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Arutati

KK XIV pleenumi

materjale

18, mail toimi.Js EPA partei•
algorg;misatsiooni
Iahtine iildkoosolek,
kus arutati
NLKP
Keskkomitee
1978. ·a. juulipleenurrii ja EKP l(eskkomitee XIV
pleenurrti materjale. Alljli.rgnevait avaldame liihendatult pohi•
ettekande, mille tegi teadusprorektot dots. ARMAND SUKA-

MAGl;

Raiikides
EPA
osast vabariigi
p6Hurnajanduse
arendamisel tahaks
koigepealt
alla krHpsutada,
et see
on' olnud ja jiiiib ka praegu kahe.'
suunaliseks, ·s. o. kaadri ettevalrnistus ja teaduslik uurimist66. ning
selle propageerimine.
EPA on oma
tegevusperioodi
viiltel edukalt vabariigi .pollumajandust
varustantid
korgharidusega
kaadriga.
Akadeemia eksisteerimise
27 aasta jooksul on· ette valmistatud !0230 eriharidusega spetsi;ilisti;
neist stat. sionaarses
. oppevormls
7897 ja
~kaugoppes 219.5.
.

Arvesse vottes Vabariigi polluma-.
jaiiduses saavutatud arengutaset ja
EPA-s
liib_iviidavat
erialast
ning
ideelis-poliitilist
kasvatust66d, . tuleb spetsialistide
ettevalmistustaset
pida\la iildiselt n5uetele · vastavaks. ·
Kuid arvestades,
et t<;>otmine seab ·
s)>etsialistide
ju~tijate ja 6rgani}:ii:Zts...nt.e~,..,ii;;
uusi taienda-

vaid iilesandeid,
on vaja pidevalt
tiiiendada ja arendada ka oppekasvatustood koikides terna Ioikudes.
Vastavalt . NLKP
Keskkomitee
1978. a. juulipleenumil
pustitatud
iiJesannetele on vaja ellu lasta selliseid tootrnisjuhte, kes oskavad kasutada kollektiivides tehtava organiseerimis- ja .Jdeotoogtatoo tiina•
paevaseid, taiuslikumaid meetodeid.
Viiga suur osa nii pollumajanduse arendamisel, oppejoudude kvalifikatsiooni
t6$trnisel kui ka iiliopilaste erialateadmiste
siivendamisel
on teaduslikul
uurimist661. Teadustoo pohisuunad kiiesolevaks viisaastakuks on viidud kooskolla NLKP
Keskkomitee ja NSVL . Ministrite
Noukogu ning EKP Keskkornitee ja
ENSV Minis trite Noukogu vastavate otsuste ja rnaarustega, mis kasitlesid abindusid
pollumajandusliku
tootrnise efektiivsuse edasiseks suurendamiseks.
·
Teadustegevus EPA-s on laialdane ja tihedalt seotud piillumajanduse oluliste probleemidega.
Kiiesoleval aastal tiiidavad EPA
5ppej6ud
lepingulisi · · uudrriist6id
663 I 00 rubla ulatuses ehk vorreldes
plaaniga
107-protsendiliselt.
Peale selle on riigi eelarvel toota~
vale
teadtislike
uurimisgruppide
eelarveks kaesoleval aastal 113 000
rubla.
·
Kiiesoleva viisaastaku teadusliku
uurimist66 plaanid peavad silmas
nende teemade lahendarnist, millest
soltub pollumajandusliku tootrnise
intensiii:istarnine
Eesti NSV-s.
¥ Nii niiiteks agronoom;atea~us-

·p··.··

konna r6humaaviljeluse
kateedris
lahendatakse probleerne, mis kasitlevad suurfarrnidele sobivate .kultuurrohurnaade rajarnise .ja kasutarnise
otstarbekarna
s(isteemi vii1Jat66tamist. Too tulemusi kasutavad laialdaselt sovhoosid ja kolhoosid.
Tuntud on professor E. Halleri
juhendamiseUehtud suur praktilise
viiiirtusega
uurimisti)O
idanerniskeskkonna
mojust pollukultuuride
kasvule ja .arengule,
Olulist praktilist vaartust omab
kaesoleval ajal dots. Sinijarve poolt
valja ti)Otatud ja praktikasse juurutatud kartuli algseemne tervendamise [a kiirpaljundamise si.isteem.
Zoolnsenertteaduskonrias uuritakse .. laiaulatuslikult
veiste pidarnissootmiskiisimusi.
Teaduskonna juures tegutseb Vabariiklik Jouso6da
Kesklaboratoorium,
kus iildistatakse-ja levitatakse s66tmisalaseid teadus- ja Jeh.n.ikauudiseid.
See laboratoorium annab samuti. metoodilist
ja praktilist · abi jiius6Qda·toostuse
ettevotete laboratooriumidele.
Juba pikemataeg;i on feaduskonnas uu~itud veiste selektsiooni, mis
tuleneb kaasaegse intensiivse loomakasvatuse nouetest ja vajadustest.
Veterinaariateaduskonnas
tehak-.
se tahelepanuviiiirset
tood veiste
nakkavate
ja mittenakkavate . hai·
guste uurimisel. Kiies.olevaks ajaks
ongi saavutatud juba nimetusviiiirseid tulerriusi veiste Jeukoosi olemuse selgitamisel, samuti haiguse
torjeabin5ude
Yiiljatootamisel
ja
tiiillStamisel.
_
.
·.· Piimatootm.ise . ). intensiivistamfae

Parimad selg~sid
•· Mai algul tegf konkursikomisjon
kokkuvotte EP:A .iiliopilaste
JeadusJike to6de konkursist. Tii!Jtajaliselt
oli laekunud 16. t66d. Teaduskonniti annab iilevaate alljiirgnev tabel.

Esirnese
auhinna ja 50-rublase · tulemusi «Sakata> 'Wulinnukasvanpreemia
viiiiriliseks.
tunnistati
duses> (juhendaja 'l)ror. H. Tikk)
V. Vanni too «Elektrirnootorite
re- ning .A. Kalamees tooga «Poorlemondij iirgse
katsetamise
sea de» rnissa geduse
kontaktitu
mootur»
(juhendaja dots. V. Veinla}.
(juhendaja vanemop. T. Peets).·

noudest lahtub lehrnade ainevahetuse patoloogia uurirnine,
ainevahetushairete diagrioosimise taiustamine;' ravi- ning profulaktikarneetodlte. valjat66tamine.
Kaesolevaks ongi juba selgunud,
et suvise karjatamise aegu tekivad
Iiipsilehmadel atsidoosi nahud. Koos
sellega voib taheldada, et osas uuritud majandeist viietatakse karjamaid viiga tugevasti
N-viietistega,
mis pohjustabki loornadel miirgih.tsi.
.
Pdllumajanduse mehhaniseerimise
teaduskonnas uuritakse
masina-traktoripargi
koosseisu
optimeerimist
taimekasvatustoode
liibiviimiseks
majandites,
pilmakarja suurfarmide
tootmistehnoloogia ja seadmete taiustamise
probleerne [rn.
JNetsanduse ja maaparanduse teaduskonnas kulgeb teaduslik uurimist66 mitmes suuna!J, vastavalt
eriharude
spetsiifikale metsakasvatuse, .maaparanduse;
maakorralduse
ja pollumajandusehituse alal,
··
Majandusteaduskonnas
. toimub
uurimistoo automaatjuhtimissi.isteemide probleemide ja mitmesuguste
planeerimise 6konoorfrika ja organiseerimisalaste kiisimuste alaL Obiskonnateadtiste.alal
hakkab piiev-piie. valt i.iha suurernat eluoigust voitma
dots. T. Loidi juhendamisel tootav
uurimisriihm meie p(ilfumajandusrajoonide sotsioloogi.lise uurimise
ala!. Meil on plaanis seda uurirnisriihrna koigiti toetada, sest on vaja
viilja tootada. abinoud toojou stabi~ lis7imise~rlhoosid:S ja s9vroo-

' ' . '

'

: ;~l•''

:. ',

iilesannete -lahendarnisse

i!Sineb Vilniuse v_ l(apsuka~e nimelise Riikliku Olikooli teenellrte rahvakunstiansarribel~
Ansall]bel
on
asutatud
1944. ·a.
Juba
1946 .. a.' s~i ta Moskvas rahvakunstiahsamb,
lite
isetegevusiilevaatlisel
esimese
koha.
IV i.ilemaailmsel
noors6ofestivalil
autasusta.
ti kollektiivi
kuldmedaliga
ja anti talle Jaureaadi tiitel. 1959. a, omistati ansamblile esirnesena vabariigis teenelis.e
kollektiivi nimett.is. 1959. a. toimunud
VII iilemaailmsel
noors66festivalil sai ta jii!le kuldmedali.
Vilniuse iilikooli rahvakunstiaiisambel
on
osa viitnud.
kiiikidest
rahvakunstirneistrite
iilevaatustest
Leedus, ·esinenlld
rriemtkate
kohtsedidega . vabariigis ja paljudes vennasvabariikides.
1973. a. anti kollektiivile · Niiukogude rioorsoofestivali laureaadi tiiteL Teda
autas.ustatud Leedumaa Olemnoukogu
Presiidiumi aukirjadega.
Arvukalt on antud
kontserl:e viiljaspool . Niiukogu~maad: Ungaris, Poolas, TSehhoslovakkias, · Saksa DV-s,
Bulgaa.fias,
PrantSUSU]<Jai, · ltaalias, Turgis,
Kreekas,. Austrias jm. Repertuaaris on leedu
ja noukogude vennasrahvaste laulud ja tantsud. Ansamblis on iile 120 Jaulja, tantsija ja
pillimehe. Paljud kollektiivi
liikmed 166\rad
.kaasa k<J. piirast iilikooli lqpetamist.
VIDAS ALEKS.ANDRAVJ.-:rus

polluma-

jandusteaduse valdkonnas ning koigiti kaasa aidanud uurhnistulemuste juurutamisele
praktikas.
Kuid sarnas peame rnarkima, et
meil on veel rnitrneid kitsaskohti,
rnille lahendamisele
me peame tosist tahelepanu poorama.
Koigepealt teaduslikust koostoost,
Naiteks, nagu eespool [uba. miirgi- .
tud, on miirkimisviiiirseid
tulemusi
teaduslikus uurimistoos saavutatud
rohumaaviljeluse kateedris kultuurrohumaade kasutamise -kilsirnustes.
. Pohitahelepanu
on pooratud rohumaade viietamissiisteemi
. valjakujundarnisele, eriti N-viietiste kasutamisele m;iksimaalse haljasmassisaagi saamiseks.
Samas viiidavad aga veiste ainevahetushaiguste
uurijad, et li.ipsilehmadel esinevad karjatamisperioodil moningates majandites atsidoosi
niihtused, mill.e pohjuseks peeta.kse
karjamaade. iileviietamist ·. N-viietistega.
.
Et t6e jiilile saada; on vaja koostood nimetatud uurimisruhmade
vahel.
· '
See on vaid iiks niiide akadeemiasisesest koostoovajadusest.
Kuid
meie oppeasutuses tehakse uurimistood koikidel pollumajandusteaduse
aladel vahemalt
neri.de ainete
valdkonnas. mida me opetame iiH. . (Jarg ~· lk:t

