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Roomsad, uudised
tQ6tajate ja iili5pilaste pi- segakoorile
omistati
raheakollekmaiaktusel
esines piieva- tilvi nimetus. Oht .lauljatest,
Tiiu
kohase konega poltitokonoornia ka- MoJderit onnitles' orrralt poolt ka
teedri. oppej5ud Kai Sirno.
EPA komsomolikomitee,
sest T.
Kaadriosakonna
juhataja
Pilvi MOlder on igati tubli ka komsoHabakukk luges ette rektori maio molitoos.
kaskkirja,
Uhtlasi
selgus ka, et
Ka oliimpiaadi
«Uliopilane
[a
aktiivse
osavdtu eest N5ukogude
progress»
osaRahulondi tegevusest on akadee- teadtislik-tehniline
votjatele andis autasusid
organlmia kollektiivile antud Noukogude
seerimiskomisjoni
aseesimees
Ene
Rahulond]
Eesti..
Vahariikliku
Kelk.
Kaastookomisjoni
'.3ukirt, •.•..millele
on alia kirjutanud
Olga' LaurisAktuse JOpetas vastne rahvakoltin.
lektilv oma meeleolukate
lauludeRoomus uudis ol] seegi, et EPAga.
EPA
dulikul

Agronoomide
oltlmplaadilt
AO-84 I voor toimus
aprillis. Kadari, Mall
Esimesele
(EPA-sisesele)
voorule Kesa, Mllja
jargnevad
vabariiklik voor oktoob- Kanemiigi, Aivo
ris ning iileliiduline (III) novernb- K5iv. Eda
ris-detsembris
Gorkis. Laseme koi- Moor, Ares
gepealt konelda valjav5tetel
fehni"
liste tulemuste protokollidest.

S5javeterane
tulid
tervitama
rektor dots. N. Kozlov, EKP EPA
komitee sekretar dots. A. Mikk ja polkovnik
A. Peets
rung
EP'1\
komsomollkomitee
rahvas
(liihemalt vt. lk. 3).
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III 25 Ill'
Roosma, Rut
III 23 IV
Treial, Arvo
III 22 V-VI
Mets, Rein
IV 22 V-VI
Koppel, Margus
III 2(} VII
Kasemaa, Mare
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17 VIII
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Opperiihmade paremusjarjestus

Individuaatparemusjarjestus
Nimi ja eesnimi

II
-II

63 .1.

A-III-l.
E. Kolts
,.,Ac'Iff;.2"".·T: Kijllirlgo
A-II-1
T. Kevvai
A-III-4
O. Kikas
A-IJ-2
K. Kalberg
A-I-2
S. Kiviberg
A-I-4
M. Uuekiila

'59'

n

47
37

HI
IV

31 V
3(} VI-'-VII
3(} VI~VII

Kursuste paremusjar jestus
Kursuse'vanem
R. Haak
T. Hiielaid

K. Paju

A. Pastak

Punkte
prof.
dots.
dots.
dots.

L.
L.
E.
A.

Reintam
Raudsepp
Jaama
Luik

252
224
173
52

I. Koht
I
II
III
IV

Parimad erlalaalnete tundjad
Oppeaine
Agrokeemia
Taimekasvatus
Sordiaretus
ja seemnekasvatus
Maaviljelus
Taimekaitse

Kilnnivoistlused
Terve ap~lI1ikuu olid k5ik k5q~-~
koolid haaratud
oliimpiaadi
«Oli-.
5pilane.
ja
teaduslik-tehniline
progress» pingest..
'.
.
Oliimpiaadil
saa,:utatust.
said
kokkuv5tted
tehtud ]uba mil.laklusel, kus rektor dots. N. Kozlov
5nnitIes parimaid
iildainele
tundjaid. Ainult bio\oog.ia. oliimpiaadi
vabariiklik
voor
tOlmus
alles
10. mail TRO-s..
.
•
Et oliimpiaad «01i6pilane ja teaduslik-tehniline
. progress»
toirnus
kahes. voorus (EPA-si.sene ja vabariiklik),
siis
esmalt
EPA-sisesc
VOOTU' tulemustest.
Miirgime
ara
iga aine ,kolJ;n parimat tundjal:
• teoreetil'j,ne mehaanika:
Aleksander Aleksejev· PM II, Ants Veskioja PM II ja Tiit Rausi PM II;'
• fiiiisika: Aleksandet Aleksejev
PM II Jaan Schults MM I, Toomas R'llndjarv A I;
.
. • tugevusopetus:
Aleks~nder
Aleksejev PM II, Ivo M6ik PM II,
Urmas .Johanson PM II;
.
• matemaatika:
Mati IllisenMP

tecduspollul

II, Elar Must PE II, Jiiri Sulg .PE
II;
• ke~mia: Juhan Viise MM I,
Mare Joesalu Z l, Peep Kasearu
A I;..
, ..
• bloloogla: Arvo 'v Iltrop V I,
Talis Hiis A I, Merle Attemann V
III;
• inglise keel: Andres Kolk. V
II, Jaak HlOn 0 II, 3.-4.
Velko
Kivi ja Aivar Paluvee (MM I, PE
I);
.
.
• saksa
keel:
Mari
Kehman
;'vtM I, Maiki Kraav MM I, Leiju
Lain~ RP I;
.
• vene keel: Mihkel Lumeste
l\1.P II, Nelly Aasa VI,. Jaak Hion
() n.
Vabariiklikud
voorud
16ppesid
samuti
aprillis,
v. a. bioloogias,
milles 'j6uproov ali 10. mail TRO-s.
Et bioloogias
osales ainult kaks
kiirgkooli - TRO ja EPA; siis mulluse iillatusviiidu
asemel tuli sel
aastal
leppida
tagasihoidHku
1I
Iwhaga (TRO 303 punkti, EPA 142
punkti).·
.

