiupi
piisab?
majast maamajja kolida.
Piiras!. kooli peab palju juurde
Selle problecmiga
on vahetult
oppim:.l. Juba praktika aj al Rouge seotud loomakasva.ajate
jare:kasvu
scivhoos~s aiias ja SUllnas mind to· kiisimus ...
husalt
Maret
Aruvee,
tooKofdne'
Headr;st t66tajatest
on PUUdllS.
n;ng pracgune sealne peazootehnik.
Pensioni!e liiinud ta;itajaile on rasTiinu temllle 'voib,olla saigi minust ke leida viirdviiarseid
asendajaid.
zootehnik. Ka siis, kui mind parast Arutas'me hilji,tti se'da asja ja Ieide
majandite
liitm;st Kuldres peazoo- simc, et oleme noortega viihe W6d
tehn:kuks maarati
bUd ta nouan- te:nad. Teistesl hadadest saab file,
ded vee! vajalikud.
Koige enam s06dapt~uduseSt ja tehnika viperus"
paelub la oskus inimeslega suhelda. test, kuid kui puudub hell kaader,
~'aljus on aidanud. ka Rouge sovei ole seda millegagi korVata. Tee·'
hoosi . tooknrdne
direktot
Lembi! nekaId loomakasvatajaid
asendavad
Luik ja ATl( peazootehnik
Margit piiris noored, mujal t66tanud keskLookene.,
Valutult
peazootehniku
eaiised kolhoosiin:mesed
Ja sisse~
rolli s'S'ge e:llda aitas endine KuId- riinnanud. Kiiige patem;ni on t66:e
re kolhobsi peazootchnik,
praegune
hakanud orna inimesed. Osal nooraseesimees Agu Truuts, Hea ko.os- tel on maainimese soont, ei tea kas
tqo' on olnud esimehe Enno Kont-. on see kodust saadud voL tUleneb
sega. Kui 1600tsa kiitte saln, oil asi geen'desl.· Seda peab olema.
paigas, K6:k onopitav,
eJu ise iipeKas saate ka maainimese
muretab. Raamati,ts rii~gilakse
t6os! dest ja roomudest Qma elu pohjal
ideaaltingimustes,
elus selIiseid tin· rliiikida?
giffiusL pole, Enamasti
peab, oska·
Pean . nagu
enamik
teisi kole
rna olemasolevaisl
variantidest· kiii- hbOsn:kke loami: sigu j::t kani[
g~ p;!Itema valida.
Rabe:etnist on k5vasti, kuid ega
Mrs maaelu:,juures tombab 'ja mis seda muidu rtliitka, ikui Jutuks tupaljusid maalt Iinna meelitab?
'If!b, kul linnainimese
eluga Olna
j

sere tehal Nn. «peaaega
leitnandid» saadeti
rinnetele
tiiienduseks
kaardivaeiiksustele.
Parast
lahinguld Kurski kaarel vajasid uut iou"
du paljud v'iieosad j a koond ised.
Sodurivande
andsime juha soja-koclis
23. veebr. 1943, a. l.\idagi
rnuud on kaardiviielase vanne. Kaardiviigi .i: see on eri.ised vaeosad,
nad on orna nirnetuse
teeninud,
kangelaslikkuse,
rnehisuse, vastupldavusega.
Meie, kursandid,
sattusime
75.
ka ardivaediviisi.
Vande andmiseks
rivlstati. .avaral lagendikul ii.es 50durid
[a ohvitserid. Miingis or-:
kester, Kolas 'kiisk:us
tuua d kohale
.
kaardiviielipp
(viimast
era! ab ta~:
valisest vaeosa lipust V. L Lenini
portree).
Kaskluse peale l askusid
koik iihele piilvele j a lausus d komandori jarel vandetek sti. See pidulik rituaal laheb muidugi criliselt
d
t k
d'"
hinge:. Niiii . sest, paras
aar rvae»
lase miitgi· kiittesaamist
oled sa,
vennad.
Minu perest liiks
enne mitte
enam
lihtsalt . eseersanb-;
mind sotta kolm venda., Neist kahe vaid «kaardivaeseersant»
[a tead;
kohta tulld 1942 a. 'sirrmateated,
et sOdima pead ka kaardivaelase
kolrnas naases J944. 3_ invaliidina.
kornbel. ,Need vaeosad paisati aga:
r.\ee:es rp5:kus vaid nks =: kiirerni- ree gl.ina,'Iahinerusse ,ko.ige raskema-;
fli rindele, kane' maksma mulle tes tihde!oikudes.
kallite eestl Kuid esia:gu o:i tarvis
,Algasid
soj a argipaevad.
Meie'
.
. , ka~vQi. sojakul1sti ' aabilski ,seJge.ks hingisime edasi, vabastasime linnU;
A; PMT 1I ja"PMT "I M 'ia eite.: oppida.
" - .
'
' j3 lriil!lsid 'vasemk;!lI,da Ukrainas..
valmistusosakond.'
::'
.Ja meid, ijpetatil ',~aokomand,5r
Taganev vaen!ane 'p51etas lahkudes
Ehk pllkub 'huvi ka rohkem pea- lel~~~t VlDokuroY Ott kogemus,elinnu ja' asuJ3id, po!dudel korisia..c
murdmist
valmistanud
kils:mus. gasoJ_amees. la tea~ls, m~da n~or- mat a viIi a, purustas
vabtikud ja,
Niiiteks o:id saatuslikttd
kaks vii~ t~lt n~udal ,~ool'l1asJlne nor~em1sc- tehased, lasi 5hku smad ja raud-,
mast: kuida.s nime.·la·ll' «AC.fO"lO···ltl·";
nt, t.e£i1me.kl.omeet.rltep,lkkusl ma_rs-: teed.
Hukkus
rahulik e1anikkond"
varem (<<Dobro:job) ja keHe!~
s~,_JookSlme gaasl~.orbik pe~s. op- !iiiivoimelised kiiiiditati Saksamaahendas heli.ooja Rossini oma kan- PJS1m~·· lasktna, . ta:pselt . m1~ta~es Ie. Muidugi kajastus see koik voittaadi c:Aurora:. piirast voitu Napc-. asendlst ..gra~aah vIs_kan.13,.vlll"llisk Jejate meeleo:us, nende pealetungiI
... , (K to'
I ')
les me lahlvOltiuse votle1d lpm
'has A'ada v··aenlan·e· maal! k1'1'resli'
eOKTIl
u~~
IUkuzkvk1kese,e . d·
I':t meist p'd'd sa3ma ahvits~ri-d
I "I"·
J
..II' t
-t·t t·· ,.I
t···
ui zurii ii so·
uvottei· lege.;
,_.":,
.
...!
va Ja se es rna es e as 00I
d SIlS voetJ me1.t s~ltse nahka nIl k d -d
rna, -o:i saaliso ijate piiralt Har i..
......
."..
__"
or Iga so UL
Tiidus. Muu hulgas tulid jutuks ka p.aevaI ~U1 oose~. ET1~1 oose,. J.a
Vaenlane
Iootis meie pea'etung!
clu-mll1'd,nende saaml'slugu J'a mtlud Tl.ndel, laks., see....k.01k aSJa et.te. Kll1t d
D-··I
0" I . 'I 23··
I
I
I
t
1
pea a a
nepn.
·ose
vas u.
,
ponevaL Naiteks seegi, miks Nika- g!.o :me Ja avagl, eg~. seSlme m?- septembrit laks meie pataljon varjaraagua varas~mal hiimnil ja 1. Du- b;~lse~t: 50-:-70,km
rannakmars1d
tult ii'eveokohale
Dnepri]. Hiiiile.
k' N
t
t"d
0 ld u,na tavallsed
t It
.
n'd
't al
3 .'
nallevs I « 'oar e en llSlas·[l e mar'KdQ;ll lahinll'uline', J'a p.b'.···I· l'I. I'1 I'n'e' "i astusd'me Pt ,rd'lsa I ,c pOlO;'dYk -I
5i» on sama viis.
~..
mlSSea U . paa I esse Ja
W: 1 u
N'Ii et se d a. k es. k ed·a, ei ma k sa e it·eva ...
'm,' 5 t us, sOJa
. -. k·'·
,. suun
. a - a I',,·
OO,IS 0,1
1m" JUb·a D····
nepn '. parema I k a,'d a.I
votta sona.siinillt. Midagi kasulikku Iud kursanlides
ennastsalgavuse.
J6udsime
kaevuda.
Piirast
sed a, .
ia huvitavat
sai teada igaiiks.
julguse, vastli'pidavu~e, d[stsipiiini'
kui meie kahilrvagi
vasaku!t kallunde
ilrendamisele.
Tuli 6ppida dalt vaen'ase eesliine o:i kenakesti'
Witma. kiisk tiipselt ja 6igeks ajaks, «t6odelnud»,
tungisime
tormijook$' .
~I\a
distsipliirti on vaja iippida. ku- suga kaevikulesse.
ni. see muutuq harjumus~ks.
ViiJic
M.ood)lslus platsdann
-:- esialgu'
..
..
_'-.
selt !ur\neb ...'s3javiie!ase
a;a11 ara vii:ke, kuid iglll 60sel fiha laienev.
- lemil riihi, korralikkuse
ja reipuse See noudis lohu!uid
pingutusi ja
jiirgL
,
ohvreid. Dnepri forsseerimise
esi'1W.
0<.
Uhel piieval. auglisti. algul tegi- meseI piieval Sain haavata. klilinarme arvesrusi rivietteva'ffi;stuses
ja yarde, kuid jain oma koha!e. Seilsmi.iarlislike tllodmises, nagu 7 kuu mendal
voitllispiieval
tabas mind
jooHml.harjumuseks
saanud tunni- miinikild
vasemasse
iilga Ja seeplaan ja eiurutm
ette niigid. Ja kord saadeti mind sanitaarpataljo'
iikki ~. hiLrel Napid
tunhid uue ni
v3,llstuse
saamiseks
ja eseloni
(Jiirg 4, Ik.)
asumiseks. Ei Jiiutud meist ohvits,
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elu vord:ed. Teed oma toad ja ei
moUe taskuste:e_
On agll o:emas
see miski, m's maainimesele
on va·
j!!lik ja maa kiiljes klnni hoiab.
Kuldre ko'hoos Qh suur majatld,
on selle juhtimine raske?
Seda
miirgatakse.
Inlmestega
suhtlemiseks jiiab viihe aega, jllht"
spetsialistidel
ei ole aega neid poh"
ja:ikumaIt tundma iippida ... Palju
aega
kulub
lihtsalt
autos3iduks.
Peaks iga niidal vahemalt
korra
igas laudas .kiiima. kuid ei joua.
Eemalt paistab palju asju teisili,
Ialldas teatakse liipsema:t. On hea,
et spetsialistid
saavad
omavahel
hiisti liibi. To6asju saab ajada nor·
rnaalselt,
hiiorumisi ja niiiiklemisi
po:e.
Palju o~eneb karjabrigadirist,
terve lauda iihkkond sol tub temast. [ga
inimeseni jiiutakse E:ri moodi, sel(Jarg