1
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Toodud mfiningate naidete ' varal
voib kokkuvottes kindlasti rnarkida,
et
EPA ·. teaduslik-pedagoogili)Je
kollektiiv on aktiivselt
IiHitunud
]\JLKP XXV kongressil ja sellele
jargnevafe]
pleenumitel
piistitatud

Vabariiklikult

Oliimpiaadi
«Oliopilane
ja tea-.
duslik-fehniline
progress» vabariiklikul voorul s.aavutasid. EPA voistTeise auhinnii i<l 40;rublase preeErgutusauhinna
ja 20-rublase
'Teaduskond
Viiistlustoid
konnad bioloogias l, inglise keeles;
mia sai. T: .Aasa,
T:
Kaarlopi, S.
· ··
-T 51 ·d
1·· 1····d
M T f
Kutrtii; L Mardi ja A. Seisleri uu- preemra voi
· ne 1.
oo : · · a e- fiiiisikas,
teoreetHises
rnehaanikas
rimus «EPA metsanduse ja inaapa,
nau «Kriitiliste
aminohapete
tarbe ja keemias III, matemaafikas · IV;
randuse . teadusk..onna
iippehoone rahuldamine
sigade
s66tmisel vene ja saksa keeles VI koh~.
al.us> (aruailde ·koostasid L Mardi «Avangardi» kolhoosis» (jlihendaja
Individuaalvoistluses
sa·avutatud
prof. E. Ratsep),
A. ,l(annikese
kohtade jg EPA voistkorrna
koos'ja
A: 'Seisler,
juhendaja
-dots. «Preediku
paisjiirve
linnustikust»
seisus
oliimpiaadist
osavotu eest
N. 011) ja M. Kruusi «Parkide kahh d
juritesl». (juhendaja dot§. L. Muis(ju en aja . prof.
E. Pihelgas),
avaldas rektor orna kiiskkirjaga kiite) · . · · .·
· · · ·
·
·
. M.
lvandi , «0pirnake1.t
<<kolinec tust ja miiiiras preemia · jiirgmistele
Agronoomi,~L
I
faasiline neljajuhtmeline · sii~teem»»
iiliiipilastele:
·
MMT
2
2
Majandust
l;(olniarida ·auhi11na ja 30-rublase
(ju!iendajad dots. J. Lepa ja. valiemAAVO KANNIKE (MMT Ill k) 2
3
Zooinseneri L
I koht bioloogias, preemia 50 rbl.
2
3
preerhia , piilvis .H., Koiver t66ga op, _T. I\reutiberg)
ning A. Volmari
PMT
I
6
Q
«Makr6,, ja mikroelenientide mojust ja V. Hudilainerii <<Lautadest sonni- REIN PQTISEPP (MMT II k.) Veterinaariat.
I koht inglise keeles, 50 rbl.
valge peakapsa
saagile.
ja saagi. ku.· eem.. aldamise siisteemide kom. pKaugiippet.
SIRJE RAUD (Z II k.) - II koht
I
kvalite.Mile» (juhendajad dotsendid ·
bioloogias, 40 rbl.
·
--------------.·A. Saar ja V, Hiis); R:Mlindmets lekshinnahg»
(juhendaja
dots. V.
7
9
16
OLLE MIIKRE
(V II k.) III
tooga «Sugukanade _. sl.md;;ulgimise Veinla).
· · · ·
koht vene keeles, 30 rbl.
:· •' '

· r::Y~s,~~!~t~~~~:tl~~~mi~~~ :.1:

·

Kiltuse ja preemia 20 rbl. said ·
jargmised · olf.impiaadi
vabariikliku
vooru individuaaJse
paremusjiirjes·
tuse esimesse poolde tulnud . iiliiipilased:
Bioloogias:
.
MARET MIKKElSAAR
(V·ll)
ULVI TANG (Z I)
Fiiusikas:
PAUL OHERD. (V I)
Matemaatikas':·
·
ANDRES NUDT{PMT II)
·ANTS LAANELEPP (PMT II)
Teoreetilises mehaanikas:
ANDRE MUUGA {PMT H)
HANNO BARKALA (PMT II)
Vene keeles:
' ·
VAL TER J.21.RVEl-AID (V I)
Inglise keeles:
VIUAR LOODE (MMT I)
OLLE MIIKRE (V I)
Kiitus ja preemia 10 rbl. miiiirati
i.iliopilastele, kes tulid vabariikliku
vooru paremusjiirjestuse
teise poolde ja olid EPA viiistkonna
kolme
parema hulgas:
Fi.iiisikas:
KALLE KONGAS (PMT I)
· ·
(Jiirg 4. lk.)

Huvitav - ettekanne
Kevadel
jouab liipule ka jiirjekordne poliitharidusaasta.
Esrnas. piieval oli administratiiv-majandustootajate me.todoloogilise
se!!lirtari
viimane toi:ikoosolek sellel 6ppeaastal.
Suure huviga kuulati Eda Brehhova ettekannet
kiila sotsiaa]sest
titnberkujtindamisest.
Esineja oskas
viiga hiisti !anti rnotestada statistilisi andmeid ning tiistatada huvipakkuvaid probleeme.
.
Varem oli seminaris
arutatud
L Bretnevi . teoseid, juubelipleenumi materjale,
pollumajanduse
industrialiseerimise
ja koopereerimise
ki.isimusi.

-

-
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Enne ia pGrast kooso 1.>e - ut

~l:::m!:::•m;l:lll~l=~l~!~::umimtmnr

rg·_anlsatsloo nldes
P- rteio_
-a_

duse jamaaparaf)duse>-teaduskoilnas
- -llllllllBlim~· - - - - - -_ - _ ·- olema
ohikord rahuldav. Selleglpiirast on moningald momente, mille

Suhtellselt kC>i~e rohkem on mot- kohta koinmunlstld arvasld vajalited seotud tehtod Ja< tegemist kuks 0elda jlirgmlst:
ootava parteitooga mutdugi enne
Sellest ajast, mil Moskvast saaaruande- ja vaHmlskoosolekut koos- bus kiri oppegruppidevahellse sotoleku aruande Ja otsuse projekti siallstllku voistluse· organlseerlmise
koostamlsel [a . pirast koosolekut, - kohta nlng teaduskonnad esltasid
kul on ira kuulatud kommunlsil~1~ oma _ ettepanekud _ voistluse juhendi
,sottavotud. Tood. arutataks~ ju u_d - kohta on moodunud mltu ja_ mibt~
igaklll5*el arupl~antistel,,kn,ld nee -. kuud,' jn\iendit aga pole;_ Sam~
011 tavallselt piihendatud kltsamale ajal olevat EPA komsomol~kom1klisimusteringile
[a nlLmonlgl
mote, teest teaduskondade biiroode sekrem_ ls sii_da_mel klbeleb,:
Ji_ib a_ruandetlin.dele oeldud,
et teaduskonna_s
J·a valJmisko_ osoleku__ - tarbe_ks:
Kominunistide vaateviljas peavad kehtlva juhendL jlirgi sotslaHstllku
olema_ kolk tead_uskonna elu_ tahud, volstluse kokkuvotteid niiiid enam
kus1'uures pohiliseks _ on -_ mlll·dug1· ·ea· maksa_-- .teha, na_gun_li tuleb_ arsti
•
nnpe_"kasvatustoo efekthvsuse.
- 1-os t - -lileak_ ad_eem_ ialine Juhen_ d. Kolge _roh~,.
d
j I
·
kem teeb muret aga see, et OL-KNO
mine oppebaasi era am se mng op· Keskkom-ltee·· biiroo -ja NSVL_ l(org-_---p- ejolld_ude tea_d_usllku Ja pollltlllse
·a - -Kesker'1har1'duse- _ . Mlnlsteeriumi
kval.1fl_katsiooni tostmise alusel.
- J
Selles osas peaks nagu metsan- Vastava .po-himlilirus_e aiuse_l el p_ea
v_