Parimaks saavutuseks
v6ib lugeda EPA v5istkondade
esinemist
keelte oliimpiaadidel,'
mis korraldati TPI-s ja kus me kuue kiirgkooli hulgas saime II, II......
II ja III
koha.
Vene keel: (I TRO 295 punkti,
II EPA 270, 1II TPI 261, IV TRK
252, V TPedI 242, VI E~KI 219);
meie. v6istkonna
liikmetest saavutas Jaak Hion (0 1I) III koha.
Saksa keel: (I TN, 31 viga; II
TRO, 43 viga; III EPA, 46 viga;
IV ERKI, 54 viga; V TRK, 55 viga;. VI TPedI,
57 viga);
meie
viiistkonnast
oli parim Mari Kehman (MM I) ~ IV koht.
Inglise keel:" (1 TPI 513 punkti,
II-III TRO ja EPA490,
IV ERKI
431, V TPedI 414, VI TRK 387);
individua:alselt
parima
tulemuse,
II koha, said Veiko Kivi (MM 1).
Ka tugevus5petuse
j a teoreetilise
mehaa:nika
oliimpiaadid
Imrraldas
TPI. 1984/85. 5,-a. oliimpiaadi vabariiklik voor tugevus5petuses
kavatsetakse
korraldada
EPA ehitus-

Agronoomiateaduskond
autasus.ab kolme paremat ii1darvestuses ja
iga erialaaine
parimat
rahaliste
preerniate ning diplomitega.
Diplomid saavad veel ka 6 paremat iildarvestuses, paremad opperiihmad ja
parim kursus,
Kokkuvfitte tegemisel selgus, et
on Iaienenud
oliimpiaadi
kandepind,
tihenenud
individuaalkonkurents, t6usnud nU erialaste kui
ka keelealaste
teadmiste. tase. See
muidugi rii6mustab.
Oli ka moningaid vaj akajaiimisi,
mille arvel oliimpiaadi taset saaks
mutita
paremaks.
Mainida
viiiks
jiirgmist: kurvastas IV kursuse vii-

Oliopilane

R. Haak
A. Sepaste
R Roosma

R. Mets
A. .Sepaste

I'

Kursus
III
IV
III
III
IV

hene osavott: iiliopllased kasutasid
viihe 5ppej5udude-k<msultantide
abi
oliimpiaadiks
ettevaJmistumisel;
konkursit60de
kirjutarniseks
varutl
vahe aega (II kursus - ainult
1
tundl);
eriala 5ppej5ud ei rakendanud koondv6istkonna
kandidaatide. puhul
individuaalprogrammi
jlirgi 5petamist.
I ja II kursuselt esitati ka mitmete «Mister-X»-ide Wid, mid a sai
arvestada
ainult
kursustevahelise
paremusjarjestuse
selgitamisel.
01gu iieldud, et zurH peaeesmiirgiks
on «paremate
turgutamine»,
milte
aga «halvemate' hurjutamine».
Kir~
jutage oma nimel, v6ib-olla parandate 5pperiihma
posilsiooni.
Meie
teeme juttu ainult parimatest.
mehaanika kateedris.
. Kokku v5ttes viiih AO-84 I vooe
Tugevusopetus
(I TPI 246, II TU pidada kordaliiinuks,
kuigi oli
ERR I 243, III EPA 174) ; meie piihjust 100ia veelgi paremat.
v5istkonnast
paril11a tulemuse, s, o.
Parerna
korralda_mise
huvides ...
III koha sai Aleksander Aleksejev
oleks .hiidasti vaja iileakadeemialist
(PM Il).
spetsiaalset
diplorrii vormi, millega
Teoreetiline
mehaanika
(I TRO autasustada
parimaid .. Ja kas mitte
242, II TPI 179, III EPA 77); kutilutada I vooru (kui kiiige masmeie
v6istkonnast
taas
parim silisema)
jaoks valja «oliimpiaadi'
A. Aleksejev - VI kohl. Tuleb piiev»? Siis saaksid osalejad.4 tunmiirkida
ka·· Aleksejevi
arvamist
di nuputamiseks-kirjulamiseks,
mit-,
Eesti v5istkonna. koosseisu iileliiduc
teosalejad v6iksid samal ajal 6ppe· '
lisele teoreeiilise
mehaanika
oliim- bailse' korrastada.
piaadile.
Dots, ~AIMO . KOLLI
(Jiirg 4. lk.)

.1 nte rklub

Prof.' Juri Kuum

_Tartu
p~U.urllaianduste()duse arengu
.,

E:esfi polIl.lm·ajanduse AkadeemiaK6ige korgema akadeemilise
ta. on viilj~ kasvanud Tartu Rliklikust
semega teaduskonrtaks
EPA·s on
·OlikooliS!
on Iilikooli, laps, ning praegu zooinseneriteaduskond,
kus
ta on i~~seisva kOtgoppeasutusena
koosseisulistest
pppej.o~du~est.
on
le utsenud ,'a arenenud
'juba 32 19% dqktorid-prbfessond
ja .. ilma
aa;ta kJster} See Oil olnud kiilllil- kr aadita
on' ai.dult. 4%. Slln or
Okt9'
d~ne aeg ka tema,akJHleell_?ilise ill', k.ateedri juh.atalatest.
40%,
seme saavutamiseks,
Seeparast
on rid-professorid,
ka
d.ek~alll1. on
huvitav vorrelda rriorlingaid selle-' doktorikraa.d i? pf{)feSsonkuts~ .. <
alasei4 .naitajaid .alltoodud tabelis,
K6ige
madalarna
akaQeemlhs~
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jaid sinna ise oppejoududeks-proIessoriteks.
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Sellega sai Goro-Goretski
P{illumajanduse
Instituut - Vana-Kuuste
Insiituudi
t66
ja
traditsioonide
jiitkajaks.
Goro-Goretski
P611umajanduse
Instituut
viidi
piirast
1863. a. revolutsioonilist
Iiikumist
iile Peterburgi.
Gorkisse jiii ainult
.. ..--_._.'_----------. ------_
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TRO'

Kateedrite
kateedri

It~) EP~:--s ja TRD·s,. SI;S ka sun
naeme vaga _ suurl ermev ust.
Toodud./ordjubar~~~t
.~~Igub,
et .edatsPl I pea _ ~_ r~otrpa~~
h
sen~ses.
OOPIS .enam
a.~ ea ...
aSp1rantJd~ arv;..ll:s~~renciamlsel~ J~
sell1~gt o:?ii ~l'~eJ~d?uO~:~dl:~~~"
m~
an _I aa I ra ~
misele.
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Ohe kateedri kohta keskrniselt doktoreid
Ohe teaduse doktori kohta keskrniselt iiJi
6pilasi
.....;.....
Eri.alan6ukogude.
afV
..,.
nendest doktorikraadi
kaitsmiscks
01iopilaste arv kokku
. . .
nendest mittestatsionaarseid
Olalesitatud
labelis!
niiemc, et
TRU-s on teaduse
doktorite
arv
T korda suurem
kui EPA-s, )wid
iiliopilaste.
arv
on EPA
omast
ainult kaks korda suurem. Nii tuleb Tf~O·s . iihe teaduse. doktori
kohta keskmiselt
69, EPA-s aga
245 iili6pilast.
Kui iihe kateedri
kohta tuleb TRO-s tcaduse dokloreid keskmiselt 1,3, siis EPA·s on
neid -vaid 0,4.
Ka
on
~ateedri
juhatajatest
TRO-s 'milu korda en am doldoteidprofessoreid
kui EPA"s, samllti ka
dekaanidcst
(TRU-s 44,4%, EPA-s
16,7%).
Miirkimisviiiirne
on ka
kogu professorit~ j a prof. kt. arvllsl kandidaadikraa-diga
professoriie erinev suhe
(TRO-s
4,9%,
EPA-s
30,4%),
mis
EPA·s on
iile viie korra suurerri!
.
Sellisel ...viisil
pole loomulikult
voirnalik suurendada
korg6ppeasuluse akadeemilist
laset! Ka kartdidaadi- ja dok!brikraadi
kaitsmise erialanoukogude
arv on iilikoo·hl 'yiis korda suurem -'- TRD·s 011
neid kokku 10, millest doktori·
haadi
kaitsmise v6imalus kolillel,
EPA-s on; neid praegu
aga koigest 2. Koik see niiitab; et EPA-s
1.1l1ebteha veel palju t6sist to6d, et
akadeemilise
taseme: poolest TROJe jarele jOuda.