4, Ik.)

mal., aiakirianduspaev
5. mail lahistata\<se
kcgu maal Aarend, dots. Meinhard Pille, asv.-op. Riita
ajakirjandllspaeva.
'See on ka meie sist. Tiina Tihamets,
ajalehe
«Pollumaj1!nduse
Akadee- Lind, treener Tiit Kaimur, korrektor Johannes-Raimand
HendriksOIl·
mia» sunnipiiev.
i1!iopil?sed
Bruno Uustal,
. «Pollumajanduse
Akadeemia» on ning
Tonu Mesila,
Tonu Riivik,' Arno
iiks neid <lllikaid, mille vahendusel
Erli Aasamets,
Tarmo
ka llastakiimneid
hiljem. saab pildi Kaseniit,
me'e abdeemia
tanasest piievast, OUllapuu, Side Veskimeisfer, Teet
Otstavel, Maire lIIak, "'eelis Kolmmeie tegudest ja piiiidlustest.
kartt, 010 Soomets Jll Anu Noupuu,
sam uti lopetanud
Mari Virro ja
L
Olev Lillemets ..
, 2,
Avaldan
tohusa
kaasta5
eest
ajalehe valjaandmiscI
kiitust jargrnistele EPA toalajatele
ja iiliiipilastele:
korrespondent
Tiina Siimets" dots. Ants Mlkk, dots. Hille
Koik, prof. Loit Reintll!tI. dots.
Raimo Kalli •..dots, Paul Kutdkep-p,
v>tootehrHk
.Renaldo
Moo-arnets,
assist.
Anne LupsU<, v.-op. Eino

Rahalise
preemiaga
jiirgmisi iiIiopilasi:
Bruno Uustal
Tonu Mesila
Erli Aasatnets
Arne Kaseniit
SirJe Veskimeister
Rektot dots. N.

premeerin
30 rb!.,
30 rbL •.
20 rbL,
20 rbl"
fOrb!..
KOZLOV

Taftu· l1likool
sa.
-II
·
d
t
d
.
boosi
.•
p 0.·... uma IO·nus e a use are ng u . a a 5 I na
Prot· Ju.ni· Kuurn

- Ab:d-;emili~';'ehk
teaduslik tase
Korgkooli akadeemiline
tase soltub selles tootavate
oppejoudude
akadeernilisest
ehk teaduslikust
tasemest, Mida suurem on selles tea"
duskraadiga, eriti korgeima teaduskraadiga - doktortkraadiga
- oppejoudude arv, seda korgern on ka
kcrgkool]
akadeemiline .lase
ning
seda enam hinnatakse ja tunnustatakse teda viiljaspool.
Teaduskraad
ehk
akadeemiline
kraad on oppejou teaduslikku
kvaJifikatsiooni niiitav nimetus (tiitel).
See anlakse riigis voi 5ppeasutuses
kehtiva
korra kohaselt
eksamite,
dissertatsiooni
voi molernate alusel,
Tartu ulikooli statuut 1803. aastast lubas valja anda magistri- ja
doktorikraade.
.Neile eelnes kandidaadikraad,
mis omandati
illikooli
lopetamisel..
Rahvahariduse
ministri
miiarus
1819. aastast - «Miiiirus teaduslike
kraadide omandamise kohta» -, mis
oli esimene
selletaoline
miiiirus
Vene iilikoolidele, kehtestati ka Tar·
tu illikooiis. Selle alusel vois illikool anda nelia 'teaduskraadi:
I)
gradueeritud
uliopilane, 2) kandidaal, 3) ma&;isler ja 4) doktor. Selliseid kraade anti iilikooli poolt teadusetegijatele
kuni 1918. aastani.
Kodanlusaegses
Tartu
iilikoolis
(1919-1944)
anti kahte teadus·
kraadi - I) ma£ister ja 2) doktor.
NiiiL mag. a£r. - pollumajandusteaduse magister, dr. a£r. - pollumajandusteaduse
doktor.
.. Noukogude Liidu Rahvamajanduse Niiukogu poolt 1934. a. viiljaantud
miiiirusega:
«Teaduslikest
kraadidest ja nimetustesb
- kehtestati kaks teaduskraadi:
I) teaduse kandidaat (mis tahendab teaduse doktori kandidaati) ja 2) teaduse doktor, mis on korgeimaks
. ieaduskraadiks.
Ka meie vabarHgis kehtestati
need 1944. aastast alates, Niiil pol.lumajandusteaduse
doktor ja pollumajandusteaduse
kandidaaJ. (Ei ole
oige Ilimetada rahvapiiraselt
liihendalult pollumajandusdoktor
vol pOl~
lumaJanduskandidaal,
sest doktoriks nimetatakse
rahvakeeles
ka
arsti. ja kandidaat tijhendab kandi.deerijat isikut, .kes on esitatud mingile ...kohale valimiseks voi miiiiramiseks).
.
.
Viilismaal on akadeemllised .kraadid moneti leislsuguste
nimetuslegao Niiil. kehtestatl
Saksa DV·s
1968, a. alates:
I) Doktor eines
Wissenschaftszwegen
(Dr .... , niiit.

Doctor agrlculiurarum, Wh. Dr. agr.,
mis tahendab madalama aslme teaduskraadi
[a vastab iildiselt meie
teaduste kandidaadile,
antud juhul
pollumajandusteaduse
kandidaadile)
[a 2) Doktor der Wissenschaften
(Dr. sc. = Doctor scientiae (teaduse doktor}, niiit. Dr. sc. agr.) , rnls
tahendab
korg.eima astme teaduskraadi ja vas tab meie teaduse doktorlle.

Pollumajandusteaduse
doktor
Aleksander Aclojaan
(1911- ..,.J983)
- Jogeva Sordiaretusjaama
osakonna
juhataja
ja vanemteadur
(1944-1983);
(vI. liihemalt PA nr.
13)
Saksa FY-s on Dr. a(;r. samutl
pollumajandusteaduse
doktori rnadalam aste, mls vastab iildiselt meie
pOllumajandusteaduse
kandidaadile
ja Dr.l.abil. au. -'-- pollumajandusteaduse doktori· kOrgem. aste, ..lUiS
vastab meie p(jllumajandusteaduse
doklorile.
Inglismaal
13 USA-s on tahtsamate akadeemiHste kraadidena: .
• Bachelor (B.)· of Science (B.
S.) - ..bakal~urel1s, madalam teaduskraad. niiif. B. S. A. - poilumaianduse bakalaureus.
• Master (M.) 01 Science (M.
S.), of Education
(M. Ed.) - rnagister. doktorikraadi
madalam aste.
• Doctor (D.) of Science (D. S.

voi D. Sc; S. D. voi Sc. D.) - teaduse doktor, korgeirn teaduskraad.
Sellele Iisandub eriala. Niiil. Agriculture (A., Ag., A&;r., Ag'l, Agri,
voi Agric.)
pdllumajanduse,
D. S. A. - pollumajandusteaduse
doktor,
MeiI annab teaduse doktorikraadi
NSV Liidu 1975. a. krtteeriumlde
jiirgi Korgem Atestatsioonikornisjon
islkuile.. kel on asjaorn asel erialal
kandid aadikraad ja kes kehtiva korra kohaselt on kaitsnud vaitekir]a.
Doktorivaitekiri
peab olema iseseisev 155, milles autor on oma uuringute alusel Iorrnuleerinud
ja ,.pohjendanud uudseid seisukohti, mida
saab hinnata
uue suunana
sellel
teadusalal,
voi on leoreetiliselt
iiidistanud ja lahendanud
olulise ja
mahuka teadusprobleeini:
Dissertatsioon
ehk viiitekiri· on.
uurimus, mida selle koostaja
dissertant - vastavas erialan6ukogus avalikult kaitseb teaduskraadi
(NSV Liidus kandidaadivoi doktorikraadi)
saamiseks. Parast kandidaadiviiitekirja
edukat kaitsmist
erialanoukogus
annab
nimelatud
noukogu
kandidaadikraadi,
mille
korgem
atestatsioonikomisjon
(Moskvas)
kinnitab. Doktorikraadi
eduka kartsmise"korral
vastavas erialanoukogus
teeb see erialanoukogu ettepaneku doktorikraadi
andmiseks korgemale atestatsioonikomisionile ja alles viimane (Moskvas)
annab doktorik~aadi.
Doktorikraadi
taoUemiseks
voib
vaitekirJana
eSitaga:.
I) vastaval erialal tehtud siiva~
uurimise tulemuste kokkuvotte, 2)
monograafia,
3) uudsel metoodikal
koostatud korgkooH opiku,4)
uudseid seisukohti
kiisitlevad
triikis
avaldatud artiklid.
..
Teaduslik kutse on teaduslikku ja
pedagoogilist
kvaJifikatsiooni
niiitav nimetus (tiitel). NSV Liidus on
korgkoolide
oppejoudude
teaduslikeks kutseteks: professor, dotsent ja
assisteTJ-t. .
Assistent on pohillselt..vanema oppejou abHine ja esimene, madalaim
teaduslik kutse NSY Liidus. Dotsent on' professorist
madalam teaduslik kulse, mis antakse korgoppeasutuse oppejoule, kellel on kandidaadikraad
voi kes on avaldanud
olulise tiihtsusega
teadust5id. Professori ku~se antak.se isi~ule, kellel
on doktonkraad
mng noutav teaduslik, ja p_~dagoogiline to5~taaz.
Erandma
vOldakse prolessonkutse
and a ka teadusliku
kraadita
voi