.,n,,,,je

- - - - - - - -- - -

1~t:n!3):=~:ds:~~ !:S~.Ie~

da teadaskendade esindajatest ( nli1
neld kohe hlndab. Siis en ka pobliuus juhend aluseks vot11ta konkreet- sel teine koht [ne.. Objektliyne, _ sel- kul. volmaifk ·• hinnaJa iiirii objekseld kvantltaUivseld1 nilttakjlia1t1d.:., -k_- g1e1 Ja
e~- ~ ~ru,
voed-1: m~sust. Tean, et piiiiti q)Lteha~1,.- k
Mina slilirastsoov tus
oage s o a s 11!htne,
arase susteemi vas,.,., s , p.olnud pubHkut. Aga pirast vu _ s
el pea, sest mHle pohjal slls mlilira- enam, et ka TPl~s kasutatakse seda olla tants. Ja muidtigi el rnaksa siis
takse
kohad, kas . subjektiivse edukalt, Kelle! on vaja hakata jalg- mltu plieva Jlirjest hakata iilevaa«meeldib• - eel meeldl» alusel? ratast lelutama?
'hasitegema nagu tiikitoOd. Ohel -Ohlga voistlus -~!dab k\'a~teedi • [a - - Tdseks er saa kl!idagl nous_ olla tut esinek$1d nliiteks vokaalsoUsUd
kv-antlteedl moottnist ja vordlem1st, EPA taidlusiilevaa:tuse lliblvllmise ,ja _ deklamaatorid, n~!lala pitast
s:c.ta enam, et vastavad ~onkreetsed korraga. Viga volmallk, et · saavu- instrumentaalsolistid ja - kantaks
naltaJ&.d_- on, olemas:-. _ oppeedukµs .t~ . ·~ohad vastaad tlilestije&,e,li- ette" omahxmilngullsed .. pala-cl; ;lcol(Wridt(l~ opPedlitSJplftn;:,U&fudutod kuJee$1riemlse kfallteedite; aga ·t-1- maridal niUdendid Aa'-4ahv.atants·
tUnr!l(ij, taldlus, spot:f jlr ctT(l'(ma~ Tegi ..:.. kus on krlteeriuntid? 'Ma jne, Enne -tuleb muldugi otsustada,
votjate arv ja saavutused), kord saan aru niiviisi; et EPA afii.-komi- mis on kohustusllk, anda _ vOimalus
iihlselamutes(tubade hinded),
on I alles eksperlmenteerlmlse
vabakava valikuks, Juhendl projekti
d iihls·
N d tee
t d.
- t It k
t
konnakasullk toohi (toot_
u
nnl
).
_
ee
_
s
aa
tum
s
.
o
s
a
se
parema
tuleks
m_uldugl
ka tead_
_
ii J d r 1 J 1 t ·d- 1 -1
t· - lib'viiml
moo
- usko_-ndade
vOlksldkl o 11a· pO n _ ta a · _g~ a a a1 usu evaa use - - 1
se
• partelbiiroodele nlildata. _
- -selgitatakse vilja paremusjar1estus, dust.
Kui need kiisimused .kOigi EPA
k_us-ju_ure_s _I ko_ht saab_- tt~iteks
onk tegemist
u-hiskondllke organlsatsioonide_-_ Jou
ldlSp_., -1Aga
ti- Jlillegi:
b_kuna
1
k t
l_l k_oht 7 p. jn_ed. Opp_
ree ne
_ ·1etaksld, oleks
-1k e_too,
"I ta
k kus_e vo-· s ti- usega,
-j h pea
d j 0 -·ema
ti ton l''bi
ii 1·a_ n_ouaa_
s- • lahend_use
ja spordi punktl _ vo s na t~ s . or- vo1s us u_ en a voas - us e a v - viga hea.
rut_ada 2-ga. Kurs_use _ p_ynktld Ihde-_ _mlsel voiks kasutada iildist:lf teadac
k-1
1
t - t d'k -t k-· I t - d k
ARI VA--LJA
t_akse ja kellel_· on ~_ge suu_rem o eva. me oo 1 a: mg ea us on. - _
,
- tj_ a, jlirgml- d_a de ta idl ej ad es I neva d kor d amoo-MMT par-t el
-·b-ur oo sekpu_n_ktide_ sum_ma, on -_voi_
_ reta"r
_
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EPA-It p~lluma1ain :use e . . . ;~~;·~·th~3~~:~~~~~;:?

~~~·;:'~;ii~•.. '""

voi kes pole lihtsalt valinud .v-Oime-

kokkupuutepunktid ~u~imisteemad~ niiitajate alusel. Seda suunda Jiak- nis tootab _ ·praegu 1.90 d?ktont J~ arv. 1:0~1. P?tents1aalse1d dokt~r~~d. sest lihtsam on minna _ toole kol·
vahel, ei oska sekton Ja rekt~raad1 kavad silmas pidama ka NSVL tea: 2873 _ teadust~ _ kand.1daat.1. S~i: et ~es k1r1utavad prae~u do~tor1tood hoosi ja saada kohe head palka.
tootajad alati oelda. On vaJa, et dtistood koordineerivad asutused.
rahulda tegel1kke va1adus1. Enh ta, Ja kelle kohta me es1tame tgal aas·
Taolise asjassesuhtumise tulemuseda tunnetaksid konkreetsete teeSenisest veelgi intensiivsemalt on gasihoidlikuks loeti doktorite arvu. ta!- aruande .. _on. praegu ~~kk1;1.. 15. sena on meil juba praegu kateedmade uurijad ja alustaksid .oigeaeg- vaja seostada teaduslikku uurimisTeadustoqtajat.e iil_~arvust m?o- T~adt1skonmt1 naeb see valJa 1arg- . reid, kus ei ole niiha, kes seda vOi
selt koostood. Samuti on vaja roh- tood oppeprotsessiga, eriti oppet66 d~s~avad dokton~ kaesoleval aial: m1selt: A - 4, Z - I, V - 4, teist oppejoudu asendab temalahkµkem koostood arendada ENSV TA valise uurimistooga (OTO). Eisaa Latis 3,8%_, Eeshs 2,9%, Valgeve- ~~T - 2, MMT - I, M - 2, misel. Seepiirast tuleb kohustada
teadusasutuste Ja tead.uslike _uuri- ·oelda et EPA iileliiduliselt selles nes 2.3% Ja Leedu_s 2,1%.
_
uhtskonnat. - I.
koiki teaduskondi eesotsas deka'ani·
misinstituutidega,
korgkoohdega osas 'oleks n,-6. halvas kirjas, piSeisak noore teaduskaad!i. ette,
Inimesi, kes tahavad kvalifikatsi· dega ja kateedrijuhatajaid liibi vaaning teiste liiduvabariikide teadus- gem vastµpidi. Meie. fili?pilased.. on valmistamisel ~n olrllld ~ohiusek.~ _ o~ni tosta •. jiit~ub. Ku!.~ me. ei tea, tama kaadrialased probleemid ja
asutustega. See aitab kahtle".1ata iileliidulis~s mastaabts v01tnu_d taht- ka teadus~aa~r1 vananem1~ele: N!t--m1s .staa_d.mm1s o~ too. m1l~al ta koostama plaanid kaadri komplekkiirendada teadussaavutuste lev1kut. said auhindu ja seetot-tu seatakse on doktonte uldarvust penstomeah- valmtb vo1 kas ta uldse valm1b. Ja teerimiseks ning kvalifikatsiooni
Muidugi'eLsaa 0elda, .et meil eiole OTO-alast tood EPA-s teistele ees- si Leedus 40%; neist file 70 aasta. kas teavad igal }uhul seda ka dis- tOstmiseks.
sidemeid teiste uurimisasutustega. kujuks. EPA-s on olntid OTO-st 17%; Valgevenes vastavalt 38,5% sertandid ise? Selllse _ olukorraga
Meie O'ppejoudude kaadri kvalifiNii niiiteks leukoosi uurimisgrupp osavott 1977. a. _ 60,4%, _ 1978. a. ja 17%; Liitis 33,3% ja 19%; Ees- enam leppida ei saa. Olukord peab katsiooni paranemine on kahtlemata
teeb tihedat koostOOd Vastava iile- 61,4%, vabariigi teistes korgkopli- tis 29,2% ja 15%.
-.
pa~ane!fla ka kandidaad!kra~~ide aluseks ka teadusliku too "Pi>tentsl·
liidulise eksperimentaaise instituudi, des aga 80%. (J~is~kon.natead!;iste ~ts1;1statt ko~ust~da te.adu~hke ka1tsm1sel. . Need n09~ed oppejoUd; aali tousule ja sellega on volmalik
Oleliidulise Viroloogia lnstituudl H· alal viiakse vabar11g1 te1stes korg- uunm1sasutuste 1a korgkoohde JUht- kes alustas1d oma tOOd EPA-s 27 edukamalt tiiita vabariigi pollumateadusasutustega. I<ahtlematult on koolides igal aastal liibi OTO kon- kondi p0hjalikult parandama olu- aastat tagasi, on ti!naseks joudnud janduse ees seisvaid tilesandeid.
vaja taolisi sidemeid veelgi arenda- verentse EPA-s toimus see aga ai- korda selles loigus. Otsuse kohaselt 50.-60. eluaasta piirimaile . .Veel
Piiiides anda omapoolse panuse
da.
_
nult 1978. aastal.
_
peavad doktorandid planeerima dis- kiimmekond aastat edasi ja osa lah- vabariigi p01lumaja!lduse arendamiEdasi tahaks rohutada vajadust,
Tunnustavalt meie OTO too li:oh- sertatsiooni _ valmimise perjoodide kub EPA-st pensionile. Kuid ase- seks, esitasid koik meie teaduskonet ka EI~A teadusfik,t;>t:dagoogili~e ta tuleks miirkida veel seda, et esi- kaupa. Doktorantidele tuleb . luu~ -mele peab tulema uus kraadiga op- nad oma ettepanekud Tar.tu rajooni
kaader Jtilgemalt . v1l1elek~ .ne~~ mest korda kaesoleval aastal esita- soodsad tingimused tooks. Alates pejoud, see on meie kohus. Muide, majandite- abistarniseks. Viiljapakutahtsamaid teadushku. uur1m1stoo sid koik teaduskonnad voistlustOOd 1979. ·a. tuleb opetatud noukogudes lO aastat on praegu keskmine aeg, tud abi on mitmektilgne. Mcie ette.