9
4
44,4
85
48
56;5
779
III
1;4-.3
102
.97
95,1
5
4,9
1,3
69
10
3
7682
2000

6
1
16,7
36
6
16;7'
272
16
5,9
23
16
69,6
7
30,4·
0,4 .
245
2
0
3922
1539

!asemega EPA-s on aga poUumajanduse mehhaniseerimise
teaduskond
ja
majandusteaduskond;
Nendes ei ole miUe iihtegi dokto·
rit-professorit
nirig pollumajanduse mehhaniseerimise
teadusko)111as
on koguni 49% oppej6ududest
tea·
duskraadita
ja majandusteaduskonnas 46% koosseislIlistest
oppe·
j6ududest kraadita.
Ma"rk.ima· peab \'eel seda·,·· et
kandidaatide·dotseniide
. koosseis
on tunduvalt
vananenud.
I\ogu
EPA·s on nendest
iile 50 aasta
vanusega
iile 60%. Silmapaistvalt
k6rge on iile 50 aasta
vanusega
dotsentide
arv maaparanduse
ja
metsanduse
teaduskonnas
(78,7%)
ja pollumajandllse
mehhaniseerimise teaduskonnas
(65,4%).
Viimastel aasta t el on ka kandidaadikraadiga
6ppej6udude
juur,'
dciulek
EPA·s
olnud
iiiirmiselt
viiike, mis ei asenda
isegi viiljalangemist.
Nii kaitsesid
EPA .6ppejoud viiitekirju kandidaadikraadi
saamiseks - 1980. a. - 6, 1981 --,
5, 1982 - 1 ja -1983 - 2 oppej6l1du. Koik see niiitab, et ka kan··
didaadikraadiga
6ppej6udude
arvu
suurendamiseks
on vajalik t6h-u'said meetmeid rakendada.
KUi vordleme
aspirantide
ette'
valmistamist
(vt. jargnevas
tabe-

Eesti
Pollumajanduse
._ .'. .
mia vanuseks me arvestame prae:
gu 32 aastat. Tegelikult, see ei ole Loomaarstileaduskonna
~.. (19196ige, sest tfieline vanus on 180 1951) veel Vana-Kuustc
P6l1uma~
aastat.
[anduse _ Instituut
. (1834--;-1839)
Eesti piillumajanduse
akadeernia
ning
Tartu
Veterinaariakool
.j_a
hakkas
eksisteerima
sellest ajast -lnstituut
(1848-1918).
Kahe! \111alates, kui professor .I. W. Krause masel oli . tihe side ja isegi sa,
Tartu
Ulikooli
Filosooiiateadusmad 6ppejoud
Tartu Olikooliga.
konna
pollumajanduso
osakonna
1\6ik nunctatud
6ppe- ja' uurimisiili6pilastele
pidas 13. juunil
1803, asutuscd kokku moodustavadki
siaastal (v.k.j.) esimese pollumajansuliselt
tolleaegse
Eesti p611umadusalase
loengu.
Et prof. J. W, janduse akadeemia.
Krausel
lasus
slim
Iisakoorrnus
Tekib kiisirnus, kas selline vanuiilikooli peahoone ja teiste hoone- se (180
aastat)
andmine
Eesti
te projekteerijana
j a ehitustdode
P611umajanduse
Akadeemialc
--on·
juhtijana, siis vabastati
ta kolmeks 6ige? Arvan, et on!
aastaks loengute pidamiscsf:
Ku; votame niiitek~ TarlU Riik.. Uuesli afuslas ta p6llumajandus·
liku Olikooli, .siis ka s.elle a]gu·
alasle loengutega
1806. aasta' sii, seks loetakse 1632. aastat, olgugi
gissemesirist
(1. augustist)
alates el
tolleaegne
korgkool
kandis
ning sellest ajas! peale on Tartus Mopis
leis-t nime Academia
(iilikoolis
ja EPA·s)
. toimunud
Gustaviana ja Academia Guslavok6rgkooli taseKlel
p611umajandllsCarolina, monel ajal ei asunudlci
alaste loengute pidamine ja pollu. ta iildse Tartus ning Vahepeal teo
majandusalime
teaduslik uurimist6ii
da isegi
(kuni 1802. aastani)
ei'
jarjepidevalt,
iihtki aaslat
vahele olnud olemaski
(oli ligi 100-aasjiitmata kuni tiinaseni.
tane vahe).
Om eli loetakse TRO
Arvan,
et meie oppeasutusele
aJguscks ikka 1632. a., mille aga
(EPA-Ie) selJine van use andmine
1802_
on igati p6hjendatud
ja 6ige, sesl
Njisamuti
on arvestatud
NSV
sellest ajast algas Eestis p6l1uma- Uidu vanima
iilikooli _. Vilniuse
jandusliku
korghariduse
andmine
Riikliku
Ulikooli
vanust
(asut
ja ka pqllumajandusalane
teadus1579), mill.e 400. aasta
jLlubelil
II'k uur'lm I'sto"0"
KUI' ar\festame·
..
,
piihitseti' alles hiljuti.
Eesti
Pollumajanduse
Akadeemia
.Huvitav
on siin miirkida
ka
vanuseks
ainuIt
32 aastat,
siis NSV
LiidllS
vanimaks
peetava
Prof.
J. W. Krause
(1757""';';
annab see v06rale meie p611umad Ik
k- t
OJikooli esimene
.f·a.
ndusliku .korghariduse
kUJ'unemi- polluinajan
us i u
orgoppeasu u- (1828) - Tartu
pollumajandusprofessor
(1803.:.....
Se -- Valgevcne
Pollumajanduse
sest vale etteklljutusc,
sest tegeli- Akadeemia
vanuse
arvestamist.
1828)
ja
Eesti
pollumajanduse
kult -algas see juba 180 aastat ta- Valgevene
P61JIlmajanduse
Aka- akadeemiale
alusepanijll'
gasr
.
d
.
"h't
.
I' It
. Kuigi
.
eem18
pu I ses
siis ei olnud
sellel oppe5
b . sllureJoone
·12l': Ise
asutusel vormiJiselt veel Eesti P6I- 196. a. septem flS oma
;), aasTiiiesti 6igesti arvestab oma vallimajanduse
Akadeemia
niffie, ta .I·uube!il.
. nus t .k a EPA
..
ve t·ermaana . t ea d usvaid 6ppet60 toimus Tartll Dlikooli
Tegelikult..
avati .. ValgeveQes kond, kes oma
siinniajaks
loeb
p611umajandllse
osakonna
ja hil- Goro-Gorki ljnnas 1840. aasta 15. 1848. aastat, mil alustas tegevust
jem
P6Humajandusteaduskonna
augusti!
pollutii6kool 7 6pilasega_ .Tartu VeterinaariakooL
raames, .oli koht omeii sarna (Tar- Tekkis SOOV, muuta see kool polNiisiis on 6ige oelda, et Eesti
tu), oppe- j a teadusto61 sarna sisu lUlnajanduslikuks
kiirgkobliks. Sel- Pollumajandlise
Akadeemia
alusning
tunnused
nagu
praegllses
leks kutsuti
sinna
kolm noor- tas
tegevust
18(}3. aastal
Tartu
EPA·ski. Veelgi enam.
Selleaegse
meest, kes olid 16petanud Tartu Olikooli rfipes ning
1951. aastal
Eesti
p611umajanduse.
akadeel11ia Olikboli p611umajanduse - osilkonna
muudeti see iseseisvaks
pollumajuu(de
kuu]usid peale Tartu DIi- ja Vana-Kuusle
Pollumajanduse
janduslikuks
korg6ppeasutuseks.
koolip611umajanduse
osakonna
Instituudi
J. Zcllinsky,
B. Seega kiiesoJeva aasta 25. juunil
(1803'-----1918),
P611umajandustea-'
Miche·lson ja W. Krause, Nemad (u.k-i.) saab Eesti PollumajaQduse
duskonna
(1919-1951),
Metsan- sealse pollut66kooli
reorganiseeAkadeemia
sisuliselt
181 aastat
dusteaduskortna
(1946--1951)
.ja risidki
(1848)
instituudiks
ning vanaks.