Laost anti toiduained, toldunOud ja
suured presentmantlid.
mis olid nii
teki kui madralsi asemel, sest oobida tuti viilias me'sa all.
Piirast tunriiajast
autosoitu alime[i koral. Kore asuti unselt lo~
ket te[ema ia kokk I akkas 1l5unasooki meisterdama~ Teised
liiksid
ara kala pili1dma. Paar lakka'amal te[id isegi mida[i parve taolist,
millera sai enam-viilem
ku'valt teisele ka/dale minna ja ka l5busiiilu
tel a. Oli selline lurme. naru oleks 'm? matkal; muudkui suvita· na£u
silda lustib.
01 lul riiiikis roodukomand8r
oma
kalalkii:mistest
;a kolaliku
ral:va.
komide. e!uviisidest
nin{! kommetest. Alles piirast keskOod jiiime
mantlitesse
miissituna LOkke umber
marama.
Er a I:ommikul kaua poonata saanudki. sest enne piiikesetousu "ak·
kas piiris lale ja see pele/as une
iira. Tuli votta moni soom kUllma
u}" aad ia iiiUe ka!astama minna.
Ilommikul
vara vottis kala ka paremini. Era see kalanilii~ terelikuU
nii tiif:tis olnudki. Por ifist elamust
pakkus just valia, looduses olek,
LOkke!ule iiflres 66b!mine - kGil? see
oli omamoodi
romantika.
Piiras!
lOunat soitsime viieossa ta[asi, kus
ootas ees kuum wu't ia QUul kino.
.
VELLO VENE,
Ockursus

-

~r;:til~~f:e

akadeemilise

tase-

teaduse doktoreid

se ka kiiitumist ja protokolli koostamisf jne. Kiiiakse kontrollreididei.
Kursused
!opevad atesteerimisega, kus kontrollitakse
aasta jooksul
omandatud
teadmisi, antakse kiitte
liikiusinspektori
tunnistus.
Kursustest osavott on o:nud sHani iisna
arvukas. Muidugi,: koik. need._ kei
alustavad, lopuni ei j5ua ~ ei jagu
piisivust ja huvi asja vastu.

Fotol:

E. Sein taJviseI 6htupooli

T arvilik

kul reidil Narva miie!,

ia

20. sajand on ennek6ike tehnikasajand. See niihttlb kasvoi igapiievasest tiinavapildist,
kus autode arv
suureneb lausa piicv-piievalt. Enam
on inimesi, kes piievade kaupa s6idavad auloga, bussidega,
tramrnidega, Ent seetottu
on liiklemine
mituluriud
ohtlikumaks,
6nnetused
sagedasemaks.
Selleks, et viiltida liiklus5nnetusi,
korrale
kutsuda
iilemeelikuid .. j a
hulljulgeid
autojuhte, on meil lao-

Ii aTOMHblX::lJleKTpocraHuMH:TexHQ- 3J1eKTpOreXHIIlJeCKHC MaTeplIaJlbl:
JlOfHll MOHTa}!(HblXpa60T. '- 2-e CnpaBOlJHHK.. -- 3-e 113.1(.,.1(on. Ii
H3A., nepepa6. ~ M.: 3HeproaToM- nepepa6. - M.: 3Hepr03TOMH3AaT,
,JIonYCI<H Ii r:ocallKH: CnpaSOlJHHK. H3.1l.aT,1983. - 880. c., UJl.
Fellenberg, R. Kompendium
der
B 2-x lJ... ~ 6·e H311., nepepa6 .. II CnpaSO'lHMK no 3am,liTe CeJlbCKOXO-allgemeinen Immunologie.
- BerJl,on. - Jl.: MiHlll1HOCTPO~Hue,.TIe- 311llcT8eHblx pacTcHMii OT Bpelll1Te- !in; Hamburg, 1978. 201 S. ~ (Pa~
20).
illlHrp. OT.Il.·HHe.4. 2. 1983. 447 c., Jleii, 60Jle3Hell M copmlKoB.. - 2-e reys Studientexle
'11J1.
lI311.,lIcnp. II )J,OiI. :__ MUHCK:Ypa,ll.- . Fitter, R. u. a. Pareys Blumen,
buch:
Wildbliihende
Pflanzen
'CnpaSO'lHHK MOHTa»OJHKaTenJlOBblX )Kaii, 1983 . ..._ 272 c., llJl.

Uusi trukiseid

me%a teadlasi

~~i
t~:!t~mp~I?~£~j~~~u:;
like uurimisasutuste
vajaduse katkandi-daadikraadiga
spetslalistidele,
rnlseks,
keda siis rahvakeeles
nirnetatakse
Selle saavutarnlseks
peab a'ga
nn. «kiilmadeks pre+essoriteks»,
Eesti Pollumajanduse Akadeemias
Mones riigis (Saksa DV, Saksa endas t55tama praegusest
mitnieFV jt.) viiakse liibi nn. habitUal- kordseIt
en am teadus
doktoreid.
sloon, rnis annab teaduse doktorile Siis oleks EPA-s voimaHk moodusoiguse pidada loenguid.
Noudeks tada ka erralanoukogusld,
kus saaks
on tavaliselt habilitatsioonitoo,
kol- kaitsta nii doktori- kui ka kandilokviurn (vestJus teadmiste selgitadaadiviiitekirju.
Saavad ju doktorfmise
eesrnargtl,
eksarni
Iihisarn kraadi anda ainuIt teaduse doktovorm) ja avauk prooviloeng. Habi- rid ja 'ka kartdidaadikraadi
arrdrnine .
litatsiooni
sooritanu
kannab tiitlit on voimalik ainuIt doktorite kaasDr. habil. (= doctor hahilitaiusi
[a abil!
sed a peetakse
vordvaarseks
meie
Praegu t55tab EPA-s koosselsuteadusdoktoriga.
lisle oppejoududena
ainult 16 teaVenia legendi ehk venia docendi duse doktorit, mis.moouustab
kogu
annab mones riigis loa korgkoolis
oppejoudude
arvust koigest 5,9%.
opctamiseks. Tavaliselt saadakse see Ja kui vaatarne nende vanuselist
habilitatsiooniga
(prooviloeng),
koosseisu, siis selgub, et nendest on
NSV Liidu korgkoolides
asendab
ille 60 aasta vanusega 7 ehk 43.7%
venia ler;endit dotsendl voi prof.es- ja alla 55 aasta vanusega
ainult
sorikutse andmine seadusega
elte- ilks ehk 6,3%.
niihtud korras. Erandlikult taaskehtestati
(I. IX 1968 alates)
venia
Eesti Pollumajanduse
Akadeemia
legendi Tartu Riiklikus Olikoolis,
akadeemilise
taseme tostmiseks on
kits noutakse avalikku prooviloenpraegu koige aktuaalsemaks
iHesangut seoses dotsendikutse
andmi- deks teaduse doktorite arvu kllre
sega.
.
suurendamine!
.
Selleks, et korgkool oleks nii peDoktorikraadist
on oppcasutusele
dagoogiliselt kui ka teadusliku uuri- ainult. siis kasu kui selle' omandamist06 Seisukohalt
viiiirilisel aka- \Tad oppejoud
enne 55 eluaaslat.
deemilisel tasemel, peavad koik selle .i(orgemas vanuses tehtult on seHest
kateedri juhatajad
ning p5hilistes
nii oppe- voi uurimisasutusele
kui
distsipliinides
loenguid pidavad .op- ka kogu rahvamajandusele
tulu
pejoud olema akadeemiliselt
korge viiike.
tasemega - teadusle doktorid-professorid. Sageli tavatseme n:imetada
EPA-s
teaduse
doktorite
arVli
korgkooli kaadri sepikojaks. Nagu s~u.renda~iseks
on koig~pealt vaja
sepikoda ei saa edukalt tootada opi- valla selgltada
perspektllvsed
dokpoiste js sell ide tasemel, vaid selles torikraadi
taoUejad
kandidaadipeavad arvukalt toiitama korge kva- kraadiga
oppejoud,
kelle
vanus
lifikatsiooniga
meistrid,nii
ka korg- oleks alia 50 aasta ning.keUel
on
kooIis peavad iilekaalus olema tea- doktoridissertatsiooni.
koostamlseks
duste doktorid-professorid.
eeldused js vaJalik materjal
juba
Kui me sellest seisukohast
ana- olemas. Need viiljavalitud
doktori
liliisime oma oppeasutust
- Eesti kandidaadid
tuleks vabastada
voiPollumajanduse
Akadeemiat,
kes maluste piirides kas taielikult vOi
on eespoolses
iilevaates
toodud osaliself oppetoost ja muudest koteadlaste-oppeJoudude
ja asutuste
hustustest. Nende kasutusse on vaj.
poolt alustatud pollumajandusalase
anda abioppejoude, fotograafe, mauurimistoo traditsioonide
ning aka- sii1akirjutajaid
it. tMtajaid, mis. on
deemilise
taseme edasikandja
_,
tarvilik viiitekirja koostamisel.
siis niieme,· et siin jiiiime veel. viiga
Doktorantide abistamiseks on va- .
palju vajaka. Meie teaduse doktori- jalik moodustada
EPA doktoritest
te arv nil EPA-s, kui .ka kogu Eesti koosnev noukogu, kes tutvuks viiiNSV osas kahaneb ja viimane pOI- tekirja koostamiseks kasutatav8 rna~
lumajandusteaduse
doktori viiitekiri terjaIiga ja jiilgiks selle koostarnise
kaitsti meil 1975. aastaH
kiiiku ning vajaduse korral annaks
Uueks suursiindmuseks
kujunes, doktoridissertatsiooni
koostajale
et iile pika vaheaja kaitsti
EPA metoodilist nou ja moraalset tuge;
rektori dots. N. Kozlovi poolt ve- Selliste vlitjavalitud
perspektiivsete
terinaariadoktori
viiitekiri
18. ap- doktorantide toetamine peaks olema
rillil 1984. Tahaks loota, et sellega kogu EPA tlihtsaim iihine iilesanne,
on avatud
uuesti
teadusdoktorite
sest
sellest
sOltub
oppeasutuse
juurdetulek
EPA-s.
edaspldine tulevlk.