sutindi; mis on eluoiguse. voitnud fileliidtilisele konkursile (kokku 14 arutada mitte viihem kui kaks mis kulubalates aspirantuuri astu- panekud on file antud rajooni par•_
Q}ujal maaitmas. Uute uurimistoo tood). Selle eest muidugi stiur tiinu korda aastas doktorHOOde valmimi- mise loa taotlemisest kuni noore t~iorganisatsioonile.
suundade sissetoomine tostab kaht- dekaanide1e ja OTO too juhtijatele se kalendaarse plaanl tiiitmist, kut- oppejou «valmimiseni>. Seda' niiOlen veendunud, E;t EPA kollekleritatult teadustiku uurimistoo ja teaduskonnas ja EPA-s, _
sud_es arut~lu Juu!d.e korg~malseis: 6elda nori;naal~ asjade kulgemise tiiv tuleb toime nende ut~sannetega,
kaadri ettevalmistustaset, -toob uusi
Aktuaalseks on muuhmud oppe- vate orgamte J1l_Yh1skondhke orga- puhul. I<md me1I on praegu akadee- mille seadsid pollumajandushilrlduideid, avarduvad voimalused - leiu- Jo_ d_ud"e ja indse tea_d- ustOOtajate - nisat_ si_oonide e$indajaid_.
mias paraku - palju niiiteid ka_ selle - se ja pollumajandusteaduse ette
tusalaseks tOOks ning kandidaadi~ kvalifikatsiooni t0stmlne. MOOdunud Olukord Ot>Pedoodudekvalifikatsi- kohta, et aspirantuur on loppenud NLKP XXV kongressi ning "lttlele
ja doktorikraadl kaitsmiseks. Leiu- aasta
!opus toimus · Minskis ooni:tostmiset ei ole kiita ka EPA-s. aastaid tagasi, aga too on ikka jiirgnevate pleenumite- otsused. _
tusalase too osas tahaks lisada veel BACXHl1J1"i liiiinetsooni presildiu- Meie. 266 oppejoust on -praegu dok- kaitsmata.
~navotiaga
eslnesld
prof.
seda" et maailmas hinnatakse tead- mi istung. Arutusel o]rd teadusala toreid 22; kandidaate 137; assistenSiis tuleb siiiidistada kateedreid
E. N0mm, - dots. K. Kadarilt,
last ee_skiitt patenteedtud foiutuste tootajate kvalifikatsiooni tostmise te ja kraadita oppejoude 107.
_ Ja juhendavad _ oppejoude, kes on
dots. A. -Sau, dots. E. Meisner ~
arvu jiirgl, ja· a Hes seejarel muude ptobleemid. Miirgiti, et -lii.iinetsooViiga viiike on meil doktorite asjal lasknud minna _ isevoolu teed
~ktor dots. N. ~ozlov.
u_

proktikud · kOsikOes
Aprilli loput toimus veterinaariateaduskonna korraldusel ija-aastane lehmade mastiitide ja gunekoloogiliste haiguste proftilaktika;Ja_ ravi
alane seminar-noupidamine, millest
,. olid palutud osa votma _ koigi ra·
joonide peaveterinaararstid .ja terapeut-giinekoloogid. Seminar-noupidamist avama olfd saabunud ENSV
PM Veterinaarla_ VaJitsuse juhata"
ja, __ riikliku preemia _ laureaat I.
Soidto ja NSVL PM Veterinaaria
Peavalitsuse _ peainspektor P. I.
Korbut.. Viimane esines ka pikema
sonavotuga, milles ta andis iilevaa·
te ve~.er!naa~;;est ol!;!ko!~ast . meie,,
va~arugts. ~ntv.!1!t 1!1arg1h.me1e ve.termaararshde tood agedate nakkus'haiguste ~orjel ja ~dises too~orr~lduse~, kmd sell~ kor_~al tood1 es1l.e
ka nda puudus1. Na1teks on met!
endiselt
probleemiks
marutaud,
veiste leukoos ja mittenakkavad
haigused. Eriliseks - probleemiks on
muutunud veiste taastootmine. Nii
saadi 1978. a. 100 lehma ja iile 2
aasta vanuse munika kohta ainult
78 vasikat. Selle niiitajaga on vabariik NSVL ulatuses viimastel
kohtadeL. Seega on - moistetav veiste
taastootmist kiisitlev.ate ettekannete
!Ulitalnine noupidamise piievakorda.'
Nimetatud probleemile oli puhendatud vanem5petaja M. Jalaka ettekanne, kes Olenurme oppe-katsemajandi baasil toi viilja vasikate saamata jiiiimise pohjused ja andis
konkreetseid soovitusi nende korvaldaritiseks.
r suurt maJanduslikku _ kahju on
. viimastel aastatelpohjustanud lehmade - poegimisjiirgsed emakap5letikud. ELVI siglmisp,atoloogia I&·
boratooriumi juhataja veterinaaria-

-,
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doktor I. Miiilrsepa ettekandest selgus, et ei ole enam har-uldased
need farmid, kus pooled poeginud
lehmadest p0evad emakap0letikke.
Katsetega on iimber liikatud senine
arusaam, et suvel, kus s00tmis- ja
pidamistingimused ori paremad, on
ka emakap0letikke_yahem. Seega tuleb etioloogiHst faktorlt otsida mujalt ja nagu .sO~avotja rohutas,
J>Ohjustab haigestumist tavaline
tauda mikrofloora, mis passaazide
teel virulentseks mui.ttununa murrab takistamatult liibi emaka/limaskesta kaitsebarjiiiiri.
Olejiiiinlld seminar-noupi~amisel'
esinenud si)navotja.d _ kiisitles1d .!ehmade mastiitide 1a puhta puma
tootmisega seotud kusimusi. Pohiettekande esitas prof. K. _ Peterson,
kes andis iilevaate paljudest ma-

janditest _ v~tud piimaproovide miktobioloogilisest saastatusest. Selgus,
et viiga sageli laekub pilmakombinaatidesse mikroobidega liialt. saastunud ·_ - piima, ttiillest kyaliteetsete
toidualnete valmlstamine on raskendatud. Jiirgnes terve rida ettekandeld, mllles kiisitleti piima kvaliteeti
parandavaid _y_Q_tteid. Rakvere rajooc
ni R~la .sovhoosi peav£tarsHutvustas kohalviibijaid uute liipsiseadmete pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega, vanemopetaja M. Aidnik koos diplomand R. Kagoga nisade lupsijiirgset deslnfitsee_rimist
ja .assistent M. Klaassen ekspressmeetodite kasutamist subk!iiniliste
mastiitide diagnoosimisel.
Erilise huviga
kuulati
dots.
H. Soomani ettekannet piima madala happekraadi pobjustest. Kiisi-

-

Professor

Peterson seminar-noupidamist _ juhatamas.
TOIVO SUUROJA fotod
kimistel
jiii
k5larna soov jiitkata tu.
mus kerkis piievilkorda eelmisel s_e·
minar·rioupfdamisel ja niiiid voidi levikus selliseid teadlaste ja prak~
konkreetselt niiidata madala happe- tikute vahe!isi kohtumisi.
kraadi pohjusi ja <voimalusL nende
MADIS AIDNIK,
vastu voidelda.
kirurgia ja siinnitusabi
Esineb NSVL PM Veterinaaria Peavalitsuse pealnspektor P. Ko,rbut.
Ettekannetele jiirgnenud liibiriiiikateedri vanem5petaja

I
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·\/ltNlUSE RllKLIK
OllKOOl · 400
peeriti, avati Vilnluses .poola iili:
kool mis ei olnud kohahkele elani-

kele' kiittesaadav. Esimeseks leedu-

keelseks iilikoollks sai 1922, a, Kau-

Ajaloost

nases avatud iilikool. 1924.-1936. a.
avati Leedus pollumajanduse aka·
deemia . veterinaaria akadeemia,
konser~atoorium
jt. korgkoolid,
kokku 7, kus oppis 399~ illiopHi:s~.
1802.-1918. aastani sat Tartu uh·
koolis korgema hariduse 1438 .leedulast. 1940. a. parast noukogude voimu taaskehtestamist ja Vilniuse kubermangu tagastamist Leedu1e alustas taas tegevust Vilniuse Ulikool,
mis kannab praegu V. Kapsukase
nime. Tiinases Leedus toot.ab 12
korgkooli ligi 65 000 iiliopilasegac

1. aprillil k. a. taitus 400_ ~asta_t
Noukogude Liidti vamm~ ultkool!•
Vilniuse Olikooli asutatrnsest. Es~:mene iilikool tootas ainult kahe, hJ(}Sbofia· ja teoloogiateaduskonnaga kus sai etteva1mistuse kokku
500 iiliopilast. Oppetoo peeti Jadin~
'keeles nagu tollal kombeks. :Olikooh
ametlikuks
nimetuseks oh Alm.a
.aca4emia et Uniuersiias vunensis
Vilnluse Riikliku Ollkooli
societatis Iesu. Selle 5ppeasutuse
tlinane piiev
profes.soritest olid kuul~an;i~d.silmapaistev p9eet.. K, Sarb1ev11~s. kelle
Dlikoolis on 13 teaduskonda, "kus
«Ly(iebrilm ltbn_ t~es~ anti E):lr?<J: opitakse 32 erialal,_ ~liopilasi ?:n
pas viilja 60 trukts Ja kes. ea~Jah 16 000, neist pooled optvad statsio-selle eest Roomas loorberiparjaga naarselt. Oppejbud on koondunud
-rtjn°g anti aunimetu_~ ~p_oeta~ Iau- 102 kateedri, 7 probleem- ja 7 rah-~tiis»c Kuulsµst tot ~ltk~oltl~ _ ka vamajandusharu