.

dis omapoolse viiga otsustava 100gi kagust 'kuni ,Waikese ja Suure
Ernajoe joonelli.'"
. "
,
, - :,.
Vastupariu oli- ka' lounas visa ja
iige r: tahtis ju Saksa. vaejuhatus
vi'lifi1!i1ldadra'~elie KaHe iln pohijqttc
d'l1'oel Polija"Eestist: tai'tn/1umist '
;-}i;ounacEestis kiioti.ffati eesti· viie~
6:sad Emajoe 'jiihistele,' 1\.avastu;tac
gttstMt',,:soodest:'2L.\3·j
km: Tlittu~
]'l()o!sesse;'lOilht· 'Maksa
plirkbndll
lo()al'Va~ntasest
'suut joududb file.!
kal!'!."
.
. "'. '" ,','
,"
Ent kuhu ka silm tookord 'ei' u'r\'l'~
tumld,' (gal, pool fa.itisi.d,:koTista~at:·kyiljap511ud;.,.....
ikkagi au·gust·'
septembllf; Aga:'sal1las' tea-dsid., "*,
nende ,koHendavate: p:61dude riipe$
paikrtes vaenlane. Ja. O'!11etimimes
sisimas iga so'<.hllrctal.upoeg, e'!t ':so.
da s,oiil.ks, aga koi_ge,hil.lv~m:9l'\"el
v.iH.varisllb ~orr~IL
,;.. ,
1 17. septernbril
anti tn1eli:l6k SUs
sarnaliesid .e'ndisen k~l.~Sed ".p611pd
juba' ,iHeskiinlud
musta.
i'niJ,aga.:
S'aiTi~c;'pii'eVa ohftik9' 61i ErtrajogL
farsseeflt'tid ja IijgutJ.!d 20-,-25 km
silgavtls,se . :..:aen!ase ~aitsesse. Se!·;
lise hooga jfiutl Tallinna val:JilsiaIlilseni. Tfisiscmaks
laks vacnlase
vastupanu
SaaremaaL»
,. Voisin Eestis osa Sfirve
r:, Salme kiila juures on
Andrei Tetsov, pensionar:
, .niiiid alles see kiiiln, kust
«Teenisin Noukogude
armee iik-li,.:se'liiksinie. 12. septembri
'0,

:

•

lahingust.
isegi veel
lahingus-

varahorn-

KoaulCive ees ...
sustes Eestis nii -enne soda. kui
soja puhkedes. Staao asus. Haapsalus, Kohe esimestel sojapaevadel
tuli meilgi tegutserna hakata, kuigi rinne oli veel. kaugeL
.Miiletan, juuli aJguses tuli randa valgesoomlaste.
dessant, ulesan-'
dega haarala
positsioone
hilisemaks Tallinna vallutatriiseks,
Meie
piirivalveilksusel
oli onne, et saime vaenlasest
teada oigel ajal j a
suutsime havitada 5 vaikest Iaev a.
2 taganesid.
'.,
' .
Mone piieva parast
uus kask:
Piirnu maakonnas oli Saksa langevarjurite dessant neljas vallas biivitanud noukogude voimu esindajaid, kinni votnud aktiviste, telefonside, . purustanud,
siIlad lohanud. Slingi oli meie abi vaja, el
kord taastada.
Lahingute
ajal Narva. all olin
tagavarapolgus
~ staabiiilema asetiiifjana valjaoppe alaI.
Soja algul, Liianerindel, olin 01nud 24. armee luureosakonnas
tegime operatiivluureL
Meie andmeist oli tol ajal mitmes suhtes
tublisti kasu.»
"