Meelde fiii ...
Kiiime ira piiev kursusekaaslastera Klngissepa miiest illes-alta ja
nil mitur;i korda on iutu'<s tulnud
huvitavamad
ia meeldejiiiivamad
hetped oma armeeteenistusajast.
Miiletan Uisti koige esimest saunaskii'mist
ja uue sOdurimundri
saamist. Enne seda aeti muidugi ka
koigil pead «nulli». Kui olime end
siis korda siittinud. oUd koik sobrad ja tu'tavad nii ilUe nii[ u. et ei
taF-tnud kote esial£u iira tundaei.
Tekkis konekiiiind. el kui .rivis eesseisjale kuklasse vaa!ad. siis libiseb pilk ma}:a - nii siledaks oUd
kijik poetud.
Al[uses tundus see ki5ik kuidagi
v(joras ia imelik, ise[i naljakds.
Hiliem I:arjusid ara iira. sest inimene on juna kord selline, kel Migera tarjuda tu/eb.
01 eks toredamaks
ettevotmiseks
oli karepiievane
viiljasoit
metsajiirve iiiirde kalale. Seda el:k seepiirust. et see oli siiski midagi muud
kui kasarmuelu.
kus polnud teab
mis val eldust. Ka linnalubasid meiIe ei anfud ia- viira liftsal pol: iusel ~ umbru,konnas
lirtsalt polnudki linna. Nii et see kiiik andis
toreda vaimaluse.
Meie komandor
ali suur loodusesober, vana jaU- ja
iw'amees, .kes setlesl kOibest meilegi
fiiiik/s.
Laupiieva
I'ommi,kul
I'akkasime
jubd varakult ellevalmistusi
tegema.

En;l~r!1~~~m~

vaid ka korgema

huvitav

dud iihiskondlik
autoinspektsioon,
kelle tarvis kasvatavad kaadrit mitmesugused asulused. ka EPA.
OET raames toimuvad igal aastal
iihiskondlike
autoimpektorite
kursused.
Nelst osav6tj atel peab
kindlasti o:ema mingi liiklusvahendi luba, nad peavad· olema rahvamalevlased,
tiihendab,
o'ema
ise
korra suhtes teistele eeskujuks.
I\ursustel antakse teadmisi muudatustest
liikluseeskirjadcs,
opitak-

Tavaliselt on osavotjad
erinevatelt kursustelt.
Esile v5iks tosta
viiga tublit ja energilist
okonoomika kursuse illiopilast Arikest,. ke~
on koos poistega korraldanud
mitmeid konlrollreide. Eriti o:ulised on
just bised re:d:d, sest siis esineb
liikluse.eskirjade
rikkumi!fi rohkem.
Prob:e.emiks
on trans;>ort.
selle.
toUu on nii monigi reid jiiiinud toimumata. Praegu luleb po:stel ise
otsida masin, mHiega reidile minna,
see pole. aga kuigi kerge. Niihiavasti oIeks oigem, et selle eest selsaksid hea siiski teised organisatsioonid.
• Iseenesest
on reidid sliski viiga
huvitavad ja annavad rohkesti kogemusi. 19a ii;iopilane. kel on mingi liiklusvahendi
j.uhtimise
luba
ning on asjast
huvitatud,
tulga
kindlasti GET iihiskondlike liiklusinspektorite ringi .~ tulu on se!1est
igaiihele.
MARJE

MEERlTS

Deutschlands und Nordwesteuropas.
filr l!\nzuht
Vcrmehrung,
Kitl!ur
(Bestimmungsbuch).
-.. Hamburg
und Absatz def Baurhschulpflanzen.
u. Berlin, 1975. - 336 S., ill. ./
-- 5.; fiberarb: AuYl. -'- Berlin;,
.
Gedek, B. I\ompendiurn
der me· Hamburg, 1931. 656 S., iII.
dizinischen
Myko;ogi·e. ~- Berlin
Lehr. R.. Taschenbuch
fur den.
und Hamburg, 1980.. --- 395 S., ill. Garlen- und Lanc;ls~haflsba·u. - 3.,
-'-'...(Pareys S tudientexie,. 25).
iiberarb. AuD. BerHn,< u, HamKrfissmann,
G .• u. a. Die Baum- bUrg. 1981. 830 S., iII., 1 BI.
sc~ble:, Ein praktisc~es
Jiandbuch
Plan.,

BresU.r.ahulepjllguJarcgi,
n1IS';sol;
miti 3. rniirtsill9 rd' l\Iol.um,gude Ve~
nemaa -'j'8- ke.lserIiku SJ'iKs.1lmaa vahel, pidi nendevaheline. piir 100M,
rna rnosda Narva [oge,
Nii sal Ius Eesti sakslasle katte.
Kalliks laks meie noorele Noukogu]
ide vahariigile makslna Trotski reet.likkus, kes: V. l. Lenini korraldust
.eirates ei kirjutanudalla
r ahulepin.liule juba esimestel labiraiikimlslel
Saksamaaga.
Siis: noudis Saksa"
maa riigiprir! viirnist moi:ida rmde.joont, rri.s iaks HUa juurest lounasse Musta mere iiiirde.. Ehkki see
.oleks olnud meile samuti raske [a
alandav rahu, oleks ta ikkagi> 01nud kergem sellega vorreldes, mis
solmiH jargmiS[el liibiraiikimistel.
Parast esimeste liibiriiakimisteJii,
:hikukkumist
alustasid
keiserlikud
viied uut riinnakut noore.N6ukogudemas vastu Iii nad peatati a.IE!S
Narva ja Pihkva all. Niiiid noudis
Saksa vaejuhatus,
et Saksamaale
kuulUksid koik nende poolt vaUutatud territootiumid.
Set kombel kaotas Noukogu-de Venemaa osa Ukrainast j a VaJgevenest ning kogu
Baltikumi.
Monarhia kukutamine Saksamaal
JUbas Noukogude valitsusel annuI~
leerida roovelliku Bresti rahulepingu js asuda saksa viieosade pooit
okupeeritud
territooriumide
vabastamisele. SeIle aja jooksul oli nou~
'kogude voim tugevnenud,
rahva"
majandus kindlustunud,
veebruarismiirtsis moodustati Puriaarmee,
Monarhia .kukutamine lubas Nou·
kogude valitsusel annulleerida
ri:iovelliku Bresti rahuleoing-ll ia agnril!
saksa viieosade poo\! okupeeritud
territooriumide
vabastamlsele.
Selle
aja jooksul oli noukogude voim tugevnenud, rahvamajandus
kindlustunud, veebruaris-miirtsis
moodustali sotsialistlik armee.
Ja niiiid, 1918. a, novembti lopus
fuJi Punaarmee viieosadel js Puna:Jaevastiku meremeestel
Narva all
jiille sakslastega
kohtuda. Vastane
tunnetas kohe Punaarmee
suurene'nud joudu. Lahing Naeva piirast
.,algas 28. novembril ja, vaatamata
vastase joudude iilekaalule, loppes

(Atgus eelmises tebes)
Oppimine
opplmiseks,
aKa e[tJ
Elu Parimad AaStad koosne alnult
sellest. Ole jiiiib fu veel vaba aeg,
,SUs kiiib kd mef.l:anisaator kinos '001
teatrls, on moneS' 1:uvialaringis vol
teeb sUski ka sporti. Populaarsemad
·im jalKpall ja korupalt. ka ker(;ejoustik.
. Meie kursusel opib ral:vusvaheline
meister jal:Uaskmises
Urmas Saa.liste. Kardisoidus on vabarii[is nime
teinud Toomas Pettal. Harrastatakse veel autoraltu; miitiglt.akse tasapisi malet, tel akSie toste~porti. Voimeid jlitkuks ara veel enamaks, sest
lefeldud
OTI.. ka. viirau- ja vorkpallifa, maadluse, karate ;a akadeemi..lise soudmisera.
Siis.ki pole meie
teaduskonnas
mindud
ad,ministra"
tiivse sunni teed. uOistlwitesl voetakse osa ikka omal soovil. Sportimine pole ju eesmiir[;iks omaette,
vaid ikka pol:imottel - «Terues ke~
has terue uaim!»