laboratooriumi
.SQjavaeinsener . ~- . ~unona~1Cius. [uurde. Oppe-teadusliku kaadri arlrelle)'aa'matusarblleenakunshst on vuliseks suuruseks on 1368, nende
-t49c;IudAanapaeV"a. rakettlde ehjtu~ hulgas 80 teaduste doktorit [a 648
:@:ftirrrott~<l.. Akadeemia kasvandtk kandidaati ning 8 Leedu NSV TA
Jv\'.>SiJ:lotric.ki andis 1619, a. vii.li:a akadeemikut, Oliopilaste vaba aja
-esffiies~, slaavlkeelse grammattka sisustamiseks on mitmeid huvitavaid
Jn~.;'};1.1e'..
·:,. · .
.
. . voimalusi. Suur populaarsus iiliopi--.. . . <.1183. a: nimetati praegune Vil; Jasfo{seas on Leedu NSV teeneliu'n1se 0liko6l Leedu Suurvurstiriigi. ~et Ja:uw• "[a tantsuansamblil, rnls
::U;]E!m(Pea)·kooliks, millel_~lid Hrna~ ()h pr~egu ka .. Tartu k~Jaline; iili;
1lku. ,lillrg~poji jooned. ~ootas ka~s kcioli ·:at'vukates siseouedes annab
lead~koncla: fiiiisika· Ja moraah- (irµli e'tetiditsi oueteater juba 1966.
'teaduskortcl,' hiljem ka meditsiink aastast. Teatrile on omistatud rah~ead.Uslfond.
. vafoatri austav nimetus. Kodu"uuri- 1803. rituucleti Leedu U!emkool titusliku klubi «Romuva> umber on
'VilniU.Se Qlikooliks· ja iiheks ~11uest koon(J;ufrud arvukas tudengite ring
isaadNenemaa. op~ringk()nna, l(e~· mitte ainultajaloolastest, klubi nia·:kUses.t . ·.Teaduskondade at,v• kasva~ ·terjal·e leeduetnograafia aiheteTka"
:nelj'ani . eelnevatete lisandus kirjan' sutab. ~tnogra;tfiHne · ansambel; mis
·duse }~ kuri'sti tead'Uskond:' Uliopl- ka EPA «Helletole> el ole vooras.
'.Jaste · ja oppejoudude osavotu eest I<iilaka~lli loetakse .Leedu pari1830.----1831.. a. iilestousust suletl maks. OET tootab 1950 kuulajaga
~Saari ukaasiga Vilniuse Olikool esteetilise kasvatuse kateedri juures
il832. a. Alates 1842. a. ei olnud Lee- ja valmistab ette isetegevuskollek"1us uhtki korgkoolt 1919. a. nou- tiivi juhte, foktoreid, tolke-konsut:kogude vOimu kehtestamisel vaeti tante, fotokorrespondente, turismi·,
vastu otsus ·. ulikooli taasavamise looduskaitse·,
spordiinstruktoreid.
kQbta Vilniuses. kuid seda ei onnes- Muide, neil on.oma OET l5~tanute
.tunud teostada.
tiilelik kartoteek ja ka iilevaade loKui Vilnius poolakate poolt oku- petanute tegevusest saadud lisaeri-
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ala! (on korraldatud lopetanute
kokkutulek). Tiinane Vilniuse Riiklik Dlikool on tugeva teadusliku. potentsiaaliga korgkool, mi!Iel on
laialdased
teaduslikud
sidemed
mitte ainult Noukogude Liidus,
vaid ka viiljaspool selle piire. Vilniuse V. Kapsukase nim. Riiklik
Olikool on koos Tartu Riikliku Olikooliga arvatud NSV Liidu · juhtivate korgkootide hulka. Vilniuse
Riiklikku Olikooli on autasustatud
T55punalipu ordeniga ja 400. juubeli puhul Rahvaste Sopruse orde- ·
niga.
Vilniuse Olikooli 400. juubeli
tlihistamisest
Vilniuse iilikooli juubeliga alustati iisna varakult. Moodunud aasta [ooksul toimusld I..eedu NSV linnades ja rajoonides Vilniuse iilikooli juubelile piihendatud teaduspiievad iiningu «Teadus> kaudu, Set·
puhul esinesid iilikooli teadlased,
vabariigi
rahvamajandussaaduste
niiituse kaudu valmistati riindniiitused, mida eksponeeriti nende paevade ajal. Lisaks ·randniiitustele
valrnistasld koolid ja kultuuriasutused samuti arvukalt niiitusi iilikooli
kasvandike. kohta, niiiteks kirjarrikud, kunstnikud [ne, Vabariigis toirnuvad juubeliiirilu~ed kulrnineerusid I. apriltil; mil [uubellt tiitrlstati
teadusHku konverentsi ja s()prusfestivaliga. Uks et!IPP juubelipidustustest toimus Moskvas. 16.""-21. aprillini toimusid Vilniuse iilikooli teaduse piievad Moskvas (samuti iihin~
gu «Teadus:. kaudu), alnult Jisaks
iihingule .. oli vastuvotjaks Vilniuse
soprusrajoon Moskvas Uerjomuskino: 20. aprillil avati pidulikult
NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Niiitusel Vilniuse iilikooli
juubeliniiitus. Piirast niiituse ava·
mist on naituse baasil toimunud
rida iileliidulisi seminare, teemadeks
oppeprotsessi' tiiiustamine Ta teadusliku too areng Vilniuse Riildikus Olikoolis, edusammud keskkonnakaitse kiisimuste uurimisel Leedu
NSV-s, rahvamaj1indusse juurutatud
uurlmistood
k•la
valdkonnas,
iihiskondliku toitlustamise ettevotete
tootmise j4 teenind~
organisee- ·

Oks saale Vilniuse RO
rimise uus siisteem jne. Nendest seminaridest on arvukalt osa votnud
teiste . Iiiduvabariikide. korgkoolide
esindajaid. Niiitus on avatud rnai-

kuu .lfipuni

rahvabariduse

paviljo-

nis. .
.
.
Maikuu on piihend.atud Vilniuse
iilikooli teaduspaevadeJe teiste liiduvabariikide s0pruskoolides, !0,11. maini on sopruspiievad Minskis,
15.-16. maini Riias ja 17.-18. maini Tartus. Tartusse s0idab 10-liikmeline Vilniuse iilikooli delegatsioon ·eesotsas rektor prof. J .. I<ubiliusega. Kunstilist kiilakosti ·pa~ub
Leedu NSV teeneline kollektiiv, 90.
liikmeline faulu- ja tantsuansambel
Leedu 'NSV teenelise kunstitegelase
v. Aleksandraviciuse juhtimisel. Ansambel annab Tartus leaks kontserti: 17. mail kell 19 noortemajas
•Siiprus:s _ ja 18. 1nail kell 19 EPA
aulas. . M&lematele kontsertidefo
jiirgneb- s3ptusohtu iilikooli Ja EPA
rahvakunstiansamblitega fa komsomoliaktiiviga. Olikooli keemiahoone

teadusraamatukogus.
ringauditooriumis on koigil asjasthuvitatutel voimaltis vaadata filmi
«Vilniuse iilikool>;- Kinofilmi • deinonstreeritakse 18. mail kella 1314-ni, 17. mail kell 16. on iilikooli
aulas aktus, mis on piihendatud Vilniuse iilikooli 400. juubelile. Aktusel esinevad Vilniuse ja Tartu iilikoolide rektorid,. professorid kiilaliste ja meie poole pealt. Selline on
Vilniuse
iilikooli teaduspiievade
kava Tartus .. Kiilalised on kaasa
toonud ka .fotoniiituse Vilniuse iilikoolist, mida saab niiha .1'RD peahoones.
·
Vilniuse iilikooli jtJubelipidustused
jiitkuvad kohtumistega rahvademokraatiamaade kor'gkoolides. .Juubeliiiritused kulmineeruvad septembris, mil Vilniusse kogunevad kiila·
lised Noukogude Liidu korgkootidest ja viilismaalt.
MILVI .REINFELDT,
TRO ajaloo komisjoni
· sekretiir

uhiselamus.

!Et EPA~s on ithlselamuptoblee- sime rahuliku sildamega jiitta val- hitQOd. Nlng too oil tehtud.
:mid viimasel a/al semsest enam velauda.»
Veel teenlndam.isest. Oppehoones,
- k al '"iib teistes kOrgkooli·
Aga mulle fterkis silme ette pilt kus puudus ~la
vot> eJnelaud,
-::v~iigr~es'
peale, kuldas seal «Nl>(>rusest».
·
.
. . . pakkusld kaasJaste/(IOunaoodet sel.:.asju aetakse. Hiljuti saabus Ukrai· . Korvalmajade elantk!'d v'!°rivad le pileva einelO.U!lpida/ad (tavaftseJt
nast dotsent S17taiida .Riives, kes , valvest mOi)da puhvetisse s1sst;0ste kolm itll.Opilast). Nad told baas'kahe kuu viiltel oli stazeerlmas tegema (seaduspiirasta!ult). Mitmel einelauast spetsiaalse_ kiiruga vai;J(nevi Polittehn.ll.l~e I~.. tit~ud.i ku- «Nooruse» ku.·tasto,mlJe
.
ko.rral. fX!.le lelbu, saiu, /ooki njng mititsid suu.k k
l ud
tv t J lgeg-'·-ell
( s s rel soogivaheafal l«tasiilwpilastele.
'}utava georiteetrla I~ graa f ' a a- 0 ~ · aga. ~ e.s · · a
.Milit/a tofmingulks olid niJd sel
:teedris; S.: Riives ela~, KP! ~ileme- k~ seal J?.iJ!id i~tuma. iiliop ase / piieoal kahest loengutunnist vabas·
:litJ4nika ja -automaatika teaduskon- ega k, a . .1atmuaris, kui oli palgalt- tatud. la nil. see korrapidamine eda,na ilhiselamus nlng oli meelsasti ne !'alve).