seisus, seetottu tuli tihU ringi Iiikuda ja pilku heita ka naabervaeosade poole. Silma hakkasid luuremehed., I\adestllsime
neid tugevarna toiduvarustuse
parast., Mehed
iSe o)id ka atleedimoiitu. I\uid iippuste raskus ning koorem oli vaslavaH teistest sllurem. "
, Ohel hommikupoolsel 501" nii kel-,
la 5--'-6 paiku kuulsime naaperkii_
Illst kostvat mat;silauhi, mille saaJel luufaJad oppusele liiksid:
,<<OJ, jah rQosid tuli Ptlnased,
, nejd '.on fais k5ik aasad
,
•"
'tasased
... »
"O;;"berringi o)i 'parajasti
kolisevalt kiilm, lumine lagendik. Ja ke·
set scda laulda ,roosidest tu1ipil·
nastest· (I) Missugune' hiimmastav
optimism;
iileolev elur55m.
Aga
I(arl Prank:
meeleolud olid l1luja1gi Varasemast
«29. septembriJ. 1944 j6udsiiTIe
kindlameelsemad,
15is ootust - ai· oma vaeosaga
Virfsu. Motlesime.·
mati ju, et peatseU €latab Eestimaa.
Eesti manner
on liibi marsitud.
Narva .liihistele olid asunud ka
suurtiikimehed,
kellest suurem osa
ali olnua juba soja esimestest pae·
vadest 'peale lahingllS: " .'
"
EestL, korpuse
suurtUkivaeohvitserid paisisid silma just k6rge so'
jalise viilj aoppe poolest naabetviieosade fatistal. Suui' osa neist alid
liibi tei'fiud Tallinna sojakooli, kuhu.
voeti teatavasti
giimnaasiumihari'
dusega noori, kellel olid head teadrnised, matemaatikas,
millele· raja-'
neb, ka sojaviie topograafia.
Need
olid mehed, kes' niiiteks suutsid
5-6 km kaugusel tulerniirke tabada sageli
esimesle
miirskudega.
Juhlus, et Leningradi
kindralstaabisi tuli kontrollkaigule
suurtiiki. vagede inspektor (see oli Narva lahis tel) ja tahtis niiha: «Olete ikka
nii kanged mehed nagu leist riiagitakse?» Teispool Narva joge, nii
umbes kahe kilomeetri peal vaenlase leeris paistis binoklisse mingi
metallkuppeL
«Vaat sellele tuleks
pihta saada. Kas keegi riskib proovida?»
niiiid saab pisutki m~hti hinge t6mOks talupoeglikult
rahuliku ole· mala. Aga' juba piieval nagimc
rnisega
seersant
oli kohe nous. Virlsu koondumas amfiibautosid.
«Mitu lasku vaja liiheb? Kas kolOhtul tuligi kiisk - sadamasse!
mest piisab?» piiris inspektor.
Liiheb dessandiks
Muhusse.
Mis
«Voib ju kah,» oli seers ant taas seal ces oo\as. ei leadnud keegi.
nOhls. Suurtiiki paigale' sattiIi1iseks
Piiev oli 100jull1as, II kaatrit
ja sihtimiseks raiskas tublisti aega. aSliS teele. Anti kiisk - koik i.ileKolas kiisklus: «Tuldl» Ja sihtmiir- Jiignc maha jiitta. Olin siin polguki inspektori
iillatuseks
polnudki
~laabis, minu kiisutuses olnnd jalgenam.
ratas jiiigi sadamakaile.
Ohcs voeMis muud jiiigi siis iile, kui tea- ti ainul! rely ja pajuk.
tada rindestaapi,
et Eesti korpuEsimesed kaatrid olid j uba kab
sel on toesti korgeklassiline
suur- killmandikku
viiinast illetanud, kui
tiikiviigi.
ayaH Kuiv3Slu suunas kahurilnli.
1944. aasla maikuu tu!tled, mis Videvikus oli naha, kuidas vaslaslaanest iile Narva puhusid, tundu. rannikul
tulekahjud
ilksteise jiirel
sid eriti erutavad. Need panid iga siillisid.
sojamehe ;soovima,
et vabastuslaTeise eseloni tei sele kaatrile liikhingutega
ennem alustataks.
sin ise. Lahingumollu
oli siin k5iEEiti raske oli voitlus Sinimiigegest niiha. I\uivastu poles, kui pii·
de umbruses. Ohelt poolt sood, tei- rale saime. Vahetpidamata
kiiis tuselt korgustikud,
mis lasksid vas- levahetus. Sain mingi loogi vastu
tasel
soodsalt
oma ,positsioone
ristluid, kuid onneks verd ei mar~aitsta. :;iin oli 2. 106giarmeel pal- ganud. Kiillap lendu paisatud puujU ohvreld.
I1mselt olid Narva iimb- halg, sai miieldud. Meie iiksuses ali
r!1se. lahingnd raskeim'ad kogu ka ilks Saaremaa mees. RoiimusE:.eshmaa vabastamisel
enne Sorve tas viiga, et varsti saab koju. Aga
saiirt. I\uld siis 3. Balti rinne an- sealsamas kodusadama
liihedal sai

mikul Iuli uus riinnak. Sain haav~ta ja hommikul kella 9 hilisohturu olin poolteadvuseta
j a room as in.
~Kuidagiviisi saime omade juurde.
Paljud langesid selles Iahingus, Ise
sattusin I\ingissepa
haiglasse. Kuramaa lahingud tegin kaasa, sain
uuesti haavata
ja olin neli kuud
haiglas.
Sealt laksin juba TagaBaikali
rindele ja koju joudsiU'
1950. aastal.»

Andrei Tetsov:
«Soja lopus tuli 42. armee staapl
kiri, kus seisis, et kui sm .. I\aljnin
andis rindele soitvatele
vaeosadele lipud, siis ta lausus, et kui tema·
. endise kodumaa kaaslased
vfiitlev ad nii nagu vaja, siissaavad
neis!
kaardiviielased.
Nii, et Eesti .1iJ,skurkorpus
oli Suures Isamaasojas
ainus vaeosa, ke1lele kaardiviie nimetus anti parast soja loppu:»
Kevadohtu
lahenes
videvikule.
MiiJestused vestlusringi
tarvis siJ,id.
otsa. omavahel
aga oli veel, mis.
mcenulamist-kuulamist
tahtis.

Prof. Valentin Matin, poliitilise
cikonaomia kateedri juhataja:

"Piiras(
Luki voidukaid
lallingllid lilks Eesti 1askurkorplls tiiit·J1
davale fo!,meerill1isele. 19-13. a, I('lpul
1944. algllses liikusid rneie
yaeosaci Leningradi
rindele. Teac1·
simc, et ees 011 laiJillglld kodll!11aa
pinnal.

ja

a

1\uulata.