jarg1ui~'paev'a
l10minikuks Noukogude vagede tiiiclikti voiduga.
Samal paeval mocdustatl Narvas
Eesti. T;oorahva Kommuun, mille. valitsuse juhiks valttl eestl revolutsionaiir
Jaan Anvelt. ,I\'ommuunl
Ndukogu, kes taitis tol raskel aj al
nii seadusandlikke
kui ka tiiideviivaid Iunktsioone, kogu tegevus on
seotud Jaan Anveldi nlrnega. Tema
juhtimisel ti:iotati labi ja viidi ellu
koik Komrnuuni Nfiukogu dekreedid.
Jaan Anvelt sfindts 18. 04. 1884
talupoja peres Viljandi maakonnas
Voisiku vallas Orgu kiilas. Siin
moodusid raskes t05s tema lapsepolveaastad.
Piirast algkooU lOpetamist
Orgus
ja kihelkorinakooli
Kolga-Jaanis
astus ta Tartus (tollal JUfjev} opetaJate seminari.
Koolis
valitses
reaktsiooniline

kusJ, Anvell1'907. a. Toilast ja soltis Peterburl. -See., aasta ,otT lema
elus vaga Uihtis: fa and!s .eksternina lira eksamid giimnaasiuml kogu kursuse ulatuses,
astus Peterburl ulikooli olgusteaduskonda,
sal
VSDTP
uliopilasorganisalsiooni
liikrneks, sid us oma elu alatiseks
leninliku parleiga.
191 L a. [aanuaris
arreteeriti
ta
osavotu eest illiopilaste streigist ja
saadeti Peterburist
viilja. Ta elas
Tallinnas,
siis Helsingis,
kus jiitkas revolutsioonilist
tood, JiirgmF
sel aastal saabus ta uuestr Peterbud koos tunnistu~ega
poliitilisest
usaldatavusest,
milIe sai soome politseist, soome sotsiaaldemokraatide
abiga. Peterburis andis AilVelt ekstern ina eksamid iilikoolikursuse ulatuses ja soitis Narva, kuhu' ta sa a..

12 'orahva

Para~t Eesli . o
Kommuunl;Iangem'ist
sW<l,ab"J; -Anvelt . PEi.
terburt ja saabub Eestisse
tagasl
illegaalselt
1921. a, Koos V. Klngissepa, O. Rastase [a teiste revolutsiooniliste
tegelastega
elustas ta
vaige
terrori tingimustes
parteltOo, mocdustas
tcoliste iihts.e rlnde.
. 1922. a. tull Eestimaa parteiorganlsatsioonil iile elada. raske look ....
arreteeriti ja lasti maha kodanluse
poolt jiilitatud
eesti proletariaadi
juht V. Kingissepp. Kogu poranda ..
aluse tOo .raskus Jasus niiiid J. Anveldi olu!. Porandaalustes
tingiinus-'
tes valmistasid
eesti kommunistid
ette iilestousu, mis toimus 1. detsembril 1924. J: Anvelt oB ii1estou.
su organiseerijate
. hulgas,
kuid
kriitilisel
momendil
voilles,
relv
kiies, iilestousnud
tooliste esiridlldes.
Kodanlusel onnestus eesti toolis~
te iilestous maha suruda. J. Anvelt.
vaatamata
julmale
repressioonil~
ta Tallinna Litmaduuma eSlmeheks. jatkab manda aega veel poranda.
Oktoobrikuu siindmuste ajal juh- alust tegevust,
kuid soidab varsti
lis J. Anvelt eesti tooliste voitlust
partei otsuse
kohaselt Venemaale.
ja s'aadeti ~delegaadina ajaloolisele
Noukogude Liidus votab J. An~
II Noukogude
kongressile,
hiljem velt aktiivselt osa sotsialismi iilesaga valit! Eesti Tooliste ja Soldatiehitamisest,
tootades
vastutavatel
te Saadikute
Noukogu
Taitevko- kohtadel
Zukovski-nim.
Lennuviiemitee esimeheks
k5rgeimasse
akadeemias
ja Tsiviilohulaevastiku
riigiorganisse
Eestis.
Peavalitsuses,
olles iiheaegselt Eesti
1918. a. veebruaris,
kui keiserli- Kommunistliku
Partei Keskkomitee
kud viied tungisid Eestimaa terri- Jiige j a II I Interna!sionaali
vastutooriumile,
,soWs
eesti
riigi- ja tav sekretiir.
parteiaparaat
Petrogradi.
Siin
Suured
teened
on J. Anveldil
miiiirati
J. Anvelt
Polljarajooni
noukogude lennunduse arendamises,
Kommuuhi
Rahvusnoukogusse
Ta tegi palju selleks, et nQukogude
rahvakomissariks
ja Petrogradi
ohujoud oleksid parimad maailmas,
Sojalise Niiukogu liikmeks. Et o!1a Teenete eest noukogude
lennundu.kursis 1eaduse s5jaliste saavutusse arengus
alltasustati
J. AnvelU
tega, astils ta suurtiikiv~ekursusteLenini ordeniga.
Ie ja
parast
nende. 'lopetamist
Palju aastaid tegeles. J. Anvelt
191R a.
osales
tsehhoslovakkia
ka kirjandusliku
tegevusega, esinekorpuste
kontrrevolutsioonilise
des lihti Eessaare
Aadu pseudomiissu mahasurumises.
niiiimi all. Ta ei kirjutanud
mitte
Hiljem viidi J. Anvelf iile Petro- ainult publit~istHkke artikleid, vald
gradi rindele ja 25. novembi"il 1918 ka .'proosat. Nagu tiiheldab kirjansaab.tis ta Jamburgi
(niiiidne Kin- dusteadlane E. Sogel: eJ. Anvelt oli
v:isepp). Siin iuhtis ta Revolutsiooesimene, kes sillutas teed sotsialislnikomitee VK(b) P eesti sektsiooni
Iiku realismi juurde eesti proosas.1t
ja os ales Narva vabastamises,
kus
Ajalehest eNarvskii Rabot§i~
piirast seda moodustatl
Eesti Tootolkinild iiliopilane
rahva Kommuun.
PIRET PARNPUU

Eesti TiirahvG, Kommuuni. iuht
ohkkond, millega noor Anvelt kui"
dagi leppida ei suutnud. Seepiirast
lahkus ta sealt kahe aasta piirast
ja soitis Peterburi, kus asus loole
kontoriam<!tnikuna.
Ti:iotades poliitehnilise inslituudi
kon tor is, tege·
les ta visalt enesetiiiendamisega,
omandades
is.eseisvalt kogu giimnaasiumi materjali.
Juba Tartus kiilastas J. Anvelt
iiliopJlasle k()osolekuid, .kus tutvus
iihiskondltk-poliitiliste
probleemidega, mis tekitasid' iirevilst . noorte
tartlaste
hulgas. Peterburis
jiilkas
ta oma poliitilist tegevust ja lii:!tus revolutsiooniJisse.
toilsse, osaledes sotsiaaldemokraatide
viiljaastumistes ja propag-t!eridesmarksistlikke ideesid tooli~
.QuIg;ls. .1905. a.
siigisel esimese vene revo!uts'ooni
keerises tuli tal Peterburist
politse1
jiilitamise
tOttll lahkilda. Ta s6itis
Eestisse ja hakkas toole Toilas.
Korvuti pedagoogilise
tooga tegi
ta kaastood ka sotsiaaldemokraatide
ajalehele eHommik:., juhtis revolutsioonilist agitatsiooni
Toila kaluriteja kiisitooliste seas. millega tombas end ale kohaliku pastori }a voi-,
'Ifiukandjate viha.·
Et piiiiseda arreteerimlsest,
lah-

deti loole vandeadvokaadina.
Narvas asub J. Anvelt juhtima
Iinna
parteiorganisatsiooni,
mis
juba 1912. a. suvel hakkas
viilja
andma toolisajalehte
«l(iir:..
Ajalehel tuli illetada suuri raskusi ajakirjanike kaadri. puuduse Ja Tallinna VSDTP
komitee oportunistide
tottu, kes ei tahtnud
tunnistada
teda iile-eestimaaliseks
parteiorgan:ks ja. piiiidsid igati takistada toimetuse. toad.
V. I. Lenin hindas eesti tooliste
ajalehtc «Kiiu
(mid a peaaegu 2
aastat juhtls J. Anvelt) korgelt.
Veebruarikuu kodanlik-demokraatlik revolutsioon Narvas, mis toimus
J. Anveldi juhtimisel, andis voimu
linnas uuele oo:ganile - Tooliste ja
Soldatite
. Saadlk~te
Noukogule.
Noukogu esimeheks
vaHIi Narva
tooliste
poolt
iiksmee!selt J. Anvelt.
HHjem moodustati linnas ka Ajutise Valitsuse
organid
Iinna
dU,uma ja Iinnavalitsus,
kuid tanu
Narva bolsevike
aktiivsele tegevusele asusid Ajutise Valitsuse organid VSDTP-ga iihel korgusel. Veelgi enam, nende organite
eesotsas
olid bol§evikud. See lubas Narvas

Kuidas kasvab "maa sool"?
keskpiirase pi5ltumehe asemel SUllrepiirane automa;andite spetsialist.
Onn. kul aratundmine
ei lule tilra· f:ilja, sest sel iul. ul jiiiiuad iira
kj5r[fariduse[a
kelnerid, laksoJul.id
voi liUsalt luuamel-ed.
Nilild on lu,eiale
juba killla!t
puru silma aetud, nU et kindlasti
niiib laUe, et PM III an uks I iTmus aktiivne ia Til[a;a kam'J. Tegelikult·
meeldib
meilegi
[ureda
raamatu'd,
jooniStada
voi pidada
koos maf:a mani saunaoidu, kus parast kOva leilitamist vaib istuda kildeva kamina ees·ja raiikida toestisilndinud lU[tisid. Mis seal sa'ala,
val-el ruitpame sekka ka lonksu olut,
et suu ta!mama ei la'<:kaks,
Kind/asti on iral kursusel oma
lemmikud. Ka meil an nad alemas.
E/ kujutaks kursust elte[ i, kui poleks. alaH naerul:imulisl ja sanakat
Mart Nettanit,
Urmas JuiPamit,
Priil Rosenberri
uoi Raivo Piibelehte. Me lo/ame neid, sest ttf!mad
an meie. kursuse olna nao' «naerukurrud».
Kolmeteistkitmne
noormef:e ellu
on tulnud a[a. /oopis uus kuaWee/ .
Nad on nimeU onneUkult abie!usadamasse jf5udnud. Nitild ei vastutata enam ainult enda, va'd ka[;u perekanna eest, See o[a tiif:endab, el
sana, «'vaib» asendub nende jaoks
tiUi sonata
«peab». Ise nad on
ueendunud, el perekand opoimist el
se[;a. Yal:el tundub. et mida vii/;.em
on aega, seda rokkem suudad lira