. . Z-k
.
,.J!Ous· PA lugejaile oma mutjeid ja~
«Tutvusin
ilhiS,elamu naukogu si a s- ..
- _gama,
tooga piiris ilksiko.sjalikult. 25-Uik·
Kui kusagil liiheb vaja ameti·
. iltlema,
.
. e t . u"ld'isl? me risse n auk
mehete.eneld,
(elektrlk,
puusepp,
santehnik
«Kahjuks peab
. ogusse .k uul u vad. ka 1·t.)
kanta.kse
niiirkus
valveJwrra ja puhtuse poolest kipub dekaan vai prodekaan; komand"nt
EPA KPl-le atla vanduma. Kujut- ja'uhlselamu kasvataja (nell on sel- raamatusse. Noukogu esimees poor·
- .Lege niiiteks fiirgmist pil ti. o n soe_, ri~e k oosseis· uli ne k 0 ht)· · p ' aeg u on
toota/ate ja
poole.
Kord
· dub
kuus vastavate
on desinfektsloon
tillikatest
piiikesepaisteline keskpilev. Vahe. noukog_u eesotsas telst oppeaas~a~ asukatest on main puhas. Kui illio"'.ajal seistakse oppehoone ees, vestel- ken.a tutarlaps Ta/a Golu§ko. Ku1g1
1,,.
o.dakse. ·sealsamas kiilb ringl illiopi- iilekaalus on noormehed, saah ta lased on midagi iira lohkunud, pealane ·noor daam kOpskingades, viiga hiisti hakko.ma. Kut Taja teeb vad ise selle parandama.
_
· Eesti Pollumajanduse Akadeemia ~ab ka omalt poolt kaasa
aitama, 1980. a. oliimpiamiingude liibiviimisel ja andma iiliopimoodsa ille ala visatud kilekotlga esildise, slis dekaan usaldab teda ja
Toimub tubadevaheline sotsig,listlastest abilisi Tallinna oliimpiakomitee kiisutusse. Praegu on
... ning pithib kithvlile mahapude- toeta~ tgati.
lik voistlus. Oks kord niidalas kontmoodustatud EPA iiliOpilastest kuus gruppi, kes opivad tiiien1ienud paberitukke, tuulest kantud
Ohiselamus on puhkeruum, kus rollitakse, kord kuia tehakse kokkudavalt voorkeelt.
lehti jm. pritgi. Tiina on tema kord ·korraldatakse tantsuo~tuid, harjuta- votteid. Koigepealt preemlatest paFotograaf on tabanud momendi, mil, o~taja Aita Mody an.. olla korrapidafa, kes peab hoolitse- vad orkestrid jni. On oma. fotola- rimatele. Niiiteks vOlb tuba saada
nab konsultatsiooni Andrus Leisile (V I k.) ja Peep Raidile
ma, et oppehoone ja selle .itmbrus bor, pesupesemise ruum /a kuivati, kasutamiseks
killmkapi, elektron(MMT I k.). Suur too jiiiib muidugi iseseisvalt teha .
.kogu piieva ·viiltel puhas viii/a noukogu · tuba, einelaud . . . Eine- arvuti, transistorraadio vms. /(ul
niieks. Homme teeb seda toad jiirg- laud alustab tOOd kell t, tootab kord Juba saadud, kitll slis osatakse
MAIDU TAFENAU foto
.mine korrapldaja.
poole ilheksani. Kolmveeran.d ilhek- seda ~a ki~ni hoida. Antakse re-. somoli esindaja ning kursuseju, Voi teine niiide. Ohiselamusse sa algab oppetoo. Ohtul on einelaud m?ndimater1ale. Toad on enamasti -hendaja, la otsus soltub kordasaa- tavad, pitilavad jouda koju enne uspiiiiseb eranditult lubadega (ja Luba av!ltud 18-21-ni, saab. ka sooja .nagusad, koduselt hubased.
detud teo raskusest. Pohilise kasva- te sulgemist. Sel ajal ei ole · kontroll
_kehtib ainult oma ilhiselamuhoone toitu, pakutakse praadi (kartul,
Mis tehakse halvematega? Vasta- tustoo ilhiselamutes teevad nou- tuju lustakuse _ille nii range.
NiidalalOpupii.evadel on ilhi'selakohta teise teaduskonna ilhiselamus kaste, liha). On saada piima, mah- vate tubade elanikud saavad korra- kogu, · kasvataja ja kJlrsusejuhendamute umber vafoes rahvamalevlaste
, ollak;e juba killaline). Valve (pal- lu._, pirukai~J s~iu, vor~ti, mune, tin· pidamise lisatoimkonnad. la see po- jad.
galine) ei istu ega Zoe raamatuid, g~~ata .mtnl{tt salatit. (t<:~·oel k~s le niisama suusoojaks oeldud. ValKoige'raskem illeastumine? A/ko- patrull. Suurlinn on suurJinn, palvaid vaatab, kes sisenevad. Terna voi marmeeritud tomattt vo1 kurki). ves olev korrapidaja-illiopilane kont" hoolsete jookide kasutamine ilhis- jugi mis pimedal ajal voib juhtuda.
korval on valves iiliopilane-korra/gal korrusel on tootuba. See ei rollib, kas vastav illesanne on tiii- elamus ja purjuspiii ilhiselamusse Kui aga ohtul teatrist voi mujalt
illiopilaslinnakusse joudsin, oU sitpidaja, kiieside varrukal. N ende kii- ole suur ning selles on ka televii- detud. Kui ei, teeb miirkuse vast a- tulek.
sutuses on telefonipult, . kust saab sor. Arvestuste-eksamite ajal on te- · vasse kaustikusse ning noukogu esiToon uhe niiite. Stazeerimas olev da rahulik: siin ei · tilki enam keegi
helistada korrustele. Kui kellelegi leviisor pime ning sisse tuuakse mees ( sedapuhku Taja Golusko). tootaja toi avalikult kiies l).oides tillitama.
Mee/div •oli sellises ilhiselamus
saabtib killaline, peab ta tulema al- joonestuslauad. Kiiib tosine too.
miiiirab «patusele» Usaniidala. Mui- kolm pudelit viina. Seda peeti viiga
la - killalisele vastu, kes jiitab oma
Mi.tide, puhketoad olid meeldivalt de, ilhelgi hommikul ei miirganud suureks sitilteoks - avalik demonst- ·etada.»
MIL vr vAIAKAS
isikut toendava dokumendi vafoe- kujundatud, seintel stendi.cl: «Linn; seal ilhiselamu umber muru peal reenmine.
Oleastumisest
teatati
lauda. Mingit omapiii maja mooda kus me opime», «Meie tippsport- tilhje pudeleid (voi pudelikilde), ki- silitdlase tookohta.
~
hulkumist ei ole ( elanikke on selles lasi» jt.
lukarpe ja paberinutsakuid, nagu
Veel ilks detail. Kell 1 oosel sumajas 460). Vatveilliopilane on selMis puutub ilhiselamu palgalisse meie kodulinnas niiha voib (kui letak,se viilisuks. l(oik, kes saabuvad
~
·POLLUft1A. JANOUjE
_ lel ajal oppetoost vabastatud. Val- personali, siis nad paistsid silma ka just majahoidja pole hiljuti oma ko- hiljem, saavad kiltl majja sisse (kui
~
. 3 AKADtElt\fA
vekorda loetakse pohjusega puudu- oma kohalolekuga. Meie juures oli hust tiiitnud).
neil on luba), kuid nimed pannakse
miseks. Graafiku koostab ilhisela- kohakaasluse korras koristajaks lala kes ka siis korrapidamist to- kirja, samuti hilinemise pohjus (ja
munaukogu, kuid see on kinnitatud borant, kelle pohitoo 'noudis kateed" siselt ei vota? Sel juhul liiheb asi ka saabumise seisund). Seepiirast
dekanaadis ning noutakse selle tin- ris viibimist. Meil tegi ta tood ham- personaalkilsimuseni. Siis tulevad koik need, kes sel ohtul restorani
17. mail 1979
gimusteta tiiitmist. Toa votmed voi- mikuti, lounavaheajal ja piirast pa- noukogu koosolekule ka a/il. ja kom- killastavad voi mujal alkoholi tarniNr. 15 "(780) Neljapaeval,

l:Jm

"i

18 .. aprillil

. Aprillikuu keskpaiku a.lid Eesti
16. aprilliks kella kilmneks homfpllutnajanduse Agadeemias killali- mikul kutsus rekior noormehed en. sedLiitimaalt. Liiti PA delegaisioott da juurde.
eesoisas rekior K. Spogisega . kiiis
t~i;emas kokkuvotteid kdhe. korgt 6. aprlllil
kooli ' vahelisest
sotsialistltkust
Kell JO hommikul . oUd Raivo
v'oistlusest ja uuendamas . lepingut. Suumann [a Andres Raud. tektori
13'. ~prilli ohtul siiideti l1Ituunui juures. Sealsamas kirjutatud seleM,a~guse spordi- ja puhkebaasiga. tuskirjas kiriutab Raivo Suumann:
Osa rahvast siiitis ees iira, neile «.. , Olime keU /9.00. tiiinud_ bussilt
.' }ii;;gnesid <Volgaga» rektor dots: maha jiiiinud. Uhe juhusliku cZapo·
. N. Kozlo», Liiti PA .rektor prof .. !(. roietsiga» .. saime . Nao. teeristile.
$p<)gis ja haldusprorekior 1. Kork. Seal ootasitne [uba tund aega; kuid
Noo teer,isfile lii.henedesJ miirkasid keegi kinni ei pidanud. $iis ot~usta,putossoitjad keset teed liolme .nqor- sime, et hiippame tee peale, . Para.rri.e~s.t~ kes_ ei .reageerinud ka hoia-. jasti tuli ilks <Volga». Masin, kuutussignaaltle 1a kogu maanteed blo- [us EPA rektoriie. Sm. . rektor tuli