meenutada..
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Johannes

Tuikcn

ja Lemhil
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ELKND EPA k.omitee
aktllvne
tooperiood on niiiidseks labi saamas. 15. mail tolmunud
korralisel
komitee Istungtl tegime .tagasivaate moodunule ja andsime hinnangu kordasaadetule.
Oldine arvamus oli hea. Ara tuleb mainida julget [a tublit pealehakkarnist
Tonu Mesila
(pressitoo), Gam Osi (siseorganiseerimlst(5) , Erli Aasametsa
(ideoloogiatoo) [a ka Voldemar .Nellise (interton) puhul, Alati on kohusetundlik [a tubli olnud arvestussektori juhataja Heli Kiigemagi.
Raskemaid
toOloike juhtisid .01mesektorl
juhataja
Raivo
Pall,
korasomoliprozektort
. ulem
Toivo
Lauk . ja
kornsomolloperatllvruhma komandor Hardi Raiend, Nende meeste too on olnud aasta labi
..nii koms.omolikomitee
.kui ka EPA
parteikomitee
ja rektoraadi
pideva
..tahelepanu
all.
Tuleb nentida, et ikka pole me
suutnud
laitmatult
too Ie panna
iihiselamute
noukogude
tood. Samuti on nark komsomolioperatiivriihma abi distsipliini ja korra tagamisel ning kDmsom.oliproiektori
osa puuduste ja ebakohtade teatayaks tegemisel.
.
.
Norgaks jai oppesektori juhataja Mari Kirsi juhendav osa teaduskondade
oppetoosekt.orite
juhatajate too
.organiseerimisel.
Eriti
vastutustundetu
suhtumine
oma
kohustusse
.o1i kultuuritoo
sektori

Pilk tdnaousele komsomolielule
[uhatajal
Tarfl10 Serval (V J) la
keskkoolinocrtega
tehtava too sektort juhatajal
Aare .Andersonil
(LPT I), kes ka selle eest valju
noornituse teenisid.
Oli nii halba kui head, .viimast
vahest rohkem, Tublilt laks- $iigisel
iiliopilaspaevade
organlseerimine, rahule voib jaada ka kevadiste rahvaste 5apruse paevade labiviimisega.
Need iiritused
on traditsloonlllselt siigissemestril
ja kevadsemestril rahvahulki
haaravateks
suuriiritusteks, mille korraldamise
kohta annab oma hinnangu iga tudeng
ning· mille pohjal
ka tihtipeale
k.omsomolik.omitee
tegevusvoime
(voi voimetuse)
iile otsustatakse.
Nende kahe suuriirituse
vahele
mahtus aga paUu muudki huvitavat ja vajalikku nB iile-EPA-Iises
mastaabis
kul ka teaduskondadesiseselt. Tulekski ara markida tublimaid
teaduskondade
sekretare
Andres PajurH (V) ja Toivo Kreeni (PMT) , kellega komiteel tanu
nende
kohusetundele
ja. noudlik<kusele .Dma alluvate
suhtes
.oli
meeldiv koostoo<l. teha.
NagiJ ~iigissemestd
tOo pohjal,
nii kaniiiid·
selgitasime
valja .parimad kursusesekretiirid .. Nendeks

on

tm

Luide (PM I), Sllr] Mura(MP I).·· Gaili Os1 fO 11'1),
Aivo Ansip
(Z I), Elle Tork (A,
III), Jiiri Hioviiin (V V).

kas

Tahaks ara markida loppeva(oo·
perioodj
kordaminekutale
. kaasaaitamise
eest
komitee. toetajate
raudva
ulka
kuuluvat
Jane
Krullse
luliliingelist
organisaatorit. etsejat Renaldo Mandrnetsa, nq.lldlikku pressisektorl
ju.
hendajat
•.Tiina Siimetsa, komitee
kunstilist
jUhti
Jane Miiiirseppa,
arusaajat
d51ubijuhatajat
. Enno
Tubl»" ;.:.JUeie parimat 'inouandjat
Asset Murutari
jpt., kli$ 1l1~ti on
Jaiim{(L igfnoDrteks
'komsoil1.oliaktivistideks.
.
..
Palju fanu tuleb oelda ka visale
inteiklupi . asepresidendile
Lembit
K~ssile (MP IV) ia filmiklubi .pre-.
sidendile TOnu Riivikule ning ala.
ti abivalmis Jana Laumetsale AO
II) ja Marika Kiltmaale (RP 1I).
Noorematest tulid meile appi muresid
murdma
t~otahteline
Tiit
Luide
(PE I),
muu~ikahuviline
Kuldar Koch (A I), .asjalikud 01·
lar Pih.o ja
Arike. Heiki ..(0 I),
energiline
Siiri Murakas
(MP I)
ja tihtipeale
esindus- ja .organi'
seerimisfunktsioone
taitnud
Ur,

EPA vorkpallinai~¥onhO kroonikat
~eie
lehes avaldatu
vorkpallinaiskonna
tegemiste
k.ohta loppes
moodunud
aasta
novembrikuuga.
P.ooleliolid
EPA meistriv6istlused,
aIgamas Tartu linna meistrivoistlused ning tulekul Tallinn - Tartu
vorkpalli-linnavoistlus.
... . ..,
Detsembrikuus
IOpetasime
gPA
meistr,ivoistlUsed.
Naiskondadest
tuli taas esikohale metsanduse
ja
mallparanduse
teadusk.onna
naiskortd, kes heatasemelises
finaalmangus alistas teiseks tulnud tulevased agr.ono.omid tulemusega
3: 1.
MMT naiskonna
edll .oJ{ seadusparane. s.Jqtulllb.ju:PQhi~qosseis·
ka
EPA~sindtisrivislitsse.
.
Ka agronoomialeadusk.onrtas
opib
mitm~id ,t\1.gevaid . vorkpa!!u~eid.
Kolmandaks
tuli 6ppejoudude-teenistujtlte,
n~ljandaks
zODinseneri·
teadu$~onna,.· viiendaks . veterinaa:
riatea.dus~Dnha ..nalskond.
Majan.
duste):ldusk.orina.
naisk.on<l.
jai
kuueitdaks.
Tulevaste organisaatorite ,0rg!lnisatsiDoniline
killg jiii
puudl,lJikuks.,
..
Ta
linn a • meistrivoistlustel
ma
.. ...e kahe koossei$uga,
et
andil .<yliimalikult . paljudele
voist~
luskdgeij1usLja
inangimisv6imalust.
EPA'd naiskond hili nelja finalisti
hulgas. geiinigl
kaotama!a
Tariu
Unna' 1983. a. meistriks;
Esineti
. kDosseisus:
Larissa Lesukova.
ia
Firet'Salirela
(M), Maret Jakobson, RHna Jaani, Anne Metsmaa,
Tiina
Aksalu
ja Marge
Kiisk

~i

juhataja Sitje Janno (LPT 1)\
Seoses lopukursustel
oppepinge
suurenemisega
on korniteest lithku"
nud Helle Ling ja Ille Saar, Mari
Kirst.
Arineeteenistusse
lahevad
Aare Ari'derSDn, Toivo Lauk ja
Tarrno Serva.