Palju ,.uvilaval pakub ill:lskond:
like erialade
teaduskond
(0 ET).
. Meie PM /11 kursuse tuden[id on
eriti a£aralt osa votnud patendi,opefuse
kursustest.
Veel ollakse
h uuitatud lUklusinspektori,
tat'andi)a miin[lljul:i ning fota€:raafi erE.
.aladest ..
Tereldakse ka ra/;vatantsu ja peotantsu[a,
koorilaulu
ja pu!:kpillimuusika[a,
Tuntud on meie raadiareporter Mart PUr, Ilelle saaleid all
-Eesti Raadiaski kuulda anlud.
Kursusel le'dub ka malllmanrU~
I:uvilisi. frat aaslalon
osa uoelud
«Ajukraani» turniirist, Tiinauu tuUme teaduskannasisesell:eitlusel
koimandaks.
Tubiimatena
tuieb sellel
rindel nimelada
Eduard J artsevit,
Oleu Laadit, Aua Timmat, Mil:kel
Allikmaed ;a Sulev Suuna,
Oma iilise
I uvir a pilliman[u
vastu I akkasid ;uba esimesel kursusel silma paistma
\ielio Mannisle,
Ril a Lutter, Mart Sa/uste ja MarKUS Tanc (viimane api!) prae[u killl
11 kur<usel), Ansambel an esinenud
nii EPA klubi ilritustel, kursuse~
kaaslaste pulmades kui ka ill istel
ka! tum'sal tutet, Muusikame!:i
an
kursusel vee!fi ja nii ei li:iI e peooUud era ma1ev'asuved i{ ava~s,
Kui Juba rnalevat sai meenu!atud;
pooranri
ju'uatsa
maneks
djaks
EOE peale. Meie poiste seas on populaame koristu<malev, miUestjuba
aas'a;l '82 ia '83 on arvukalt osa:
uotiaid olnud. Koristusrulma
eripara seisne'J sel/es, et pOI itooriista,deks, on . kamba'n ja traktar. ara
Just need an[:i Dire mel! anisaato-.
rita paras paar. Nii vnib malet'asuve nautida ka see ludeng, kellele

kaksikvi)imu .kaotad.a,: llIis':n raagib
J. Anve!di j_~~ tema i(a'asvomej~te'
poolt
markslstltkult
kas-v:atatud
Narva tooliste
kargest
teadlikkusest.
1917. a. martsl
lop us suunas
partei J. Anveldi Tallinna, kus ta
tootas ajalehe eKiir»
(rnls. alustas
uuesti oma tood parast
kolmeaastast.
vaheaega)
peatoimetajana.
Peale selle oli ta VSDT(b) P PohjaBalti
biiroo
liige,
kuulus
Tallinna parteikomitee
koosselsu, samuti jtlhtis ka bolsevistliku
Iraktsiooni tegevust Tooliste ja Talupoegade Saadikute Linnanoukogus.
Eesti loolised saatsid ta delegaadina I iilevenemaalisele
Noukogude
kongressife,
aga Ajutise Valitsuse
poolt korraldatud
augustivaJimistel
kohalikesse voimuorganitesse
valiti

ef:itaja amet uastukarva
voi keda
el:itusmalevasse
liltsalt
ei lubata
(praktikad ei anna ae£ a).
Muidu{;i kipub IlOristusmalev ainull meestuden[ilele
kanti mooda
olema, sest tUiarlastele pole sei periooda oirel toad anda, Ent funktsionaarldel tulells siiski pead toole
panna ja ka ne:dudele midati j!5ukol ast pakkuda, sest mis malevasuvi see on. kui pole teid, meie kaunid tudengittirid!
1982, aasta suve ve~tsid me;e poisid
Karksi
rill mas ja Palsoni
kaondrill mas, EI suur koondrilr m
ennast ilmselt ei oi[ustanud,
laranes see jiirrrnisel aastal mitmeks
va!keseks.
Meelispaikadef?s
said·
nilild Vao, Palsoni ja Ka1J1bja rukmad.
Tublimad malevlased labi aerade
an olnud:
kombainerile~t
Taivo
Kreen, Kalev Laas, Ava l(arelson ia

Tiit kebane;
autojuhtidest
Enna
Vinni, Olev Just ja \ieljo Manniste;
traktoristidest
Ain Okas, Mart Nettan, Eduard Jartsev ja TtU Lauri;
«rel:epappidest»
Vella Luud ja Aivar Moorus.
Tanavu lubali meie kursuse {raktoristi-masinisti
pralitika
malevas
(ira tef.a. Meld oieks vi5idud ju liUsalt vabariir:i. majandeid
mooda
lalaU saata. On tanuvaart, et seda
siiski ei teUud. Malevas on ju ikkaKi I:uvitavam!
Koristusrnalevasl
on selle poolest
kasu, et siin oled otse maatDo keskel, ama lulevases
miljaDs, ofJid
tundma maainimest}a
oma lulevase
too spetsiifikat.
Nii monigi saab'
vee! viimasel letkel aru, et pol/umeFe ametpole lema jaoks. Naiteks,
Olev J usl taipas seda nimeit k()'ris-'
tusmaievas ninK as us edasi appima
TPI-sse,
Elk tuleb temast
niWd

te1:a, kasutad liI:tsatt oma nappe
ajavarusid ratsionaalsemalt.
.
Muidugl ei ela ludengiperflktn4
iira uksnes sUpist. Lisa/ts· pet1Witl
oLema kiirmed kiied ja' vanemale
mOisteu taetus.·
,.,
Val el iuUub a[a nil, et tudeng~
perekond ei ela SUtugi Tartus, vaid
kusaKil Eestimaa teises servas. Et
neid kiUastada, tuleb va!:el kooll·
piievigi o/uerdada. Ku:[i EPA jaoks
oleme eelkoi[e illiopilased ja alles
seeiiirel
perekonnainimesed.
si.is
meIe abikaasade jaoks on asi vist
monevorra
vastupidine.
Seeparast
loodan, et oppejoud viiga et kur;'
justa ineie pereisadega, kui nad va1:el puuduvad. Tefu on nimelf pereisadera,
sest meie kursuselt . all
sir£umas iuba kUmme ,oomscimeel~
set mudilast. Olete kindlasti minufa 'naus, ,ku! nimetan seda miirkt:
misviiarsek's
naita;aks,
tOokuse ja
1:ea taUe tundemiiniks.
' .
Me'e PM HI kursusesl voiks veel
nii mandagi pa;atiula, seejuures uLes
luredes ko£u meie nimekiria, sest
i{'auks on matefari
silma paistnud;
Moni saauutab rol kem. teine an lar.asil:aidlikum.
Oldiselt
fJoib afa
oeida, et meit opivad laredad pai.
sid, nad on 1:eadeks' sopradeks Ja
kaaslasieks saanud.
,
Jiiiib vaid loota, e/ ukskQrd"kul
EPA-koali ukse enda jiirei suleme,
saab meist toeline «maa soot:!. ke:s
ei karda raskel toad ning kes ama
teadmised ia terutsemislusti
mooda
Eestimaad laiali kannab. .
.
Alta an kirjutanud illalpool la[;ll.~
riiiigilute kursusekaaslane
.
<
JAAK LEPIK

..Sigar,eH s4itsetamisel
(=' kuivd~tUlat8ioonil)
vallanduvatest.
kee~ilist~stiihenditest
(neid 9n iile
3POO) :pn kolmekiimnel kindlal] organi~mi kahju5ta~ toime. Nee? ja.otfltal'se.oma
toimelt org anismile
~)ja ~ut,trde riihma:
'
' . ., viihki pohjustavad
(2,3 ben~opiireen',
radioaktiivsed
Isntoobld,
f~noolid);
.
. • arritavad
ained, mis p5hjuslava" koha, bronhiiti jne, (eeterli~ud (md, akroleiin jL);
:: _ narvimilq?;id (nikotiin, sinihape. jt.) (Nikotiin !ekitabki tubakast
soltuvuse,
nikotiininarkomaania.
f3!l-:-70% suitsetajaist
.tahaks harjuinllspahest
'vabaneda,' aga narkornilaniale
orriastcl
ajenditel
seda
)(iilisabita ei suuda);
~ • siisinikmonooksiiiid
e. vingugalis. .
".
Vaatleme
k6fgepeail suilsetamise
ja hingam:sorganite
vahelisi seoseid; Tuoakasuits
toimib k6ige ak;(fivsemalt ii~emistele hingamisteedeIt! Ja kopsudele.
,: Hingek6ri
e. trahhea
on seestpoolt kaetud ripsmelise rakukihiga
"(ripsepiteeliga).
Need ripsmed Iii'
guvad Iim~skestal ja on nagu eskaJ:aatoriks, inls justkui t6s1avad sis.Sehingatud mus tuse koos eritatud
llWaga kopsust ii1es. See on orga~
liismi ilks loomulikke kaitsemehhaplsrne.
Suitsehimine
aga vahen~
4a\? selle limaskesta
ripsmete ilktliVStist - need ripsmed muutuvad
jijrj~st,
madalamaks,
katkevad,
nende Iiikumisv6ime
vaheneb.
Nii
~ee kaitsebarjaar
havib.
, i\opsutorud
hargnevad
jarjes\
-vli1ksemateks
kuni a:veoolide ehk
.lI.opsusombukesteni, milles \oimubki
I.:."

.