~~erides sundisid mas!na viieooimu- . viilja ja · uottis illiopilaspileti iira.
gp peatuma.. Seda . onnestus .· teha Noomis ebaidiopitasliku kiiitumise
pa.7~alt paari meetri kaugusel. tee?- piirast.»
· ····
·
se1s1atest. Oks noormeestest kand1s
·
EPA teklit: Kui nad niigid autos I
Andf'es Raud .tunnj.stab Ust:iks; et
vii[jumasoma oppeasutuse rektorit, tema molemad kaaslased olid '()eie. 'Qois noormeeste ehmatus olla suur. rinaariateaauskonna
illiopilased.
Sm. Kozl.ot1 tutvustas ennast .ja pa~ «H. Linnamiie ni1iie me toUetohtul
lus seqa teha ka teelseisjatel. Kaks~ ei oelnud, kuid piirast joudsirne selmeisanduse~ ja maaparanduse tea- gusele, et ·koik on vaja ausalt iird
'duskonna trtetsanduseria/a II I kur· riiiikida.»
· suse illiopilane Andres Raud ja ve:
terinaariateaduskonna . veterinaaria
VeterinaariateaduskOnna l ! kuruia/a II kursuse illiopilane Raivo suse illiopilane Heino Linriamiigi
Suumann esitasid illiopilaspiletid. rektori juurde ei itmunud, tu{ial{es
K6l1nas· n6ormees vaikis, ·. R. Suu- kella kaheks piieval, mil teda pol~
mdnn iUles: et ta tOotabautoremon· nud enam ·uoimalik vastu 'votta.
ditehases, Soovile, et ta esitaks oma Rektor kiiskis juhtUtiust tiiiikida dee
dokumendid, vastas noormees, et kaanidele ja teatas, et asi tUleb
pole igailhe asi dokumente kilsida. arutusele rektoraadis.

ou koos EPA· r;ekt~;Q,~t, kus. arutaji
ka nimeiatud kolrne noormehe kiii7
tumist, Asja otsustamise aluseks
polnud mitte . ainult · .· aoariiohtliku
olukorra . tekitamine maanieel, lisaks
piinlikkus, mida tult tunda sosarkorgkooli rektori ees meie tudengite huligaanse kiiitumise piirast. Arvesse liiks ka asjaosaliste senine
kiiitumine [a. oppirnine . akadeemias
ning see, kuidas nad kiiitusid oahetult siindmuskohal ja piirast seda ..
Heino Linnamiiele polnud see esimene pahandus. Uhiselamu sisekorraeesktrfade rikkumise piirasi haristati ieda rektoti kiiskkirjaga fa
jiieti ilhiseiamukohast ilma. Lisandus illbitsev kiiituinine siindmuskohal, mil ta keeldus rektorile oma
nime iitlemast ja end EPA illiopilaseks tunnistamast. · Millele Heino
Linnamiigi lootis? Et tema lsik jiiiib)
igavesti «aoastamata»?
Rektoraadi . otsusega kustutati
Heino Linnamiigi EPA illiopilaste
nimekirjast .
Raivo Suumanni aruel oli varem
mitu korrarikkumist. Uliiipilasele
ebaviiiirika kiiitumise ees; uhiselamus sai . ta rektori ·kiiskkirjaga
noomituse, pahandused olid kolhoosis tootades, kaks korda karistati.
R. Suumanni liikluseeskirjade rikkumise piirast. Ka Raioo Suumann
eksmatrikuleeriti.
Andres Raual pole uarem. pahandusi olnud. Ka esitas ta kohe iiliopilaspileti ning. kahetses juhtunut.
Seda arvestades piirduii tema puhul. valju noomitusega. ·

AA,· RAC ja ·muild._ hu.vitavat
/nglismaalt
·-

..

'

.

(

' Heathrow lennuviiljalt Londoni- Suurbritannia teedel liigub oo- salt vihatakse. Tlirvitseb vaid moni
poole soites. hakkas j.arsku meie paevas 3qoo sellist valvesalka (voi sekund ettenahtud ajastk~uem par- ~r
bussijuht · vaikselt kiruma. Paremal i:ikstkut abimeest). Koige rohkem kida, ja juba ta pistab trahvikvii-'" ~"
pool tee aiires hakkasid. si:isimustal hoiduvad nad sinnakanti; kus ' on tungi tuuleklaasi vahe]e.
.
tablool vilkuma riumbrid: 50, siis rahvakogunemised voi rilonel rimul
Nemild organiseerivad sedagi, et
40, .20. ... Hoiatl.lstuled tiihendasid, pohjusel raskendatud liiklus. I gal kui pargid auto keelatud kohas,
et kuskil. eespool si:indis · :i.varii. patrullil on kaasas soliidne . instru- . siis viiakse soiduk hoopis minema.
Tarvitseb vaid monel mootoril i:iles mentide k9mplekt ja olulisemad ta- Teinekord voib kuluda nadalapiie.vi,.
i:itelda voi · .· iiljaspeadel ki:ilgepidi gavarao?ad, samuti olid, bensiinid, enne kui ta kiiskilt aarelinnast kiit'ko:I~lm raksatada, kui' er'akordselt vesL .·
.te· ,saad ~ ja pole raske oletada,
intehsiivne liiklus stoppab.
Aastas kasutab AA «piiiistemees- milliste rahade eest ... »
·
.·
Nii meiega juhtuski: kiirus Ian- kondade>> abi umbes kolmandik ljik·
TOdesimesel ohtul oma nahal, et
Tiinavused Eesti meis1riv6istlu· re.bis 147,5 kg, ioukas 177,5 kg, ko·
ges paariklirnne miilini; siis Jiikusi· rnetest. Enainasti on \•ead si:iute- Lo.n(lonis kulub rohkem aega parki· sed tostmises peeti IL--c:J3. rnaini gusummas sai 325 kg.
me teosatnmul, l6puks lausa seisi· si.fateemis (eritL just niiske Hrna• misplatsi leidmiseks kuj soitmiseks. Tartus. Need oJid viimase~s 11J06EPA . spordiklubi . voisUeja JurL
me.
ga), aga viiga haruldased pole ise- Mis puutub viim~sesse; siis valgus- duvotmiscks enne NSV Uidu rah- Aleksejev sa~ 12. koha (107,5+ 130)
Nanda k,augele -kuisilm vottis, gi ..sellised juhtumid, .kus algaja .foori . tagant starditi nagu voidu- vasJe spartakiaadi t6stev6istlusi Le· 237,5 kg. . . · .· .
. •
nii ees.kui t.ilga seis1d kolmes reas autojuht ei pane soiduhasardis .tii- soidurajal (ikkagi kaks. karburaato- ningradis.
. _;,_ 90 kg. Venda Kraavi tulf
kOrvuti utied ja vanad tollad, Ain- helegi, et bensiin sai otsa '. .· .· ·.
. rit!). Peatanavatel ei]oppenud au.
.
.
.
_
6. kohale ( 122,5+ 162,5) 285 kg ja
·sah~ lavee.riSid motarway'I (vrd. . Kui selgub siiski, et kohap.eal po- lode rutt isegi kella kahe-kolme ajal
Esikoha sat Tartu raJOOnt «Joud:o Toivo Luhamiig'i 7. kohale (120+
sakslaste Autobahn voiameeriklas- le voimalik viga parandada, puk- oosel. .
.
..
. . 2802 punktiga, EPA spordiklubi oli 160) 280 kg.
ie highway} rahumeeli edasi jalg· seeritakse teie jouvanker tasuta kuLopuks leidsime tasulise parki' 14~5 punktiga ku~es:.
- 100 kg. Eesti rekordid pilstiratturid.
ni l6 km kaugusele (tavaliselt sel- misvaljaku: Ainult et momendil pol·
EPA sportla~test Jahemalt. .
fas. Aih Paavo. Ta rebis 162,5 kg,
Qle~r4 palj4 r11asinaid ki:illaltki .1¢st piisab liihima garaazini joud- nud Vaba .kohta siingi. -Auto jai va- 75 kg sai • Velfo Eensalu 10. t6ukas220 kg ja sai kogtisummaks:.
. vanai:ienud . : teedevor.gill ·· (motor~ miseks) ja teid ennast riiisama kau- hekohfa seisrna, . siiiitevoti sees, koha tulemusega 242,5 ( 112,5 + 382,5 kg.
•
,
. .
.
wag'.sid 9r(vaid iiksikuid, eryarriasti gele, et saaksite kas11}Jld~ piirale~ kontrq!Qr Juhas. talle peatselt seisu- 130) kg.
Kabjuks ebacm.neslus
Jrcerier TiiL Kainiur; v6istluste
.on teed .kit?aq) -;" see ori Inglis- joudmiseks.muid
traiispordiyahen· koha leida.
·
·
.
. .
135 kg toukarnine, mis .oleks taga· eakaim sportlane, esines tublHt ja
ii}aal piihkel, mida puretakse Ja pu- deid.
Elsti:m koh)<les, kui maksis «krun- nud I spordijiirgu iiiitmise. Rebimi· tuli 5. kohale (125+.160) 285 kg.
tetakse, loppu ~ga ei tule.
Ent isegi kolm ja p9ol tuhat pat- di» eest: «Mulle ei rrieeldi votit et· ses saavutatud I! 2,5 on meister· Terna noor koRkµrenLAldo. Aru tulL
· Qmeti on ~variide ja liiklusum- rulli ei j0ua ju igale pook Hatta- te jiitta. Meil_ ju iningeid dokµmen- sp9rtlase kandidaadl. norm.
· ·
8. kohale (120+ 152~5) 272,5 kg ..
rnikute korvaldamiseks loodud kaks sattunute abistamisek~. on koikjal te ei.. nouta, 1gai:iks voib varsti mi~ . ~ 82,5 kg. Selles . k~hakaalus Selle tulemusega kordas ta teist