(MMT) , THna M~~sa (V) ja THna Sitkel (Zr
Naiskonna.
dlibleeriv
koosseis
kaoJas TRO-Ie ja EPA I-Ie 0:3,
«Noorusele:.
1:3. Oma
voiinete
tiiieli*k~
yaljamangirnis{
ljngis
i1mselt.
n6rgavoHu
vPitlusvaim.
Ausalf:;iitEilda ~ .ootasin EPA II-It
pronksmeclaleid,
Jaadi 'neljandaks.
EPA najskonna
baasil ;m'oodustatud
Tartu .!inna .k(londis
aliso
tas Tallinn L Tartti:, lirmavoistluse
inangus
vastase
Pingelise
vHenda geimi voitsfme kaotusseisudelt
4:13 ja
9:14 Jitlemusega
.17:15, ..Seega· ..llndsime. om.a. panuse
ka IinnavoisHuse
iildvOidu saavu·
tamisse. Mangud jaid viiki 4:4, pa-.
rem· geimide .sl1~e ..~1J.<lis iUdyoidu
iile mitme aasta.· Tartute.
Jaanuarikl1us
«pistetT'rin4a>
ek·
samitega. '.Keegi ei Jaiinud •eksamitele alia. Maksimaalsest madalamat
hinnet ei tunnistanud
Riina Jilani,
Maie Kalamees ja
THna Sirkel.
Hinnet
crahl1ldav:.
esines
iipris
harva.
..
Veebruaris
viis rong ..naiskqnna
Moskva,
kus miingiSime
moned
soprusmiingud,
inis ....kuulusid . koik
Eesti NSV 1984. a. meistrivoistlusteks
eUevalmistuse
plaani.
Kontrollmangude
korval
avardasime Tretjakovi galeriid ja muid kultuuriasutusi
kiilastades. ka naiskonna silmaringi.
EP A karikaturnliri
voib pi dada
juba traditsio.oniliseks
- see toi-

mus kolmandat k.orda. Teist korda
Jiirjest tuli turniiri voitjaks Sumo
Pollumajanduse
Instituudi
naiskond, kellele ka.otasime ,iisna tasavagise mangu 1:3.
.. Ka Uti
«Varpa:.
naiskonnalt
(NSV Liidu maano.orte spartakiaadi hobemedal) suutsime voita vaid
iihe geimi. Jonava
«Azotase~ ja
TSIK-i iile saavutatud
voitudega
tulime
kolmandaks.
Ebameeldiva
iillatuse valmistas NSV Liidu pollumajanduslike
korgkoolide
meist·
rivoistluste
finalist Anditani
Puu·
villa
Instituudi
naiskond,
kelle
miingijate··.·vorkpallioskus.oli·
.viiga
madalning
ei pakkunud turriiiril
absO!uut.selt rningi! konkureQtsi._
Madslkuu algul oJl Tartus «J.oU:'
karikarri~ngude~ I. rIng .... VOitsime
Vinni NST 3:1 ja Tadu
raIftoni
3: I. Kirov!· NKK naiskonnaga man·
gisime valjaspoDI. k9nkurssi,
sest
neid esindantid mangijatest
olid 2
kalevlased.' Kaotasimel:3,
kuid see
turnHril arvesse .ei Iiihe .. Voib oel·
da, kui meie pDolt koik viiga hast!
onnestub, ainult slis suudame tugevakoosseisulise
Kirovi
NKK
. naiskonnaga
enam;vahem·
tasaviigiselt mangida.
17. martsil t.oimus unikaalne iiritus - EPA koigi aegade vorkpallurite kokkutulek. Ei ole teada, ~t
iikski spordiklubi oleks selletaolise
iiritusega
toime saanud ia kokku·
vottes ettevotmine
onnestus.
Organiseerimiskomitee
eesotsas
oppeprorektor
d.otS. E. Altosaarega
alustas
p6hjalikku
ettevalmistustood
juba
detsembrikuus.
EPA
voistkondades
miinginud ja treeninud
vorkpallurite
nimekirja
sai
350 nime. Viilja saatsime 299 kut,
set, sesr~~oigi aadresse ei suutnud
v~lja selgitada.
Kohale
saabus
180 endist
ja
praegust
viiirkpallurit.
Programmi
kuulusid
voistlused.
vilistlaste,
Bcex, KTO lKeJlaet npoBecTH CBOe EPA
Koiki, kes soovivad suvel teha
oppejoudude-teenistujate
ja
vahel, pidutood Karjala kauni looduse riipes,' JIeTO B ll$AOTBOPHOMTPYAe, cpeAH iiliopilasvoistkondade
3HaMeHHT.oii:KapeJIbCKoii: IIpHpOAbI, lik-ametlik osa nii spordihoones kui
saada vaimse .ia fiiiisilise· energianOJIY'lHTbHa aOBhln Y'le6HhlHfO.!!.3a- ka iiliopilasmajas.
Tujukiillane
oli
laengu
uueks oppeaastaks,
tunda pll.!!. 3HeprHH, pOMaHTHKHH .!!.a}Ke
koosviibimine.
Moodunut meenutas
romantikat
ja optimismi ~aeval ja OllTHMH3Ma. KOMHTeT JIKCM8 naitus kroonika.
Kokkutulnute
teenekaid pol001, kutsub ELKNO EPA Komitee 8CXA npllrJi3maeT II cTy.!!.eH'leCKHiiseas oli hulgaliselt
cTpOllTeJIbHbIH OTPllA C TaHHCTBeH- Jumajaodustootajaid,
tippjuhte, ma. iiliopilasehitusmalevasse
salapiirase
HaSBaHHtiM jandijuhte
ja peaspetsialisie,
aga
ja eks.ootilise nimetusega
«KAR- HbIM U 3K30THQeCKHM'"
«KA-PE-JIM5h.
ka EPA oppejoude,
tootajaid
ja
JA-LA»,
06pamaTbClI:
iiliopilasi.
Tore oli taas kohtuda
Poorduda:. Kreutzwaldi
52-707
Kpeii:~BaJIb.!!.lI52-707
ning meenutada endisi aegu.
Tuglase 7-444.
TyrJIace
7-444.
Roomustas. et kokkutulekule
tulid Arn.old Riiiitel, Edgar Mattisen; Irje Gross,. Jiiri Kasper, Rein
Kippasto,
Margit
LODkene, Ants
Mark, Arne Miilen, AIda Paju,
Evald ...Prisk, Mats Talts;·· Juhan
veer on vOimalik saada
sanatooriumi-,
puhkekodu- ja turismituu"
Ratnik. Arvi Tammel, Elmar Rehe
sikuid:
..
'
ja paljud teised.
sanatooriumid
Siinkohal on voimalus avaldada
Gopri (I<:rimm) ,. 18. 07. ~ 10. 08. narvisiisteemi
hiiirete ravi'
suurt-5llurt
tanu koigile. kes· loid
P~.rnu «S~prus» 25,07. -17. 08. siidame-vereringehiiirete
r~vi;
kaasa selle iirituse mahukas ja piParnu «S.opruS» 10. 08. ~ 02.09. siidame-yereringehiiirete
ravi;
.kaajalises ettevalmistustoos,
andsid
puhkekodud..
..
.
omit panuse, et kokkutulek
hiisti
VzmDrjll 03.07.
14. 07. 2 tuusikut·
onnestuks.
.
Vosu 12.07. -'- 23. 07. 2 tuusikut·
'
Vabariigi meistriv6istlust~
finaalVosu 26: 07. - 06. 08. 2 tuusikut:
turniirid iiha liihenesid. Viimaseks
turism
..
.....
.... .'
,
kontrolliks naiskonnale oli· A. RunOle D.onguz-Ortini maekuTu 01.07. - 20. 0'7. 2 tuusikut;
ga miilesitisturniir,
kus suutsime
G'ruusia sojatee 2L07. - 09. 08. 2tuusikut·
esmakordselt .. voita Moskva PlehMooda Liiiine-Kaukaasiat
11.08. - 30. OS.' 4 tuusikut
hanovi-niin.
Rahvamajanduse
InstiPoorduda peah.o.one tuba 354,. telefon 7.5393. Tuusiktite ja(ltamine
tuudi naiskonda 3:1. Seejiirele kaotoimub 28. maiL
tasime ... turniiri
voitnlld . Gomeli
EPA a/ii.-komitee
«Urozai». naiskonnale
0:3,' kes tegi