.

·'\23.;:;"'28.
jas, tooks jiirjekordne
uli6pilaste,
1>oo:iste ja teenistujate. ning 6ppejoudude
omaloomingu
iilev1iatu5.
t(oik naitus! nainud inirnesed on mi'flUe-a ,t loodetavasti
iihel' noul, kui
ioliiilJan, ill nahtu oli vapustav.
, .. Igasilg'uses , tehnikas linikuid, nii
beegeldatud,
pilutatud. tikitud; kooiiiir'.sokld,
kinl:la:d, kleidid, miitsid,
kamp:suriid. Poisid olid omalt poolt
valja; p.aklbilriud encla leiutatud aparaaie jne.
Juba aJguses hakkas. silma ilus
fii~de 'Ja'lifil'ku'te'kbrriplekt.
Wig-a
omapanlsert
·ommeldtid
suvekleit·,
\wtts-iklln'dis nime «Paasusilrri», kenll
~lIitrorfipb!'lits;ooniga.
Tikitud lin!·
~ }'''-

::_o·....

,~<,

~•

~.

-

\

,'~

.()11 5. "aast!t pi:ilIast elus·. vaid
8%1
', I<rbbniilsest
iirtifusest
' tekivad
sui1setajatel
bronliiidid
e~ kopsu-'
.torude p61etiKtid. Ka "ligedad . htn":
gamisteede mlektsloonid on suitseiaja'tel -"- nii aktiiv$ete~ kui ka pas-'
sriv$etel _'.' sagedasemad.
. Samuti
tekib' ketgemini
kopsupoletik, sest
htngamisteed
011' kroonilise arrit<ljil
toime all ja rrerrde loornulik kaitsec
barjaiir.on
t16rgenenl1d.
.
"
tUllU!>!

~

"~,

gaasivahe!us .. .Alveeolid
on, 'liid ga, ilrna milleta ei q;eks e:,u" Sed<1
U,I-mm Iab.rndcduga,
nende
\06d altavad ~eha pu,naverelib.ed;
igll
on vaga oliuke, vaicj ii.ks .krhr pind- milles le.duva .. hemog,Qbiinj
akfiivse Ilmaga katterakke (epit!id- rno.ekul on gaasivanc.use
teenisLU;'
..'
rakke), mille paksus on O,q J.t. See ses. .
tahendab,
et neid rakke
peaks ". PilUikult (ieldes votab hemoglQc
iiksteise peale laduma 2000 tiikki. biini molekul O~ oma turia.e ja
alles siis" saaks 1 rnm .paksuse ki- randab vasimatu.t
vereringes, et
anda ara unes.lapphi. Ka kopsu' veresooried on, harg- oma kandarn
ncnud
. kapillaarideks
.. (juusvere:
kapiltaar.s vas lava koeraku etutegesoonteks), mis ori y'orguna firnber vuseks.. iihineb seal, S" t. votab. cIlo
kui arne:
alveooli ja ka ne.i1 on vaid'
uks da kanda siraihappcgaas]
vahetuse jaiigi rno.ekwli, mille ta
kiht . katterakke
(end6tee1rakke).
toob l:iopswdesse ja annab alveooliHapnik O2, mis sissehingatavast
des. ani' viiijaningamiseks.
Sds
61lnst laheb alveoolj, ja siisihappeminnitkse . jiiJ.e . uuele ringile. Nil
gilas CO2, mis vereringega, tuuakse
kudedest
ainevilhetuse
jaaglna ~ in;neku lee arterites kui tuJeku tee
Jabivad selle 6hukese barjiiiiri viiga veen:des toimub labi siidame, mi5
kergesti.
. _ IiInnab liikum;sjou.
.,
Sultsetaj<ll ~ga saab HGB mo.leKuid ka igasugu~ed suitsuosakekul kopsudest
ka vingugaasi
sed (au_tode heitgaasid,
sUitsetajal
igasngused
tubakagaasid)
liibivad moleku.e. mille] on vaga tugev Ilk·
tiivsus.
iihineda
hemog:obiirriga.
se:le barjiiari. 1\ui nuiid suitsetaja
hingaks ainult sed a . ohku, mida ta Piltlikult Qe!des hiippab .CO molesuitsu
liibi sisse imEOb,surek~ ta kul ise. Hgb m.olekuli turjale eg1!
lase teda enam lahti,. See Hgb rnovarstL
,
Taiskasvanud
inimesel on a1veoQ- lekul' .ei Saa enam tiiita
oma
iilesannet.
Seelide pindala 74 m2 •. Piltliku:t
v6ib hapnikuvarllstllse
62:da ka nii: kui need alveoolid
t5ttu niieme suitsetajal
veidi kahnahka
Iling
laotada porandale Jaiali, o:eks see vatumat ja hallikat
varvust.
Peale
vaga $1IUre korleri pindala., Ja' on huultel. s:naka;mat
masendav
moelda, et kogu selle selle SOQcj1.J~ta\>eriitrotsiiiitide
,COsisaldus veel ummistusi. vcreringes.
imeparase pinna
a1lutab suitsetaja
Kops puiiab .su:tsuga sisse saHunii ebapuhta!e ja roiskunud ohulel
ainetest vabaneda
Just see, el alveoolide
pind on Hud. iirritavatest
Suithii sum j a rakusein 'nii ohuke. voi· Iimaerituse ja iirrituskohaga.
mal dab kopsudel teha selle .iiniltej, setajate
alveoo;id
tavaliselt
laiedava t06: kogu inimese elu vallel nevlld, sest seina raku.d kahjustut
varustada jga teina rakku hapn:ku~ yad ning rebenevad. Nii- viiheneb

sein

co

_"

-

gaasidevaheluseks
vajalik .hing:,:.,
mispind.
,.
__ .
. Algul teklb kerge llingeldtis fiiiisilise !egevuse p\:lhul, hi.jern areneb
i'ihupuudtis isegi joudeolekus, Inimene invaliidistub,
Sellest kujunevad iBegi rindkere rnuutused ja selte elastsus hingarn.sliigutuste
tegemisel vaheneb. Seda tunlakse kop5U Iaienemise e.. kopsupuhituse
nime all. Muidugi voivad seda poh-.
justada ka teised haigused ja ebasoodsau eluting:mused,
kuid suit·
s.etamine on kmd:alt
iiks p5hjusi.
Ohuteede .kitsamatesse
kolltades·
.§t\ :kopsudes
ladest.ub r.ohkem .ya.hki tekitavaid
aineid, sest 50% tubakas leiuuvalesl
rad:oakliivsetest
ainetest
liiheb suitsusse.
Nii hakkab seal sageli
arenema ka kopsuviihk.
K6lkidesc maa-des on.· viimastel
aasiakumnetel
haigestllmine
kop·
suvah,ki vaga kiiresti suutenenud.
Kopsu<viihk on t6usnud
es.kohale
k5igj teiste .organite .paha!oomuliste .kasvajate., hulgas
(varem
ali
selleks !'l1aovahk). TOU5111e aitab
kaasa see, et 5lIitsetajate
arv .on
suurenen'ud
(suitsetama
on' haka·
hud ka naised),
suitsetama
hakatakse: varakult, ja seegi~ et- 6hk lin.
nades on juba niigi radloaktiivsete
ainetega saastatud.
1980. a, andrnetel
oli SO,omes
kopsuvahki ,haigestuffiine
viimase
12 a.asta· jooksul 'Suurenenud 50%.
Jiirjesl
suureneb
naiste
.osaliihtsus: Aga sajast kopsuvahki haigestllhtlliine ka
I\iudlasti on
sellise niiituse korraldamine
iilimalt
tarvilik
huvita.v nli. ositlejate!e
}o,.I} Vaatajatele. P.ro1;lleemiks on· 01nuq)lga
See, et k.ohale ei tule. niH~
fust :.wilvama ··.miiiiratud; iiJiopilased.
Santa juhtus ka 28. apTillil. Naituse
aJguseks 'oil I{u'uluta'thd kelJ 1.2.
aJ.!:.i! k~ciagLvalvama eitulnud, a'l:ati
valjapan~k
alles kell 16. Kahju
nendest, kel mane tudengi hooletuse t6Ui! niiitusniigemata
jiii.

Suitsetajate
.kodudes·
iilemiste ,hingamisteede

OIl

ka .lasttl
p61eJikuQ

sagedasernad kui mtttesultseta] ate
kodudes, sest suits arritab
laste
bingam:stEdd, tiii~kasvanud ise. p6e·
vad sagedamil1i
ill nakatflvad k{l
lapsi l1ing suitsetajate
lapsed on
allergilisemad
ia vastuyoltikumad
haigustele..
. . ..
'. !
• M6ned
suitsetajad'
seletavad;
.:Mulle see Hii ei mo]u, rna '·ei··tom:
ba suitsu kopsudesse» voi «suitse'
tl!n flltriga».
.
. .
.Ei maksa end petta - ei ol~
'vaJrnistatud ,filtre;d,
mis kind:us·
taksid .ohti!use, ega saagi v31m:s~
tada,
sest rriuidu imetaks" vaid
kuuma ohku ja see ei rahuldaks
suitsetajaid.
'
.

.