·suurt orgariisatsiooni ·-;··Auto As- teede iiiirde iiles sea.tud kabilnid ~ ,nu autosse istuda 'ja minema kihu- 'pi.istitas Piirnu <doU>~ voistJeja Rein Jrnrda I spordijiirgu noudeid .
sotsiatsioon (Automobile Associati· keskmiselt paariki:irpne > kilomeetri tad a. Londonis aetakse iira 250 au- Annuste kolm Eesti rekordit. Ta ,
_
· .. MADIS KARU
on, li:ihendatult AA) Ja Kuninglik tagant ..-, rnillel on peal tiih,ed AA tot oopaevas.»
.
.
..
.
.
,4.utoklubi (Royal Automobile Club, voiRAC. Need .. on lukl.ls, voti avaJiirgmisel piieval kaubandusrajooJi:ih. RAC). Neis! esimesel on um- !11is~k~ on igal klubi.JiikmeL
nis oli niisama kitsas. ·
, ·
. ·.. ·. . ·• · .
. . ·. · .· .
bes neli rni!Joriit liiget, . teisel ligi
Peale teiefoni on. seal veeI i:imbMeie .\loorustaja masina esiotsakaks rililjon,it. Kui arve$tada seda, ruskonn~.: kaad lahiinate. bensiini- le oli kinnitatud emailitud embleem
(Algus t. lk.)
LEPP (PMT II), . HEINAR HIRV
¢t abielupaarH on lavaliseH vaid ja1;1madeJa.auto'tqol(odMe aadressid tiihtedega AA. Ent miirkasime kord, EDDI TOMBAND (PMT I)
(PMT II), ALEKSANDER STRUi:ik§ liikmeplletka)1e peale (ju~iload (osa neisffiiotab ·09p~ev JabiJ, sa, eJcAufo Assots}atsiooni mehed pu- TOOMAS UUDEBERG (PMT I)
I<OV (PMT II), URMAS VAABEL
;iga . m6Jemal), siis Qmmarguselt muti liihima arsti(-haig!a;
kj1rabi- s1~_1d . ka auto kallal, millel see Keemias:
(PMT Ill),
RIHO PlKANOMME ·
pooled amato6rat1toJuhtidest kuu1u- jaama, politseijaoskonrfa °j{I hotelli m~_rk P_~_udus: Selgus, et kui hiidas- TONIS TORK (MMT I)
(PM.T II), LIIVI KASAK (V I), .
. v~d neisse kal:ite i:ihingusse.
koordinaadid. SiHsamast on voima· ohJa . ta1dab .· kohapeal AA liikme- PAl)L OHERD (V I)
SIRJE KOORA (V I), TONIS
.> In.glisrriaal on15 iniJj~miL auto- lik helistada AA ja RAC ipeakorteri· kaardi Ja tasub aastamaksu, siis on PEETERVESKE (MMT I)
LOKK (VI), ANDRUS LE{S (VI},
omanikku, juhilubadega inimesi aga tesse ja parida nou.
·
tal kohe oigus abile. Muidugi, pat- Matemaatikas:
ANU. ADAMSON (V I}, ALLAN·
paari miljoni vorra en{lm. Kui koik
* * *
rull saab uue liikme viirbamise eest HEINAI{ HIRV (PMT II)
KANEMAGI (Z I), LAINE. TATsoidukidjaotada mattes saareriigi
Vaade!gem ni:i.i:id autqsoidu teist eritasu.
'
TeOreefilises mehaanikas: · ·
TER (Z I), TIINA TOOMISTE'
tihedale teede'vorgule, tuleks iga 21 kitsaskohta.
.
VELLO LAAN
ANDRES NUUT (PMT II)
(Z I).
.
· .
meetri takka i:iks qeljarattaline. . Kuhu parkida voi seisma jiitta
Vene keeles:
Rektor avaldas tiinu EPA voistOsna moistetav, et ilhinemine orga- soiduriista, selle vaevarikka probVIKTOR LEPIK (A I)
,.,kondade eJJevalmistamise eest jiirg-.
nisatsiponi on hiidavajalik.
leemi tunni~tajaiks olime siis, kui
Saksa keeles:
·rnislele 6ppej6ududele: dots. Anne. Aasfamaks on suhteliselt viiike inglise kolleegid soictutasid meid
AIDE MOLLA (Z I)
. Liis Somermaa, . ass .. Ene Kelk,.·
(RAC - 6.40 rbl.;· AA ·~ 4.50); ringioma pealinhas. . ,
. · . · ·.· · . .
· ·. ·
.·
HELl MANGLI (Z II)
· · v.,op. Enna Sau, dots. Mall Reeben, _
ometi tehakse seHe riiha eest iira
«Morris 1300» on keskmise kaBecH)l.pficx11ii P: A. ,j )l.p.: Cnpa- AARNE VlKSON (PMT I)
. v.:6p: Eino Aarend.
suur tOo.' Ainui:iksi AA annab aas- liibriga meeldiv auto :--- mootorisu~ so11uoe pyKoBO,ll.c'fBO,ll.JJll pa,!1.uo6Hoc
Kiitust avaldati jiirgmistele EPA .jlllliiillliii
ll!
tas · 270 000 · tehnilist . koristiltatsioci- min on miirkamatu, vedrustus · nii- JJoroa / P.. A .. Eecll)l,OBCKHii, K B. viiistkonna
liikmetete:
Si:idamlik kaastunne ajani, vaadatakse liibi 35 000 pruugi· vord hea, et ei saa arugi, kui stat· I1BaHOB, AK. Ko310pa. '-- M.: ATOM- VAINO ESKLA (A lll), TOOMAS
lehe PA endisele toimetajale
ttid . autot, rnida organisatsiooni did. Riiigukang on inuidugi poran· H3)l,aT, 1978. - 128 c., HJI. _ Btt6- PORK
(MMT Ill),
MARGUS
Vello Laanele abikaasa ja
. liikmoo kavatsevad osta, 420000 dal. Kerejuures :on kasutatud palju JI1wrp. c.: 11~123 (153 Ha3B.).
TAMMPERE (MMT H), ANDRES
lastega amma, ema ja vanajuhul jagatakse juriidilist konsul- plastmassi. Spidomeeter lopeb arvuBep6oB f. ,U., DeTpyx11H H. I1. MINN . (MMT l), ANTS LAANEema
tafsiooni neile, kel on tegemist koh- ga I 00 (miili). Liihidalt
hea Cnpaao'IHHK HOPMaTHBblx )l,OKyMeuLILLI KOLGI
fuga; sageli kaitstakse oma klubi auto 900 naela eest
TOR no oyxraJJtepcKOMY y11eTy: B 3-x
06opy,!1.0BaHHe )l,Jlll peMOHTa aBTO!Hkrne huve isegi protsessil.
Molema eesistme jaoks olid turva- TOMax; Do)J..pe,n;. n. C. oe3pyK11x.. mrma puhul.
··1\ursuste niiol on voimalus juhi: vood, ehkki meie VOOfUStaja tun· M.: <l>nHaHcbi, 1978. - T. I. 1978. MOOHJieA: CnpaBO'lHl1K / [ff C. fpnPA toimefos
lubade . vormistainiseks (autorooli nistas, et linnas ta seda ei kasuta 479 c. -CncT. yKa3. )l,OKyMeHToB: c. ropqeuKo, IO. .[{. fypeBn'l, A. M. Kau,
; !aha voib istuda juba I 7'aastaselt, -'- ebamugav, «Vangi» tunne ahista- 472-'478.
H .up:; non pe)l,. M. M. lllaxHeca]. ~
·. •. mootorratta voi motorolleri kiiepi· vat.
· ·
Xam1eJJhcOH M. IO., BaJiaea T. A. 2-e 113,ll., nepepa6. 11 )],Orr. ~ M.:
.· .TCHMETAJA M., VAJAKAS
384 c., 11Jr.;
. demed tohib pihku haarata 16-aasc·
Juba 20 minutit keerutasime keskc UJJacTnqeCKue MaCcbl: CaoiicTBa 8 TpaHrnOpT, 1978.
taselt),
linnas asjatult ringi, tiihja platsi npHMeHeHHe: CripaBO'!HHK. · .- 3.e I O'l")J,. JI. 11JI.
Tihti rtiigime teedel omaparases konnitee iiiires ei Ieidnud. Seda oli · H3)l.;, nepepa6. __:.;JI.: XnMl1H, 1978. __
npoeKrK!>OBaHHe
npe)l.npHllTHH Ajalent . «Pollumajanduse Akadee- '
vormis patrulle, kes soitsid ringi vaid. kahe kollase joonega piiratud 383 c. - 5n6mwrp.: c. 382-383.
MHcuoii npi>MbllllJJeuuocTn: Texu.' mia:.\ toimetus Riia 12, tel. 75-572 ...
kiilgkorviga mootorrattal voi fur- ala I, kuid seal tiihendas · see keel du
KyJI11K B. 5!. H)lljJHJJhTpau,811 BOll,bl !!KOH, oooc~oaattne 11 Mem,Z1,11Ka npo-· Hans Heidemanni nim. trilkikoja.'
goon-soiduautodel. Esmalt pidasime ja trahv on riink isegi ajakirjani· . a no•rny: KparKnii crrpaao'!Hl1K. _ eKTHpoaau1111: Cnpaaoqm1K I [CocT.. tri:ikk Tartus, Kastani 38. Tellimise ·.
sillises mundris asjamehi politseini· kule.
·
·
M.: KoJIOc, •1978. -- 93 c., rpacjJ. _ A. M. Epa>KHHKOB, r. r. ,Uepe11nua, nr. J96fr MB-04864. Oksiknumbri'
keks, neid aga, kes kanpsid khaki·
P. Elston muigas: .. «Liikluspolit- 5u6JI11orp.: .c, 82-,-91.
E. !· 3ano.111Hu )l.p.; Pe)l,KOJJ.: C. M. hin4 2 kopikat.
viirvi ja mustade kaeluste ning pa· seinik pole meie rnaal kiill eriti poJlb!KOB A. B. TenJJoMaccoo6MeH: DOOb[,1eB 11 )l,p.]. - !v\:: nmu. npoM- •HblJIJJyMal!H,llyce AKa,lleMHll> («Ceni.-c
gunitega vormi - soquriteks. Aga pulaarne elukutse, kuid nn. liiklus- Cnpaaoqum{. "- 2-e 113,n;., nepepa6. H CTh, 1978, . .,..... 272 c., HJ!. (TeXHHKa H cKOX0.3>1ilCT!leHH3ll aKa,lleMH>I>). OpraK;o
polnud nad i:iht ega teist;vaid hoo- kontrolliga vorreldes <:iri see lausa )],on. - M,: 3uepnrn, 1978. _ 479 c., TeX.H.o.JIom.
. ll.·.. · B Ml!CH npOM·CTH)· napTKOMHTeTa, peKTOpaTa, KOMllTeTa.,
.
. .
• Jll(CM ·. ll npo<!>KOMa ElcTOllCKOl! .CeJlbpis AA ja RAC patrullid.
kuldne ·amet, viimatimainituid Jiht- HJI. - B116JinOrp.: c. 462-477.
Bn6Jrnorp.: c .. -267-270.
.ctioxoalli!CTBeHHOH aKa,lleMHH aci:. ccp ....
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