,-

See k5ik pangu m5tlema. On as;
la, m:s on paratamatud,.ia
teis~,
~ida saab. vallida.
Inimese orga'
nism. ·on nii imeteldavalt
taius~ik,
kus iga molekul taidab
uslavan
talle antud iilesandeid. Miks ja mis
.Qig:tlsega .seda siis ise -rikkuda? '

mist te'kib nii m6ne:gi

be iiht-h~ist proovida:

ia .

kute kompJekt ~Liina:.. Ei oi-eks us- rla~1in~ fa kena: t.eist ~eIlist vaevalt
kunud, et rohelise:e pohjaJe tikitud )ei'duks .. V5ib arvata, et tegija .(l[l
roosad lilled fili Hus'a efekti;' anna~ sene kil!lal kaua vaeva niiinud. OJ
kuu!da. arv.alliusi, .et nilsug.llst VQiks
y·ad. Vaga iIusa mJ~~lri~a: ris~p'sles
]n nartnastehn:kas
tehtu4, vaiha·d.· : ka n1asstoO~lliisse lasta.
Olnamoodi.
huvipakkuvild
. olid
Ei 'oska arvatagi, KUSt. kill! selli:
, 'kaleedri
sed' ka~hid . muslrid,. ~m'va;j~ vae' p61h,nnajflndusmasinllte
tud. Vaga lIusad 0.1i! samulJ koo' iiH6l'lilaste ja 6ppej5udude po'bJt valinitmesugused
aparaad:d.
tud ja heegeldatud 6laratid, kootud m'statud
liibivalkleidid. Usun, et .v,aeva on siin k6- Naiteks seade 5liproovide
vasti nahtud ...
gustamiseks
(autorid
V ... MeriIov,
varvimuusika
seade
K6ige enam ineeldis niiituse kil- It· Veski),
lastajatele
puust nikerdustega
voo- K. Reikerill j t.
di-. «Rex».
See -oli.. t6~ti
..•. . "_'-_,'
.
." vaglJ oJ1la--_ ~ Usun, et parast
'.

','

'.

et

MARJE MEERITS

iIi

MaOlllr01l:lJi-!

.:.':'ehif,usseklsi~Gn:'.,

pidas 19. j3 ·20. aprilJH XXXII· OTOk.Us il:iopilase!1 andsid
~ru oma tead.4stiii:i~t. Esind~tud
olid k5ik erialakateedrid,
monev5rr~
v.iiheln ehk ehitusillehaanika
katee(AI gus 1. Ik.)
der.
R:~nverenls . niiitas, el maapar~nParast
hospidaJi
jiitkasin
jiille cluse eriala iili6pilaste seas on roh·
1. Ukraina rinde koosseisus
1a nii
kesli neid, kes tunl1evad 6petatav'll
kuni 9. maini 1945. a..
V6idupaeval
olime Prahas. Seda suhtes rohkerrt huvi, kui seda,:prog ..
Samas
ilmnes
1945. 8. maipaeva
pole v6imalik rarnm v5imaldab.
unustada .. ,\1eie room oli piiritu.
aga ka kaasiiJi6pi]as!e vahene huvi
Onne:'kud niiod, naer voinuks piii- kolleegide too VllstU.
keseliseks muuta ka k3:gc pilviscValdav osa ettekanne!est
kuulus
ilrna! Ja k6igis oli lcadmine, ct
.oma kohuse Kodumaa
ees oleme V kursuse iiliopilustele, kes paraku
taitnud.
. "
16petavad juba kevadel. MureftekiIga noore inirnese elus on mii- tav ongi 010-1aste
jare:kasvu
kiflestu5viiiirse:d
siindmusi.
Nende
Simus.
seas on erilisel
kohal
piiev, mil
J;Joormees astub kodumaakaitsjate
Sellest j areldub" et sektsioonil on
ridadesse.
Algab
armeeteen·stus.
oluHselt vaja propageerida
UTU te·
Eesmiirg:ks kaitsta ral;u, mille va- gevust. Ilmselt on ii.iapilaste selleHem polvkond 40 aastat tagasi kiit- alane
inertsus
tingitud
paljuskJ
te voWs. Ja selline teenistus peab teadmatusest.,
missugune
tiihendus
olema eeskujulikl
v6ib olla diplomit061e
varasemal
\.Iurimusel.
I. MOSKIN,
Konverentsi
16ppedes valiti ka
poliitte2nistuse
major,
sekts'ooni iili6pilasiunktsion.iiarid.
EPA NLKP ajaloo ja
KQkkuv6tvalt v6ib oelda, et ette,
teadusliku kommunismi kateedri
kannetel oli sisulist viiartust, esine.
jatel piisavalt esinemisoskust.
Endiassistent
'sell jatab aga soovida eneseviiljendusoskus.
.

'konverel1tsi,

,
IAig-ils 1. 11<.)
,
t~ga~ peab. ~rveStama.·. Vaga hiisti
lu:~b oma moga tci:me Kassi laudah'r'igadir fili¢ Kiirgcnberg. Oldse on
l)J(gadiri§e kaader paris hea,
.la lopuks' otseseU toii~t. Kuidas
Qq' jUu.rdckasvude ja piimaga?
. Viltu on liiinud ka,. Ega kagll aeg
iilesm~ge m~niia, Kl:sluma lwt
'. jjilg~, iiol~ ma jalnud, ililer ka po'.'le'tei'oud, .Mon'i aasta lagasi sa:mc
~ k.atte 400G-kCogramm
piirnatoo
onngu' lehma kohta. Siis luii Iall'
'gus,. Niiuq. oleme taus p:ussides
. (+200). PiimaioQc!angu valle pareina fa halvema grupi vahcl on aga
~uure:nenUd,. ll1uliu ulalUS
1,3
timriiiiL Vllrem oli vaid 500 kilo:
grainini. .Iiirelkasv ei S3a sageli
kii'tte' endis.t taset. Sigadc' juurdekes;" c:m J6usnud panasl seda, kui
sigade arv viidi voas!avusse kohta'. L5unasQok
Gruusia moodl ehk foto EPA rahvatantsijate
Tbillsi~e' ja, siiOdaga,.
rahvas.
, Koduile elu, hobid?
",
. rei silt. 'Pildile on jaanud peamlselt majandusteaduskonna
~.Meel{!ib kinos kiiia ja raamatuid
lugeda .. Pealesunnitud
hobi on ku·
dllmine.
M6lemad
lapsed
kiiivad
esimeses klassis, Ratsutada mee!dib.
,-itt *
S.uyel iJpetasin ka lapsi ratsutama
ja iiJdse 'hobustega:
ringi kiiima.
O!emaailmsel
giineko:oogia
ja
Hobideks
ei jliii siiski nii palju
obsteetrika
kongressil
Sydneys
Taevas
tambus pilve. Tiinaval
aega, kui kuluks,
hoiatati asjarasestunud
naisi liiga 'muutus 6hk liimmatavaks.
Lahenes
Kiisitles ENN HAABSAAR
. sagedase s6idu ees! reaktiivl.ennuaike.
kites_
Orlaa Iinna elanik M. Milaskina
Sellise avalduse tegi 'Laane-Sakotsustas enne esimesi k6uekiirgatusamaa Lennundusmeditsiini'
AssotsiaisiOop(
nimekas
legelane
dr. si ara k'iiia kuuris.
Astunud vaeH. G, Mutke. Ta lisas, et iile he!i vait iile liive, jiii ta iillatava:st vaakiiruse liikuvad
reisihinnukid
vOi- tepildist
seisma: v60koha
k6rguvad
tekitada
rnenstrwatsioonihiiireid, unelusl,
depressioqni,
kont- sel, teineteisega
mitte kokku puusentratsioortiv6imeja mii.lukaotust.
tudes,
rippusid 5hu5 kaks viiikest
tulekera. Servadest olid nad kollakad, keskelt punased. M6nda aega
* * *
kerad 66lsusid
riHmiliselt, justkui
. Kuigi
tuberku~oos
on. tiiiesti oleksid hinganud,
piirast "aga puu,
kontrolHtav' ja voidetav haigus, sutusid olliavahel kokku, saatsid k6i·
reb omeli ig-al aas(al kQ:m mi!jonit
kiirgavaid
sao
inimest
tiisikusse,
s.. o. 6 inimest kid esse kiilgedesse
demekimp~! Ja 16puks kl)stusid aegigas minutis.. .•.
.
laselt.
(<<MornIng Star»)
Nii tqjml)s veel iiks. kohtumine
hiimmastllva
)qodusnabtus.e
- kerarilgui{3 ..

lob.~

se·

see

*

*

Viilk kuuris

rna

Eesti meisfriks
Nadalavahetusel
se!gitati Parnus
Eesti rneistrid t6stmises. Tartu lin·
na esindasid
seal ainsatena
ko1m
EPA iili6pilast:
-82,5 kg rebis Vladimir Babuskin 142,5, t6ukas meie vabariigi
noorurite rekordiks 180 kg, mis on
4,5 kg parem ka Mati Luhale 1971.
aastal kuulunud EPA tiiiskasvanute
rekordist,
ning sai kogusummaks
322,5 kg ja tasuks
h6bemedali.
Viies oli siin Aleksander
Absalon
262,5 (I15+ 147,5) kg-gao

MEELIS

KOLMKANt,
MP III

Kallis Anu, avaldame

Sul-

Je siigavat
kaotuse

kaastunnet
VANAISA
puhul.
.
Raamatupidamise
IV kursus

Toiinetaja

kt. T. SHMETS-

Ajateht «P6l1umajanduse
Aka'deemin .., postiindeks
202400, toimetus
-90 kg eelmisel aaslal Eesti iik- Riia 12, tel. 75572.
Hans Heidesikt6sted v6itnud Ennu Kotkas tuli ffianni nim. lriikikoja triikk Tartus,
niiiid esmakordselt
vabariigi meist- Kastani 38. TelJimise nt'. 1685. MS·
riks ka kahev6istluses..
Ta. rebi:; 04445. Oksiknumbri hind 2 kopikat.
140, torikas
180 ja sai kO.kkL\
.HhlJlJlv·.,aRH.'lyce
A K8.}lt· .. H.""
(.«CeJlb.320 kg.
tl!o,nlI1ACTUeHHag
8Ka:ii'· ...!lH.'.
OllraR"
n.aJl;TKoM,lt'teT3.

Pt'KTOlt8'Ta.

KtlMHTeTa

JI·KC,\\
" "flOiIIKOM3 :'I,·"oKCKoj.
C~_Jlcll, .. II'O. uaAe".1I.II'i

ce......·