'q:2;:

>TAHELEPANU! ,.
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BHHMAHME!

Tuusiku.d

mas Lehtsalu
(V I). Urmas Lehtsalu Juhendamisel
tegutses
tana·
vu jaUe~i iiliaktiivselt
EPA agttbrigaad,
kelle
propagandareisld
paljudesse
vabarligi
keskkoolidesse . peaksid
siigisest juurdekasvu
mele komsomoliperele
nil kvantitatiivses
kui kvalitatiivses
mottes
tagama ..
Ja eriti head, meelt teilb, ef EPA
pohistuudiumis
vee! mittOO.ppivad
noormehed ja neiud ettevalmistusosakonnast
[Tarmo Tarnmiste, Rihn
Erismaa [t.) aktiivselt
meie kornsomolielus kaasa loid.
Kornltee selleaastast .tegutseinis-,
tahet
naitabj seegi, ,et tunduvalf'
on paranenud wastllstikune
arusaamine ja koostoo EPA parteikomi·
tee, rektoraadi
ja ametiiihinguga.
Tanada tuleb ka EPA haldusosakonda ja rallmatupidamist,
kelle
toetusel ja otsese abiga saime valmis ehitada ja sisustada Dma uued
ruuinid:
Uutesse
ruumidesse
tuleb aga
iarjepidevaJt
juurde ka uusi komsom.olikomitee Iiikmeid.
Vaid
ned kuud on k.omiteesse kuulunud
OET sektori juhataja
Piret Parnpuw fA I), OPP sektDri juhataja
Pille Kirsi (RP I) ia oppesektori

Voimalik,
et siigisel
tolmuval
rneie organisatsiooni 26. konverentsil valitakse komiteesse veelgi uust
liikmeid, kuid loodan, -.et praegune
teotahteline
tuumik iatkab ka sugisel meie kornsornolipere
juhli·
mist.,
Mida 5elda lopetuseks? Paljudel
seisab suvel ees EPA-k.oOli' IOpetamine. Tahaks leota, et Jopetajad
end oigeaegseU arvelt maha ja see. jarel uues t05kohas
arvele votak··
sid .
Veel r6hkemal
hulgal
(Hgi
230-1) nteie tudengil
tuleb aga teguderDhke malevasuvi.
Usun,
et
EOE sektori juhafaja A Vinn! .on
siigisel
iilionnelik, kili koik meie
iiliopilased
end malevas vaarikalt
iilal peavad niIlg oma tubli tooga
koduvabllrjjgi
majandusele
palju
kasu toovad.
Seniks agp kannat·
Iikku kevadsemestri
IOpetamist ja
edukat
eksamisessiooni
sooritamist!
.

mo~

ELKNO EPA komItee
asesekretar
A, KASENIIT

meile iihtlasi selgeks, et me eisuu-.
nasI. .Erlti tubli partH esitasid Lada kiirele ia kombinatsioonidega
.rissa Lesukova ning Piret Saarela.
vastase
riinnakule
vastata
vOrd·
Naiskonnal
seisavad
ees vastuvaiirse sulustamise
ega kaitsemantusrikkad
voistlused,
sest
EPA
guga.
TRO
naiskonna
voitsime baasi! tuleb moodustada .vabariigi
3:2 ;;_. seega II k.oht.
iiliopilask.o.ondis.
osavpHi~s ' NSV ..
Aprillikuus
.oli EPA voimlas. Liidu iiliopilasmangudest.
Alagruvabariigi meistrivoistluste
I finaal- pimangudJoim.ovad
juulikuu algul
ring 6 naiskoima
vahel. Esimese
Grridnos.
. ~ITA LIND,
v6istluspiieva
vastaseks
oli TRO,
kellega kujunes erakordne V geim.
Suutsime selle voita ka.otusseisult
0:9 tulemusega
16: 14. Kovasti pin·
gutasid. koik, lausa tiihjaks mangi(Algus 1. Ik.)
sid end Riina Jaani, Maret Jak.obMatemaatika,
keen;tia ja fiiiisika
son ja Tiina
Aksalu, kel jatkus oliimpiaadid
toimusid
TRU-s
ja
joudu
veel eriti
tahtsale
IOpu- EPA voistkDndade tulemused olid:
piJnktide «mahaloQpliseks».,
• matemaatlkas
(1 TPI 1. voistTeise paeva vastane "{Ped! alis- kond -.. 102, II TRU 96. III TPI
tus samuti kiillalt raskelt 3:1, sest 2. voistkond· -.. 66, IV 'EPA 60,
eelmise paeva mang ali veel jal- V. TPedl 41);
gades.
• keemia (I TRO, II TPI, III
. Nil naiskonnale kui ka pealtvaaEPA);
tajaile tegi roomu voitluslik mang
• filiiilka (I TPI 154, II TRU
hjljem vabariigi
meistriks
tUlflUd 115, III EPA 87, IV TPedl 40);
KirDvi NKK naiskonnaga.
Kuigi Individtiaalselt
kuulus meie parim
jaime IOpuks alia 2:3, pole sel· tulemus HiOsikas taas A. Alekseje·
line voitluslik kaotus habiasi. Taas vile.
mangis erakordse resultatiivsusega
Jaab iile tanada koiki voistkondi
THna Aksalu, hasti aga koik man- ja nende esindajaid tehtud too eest
gijad.
...
ja soovida joudu uuteks kiinnivoistVoru ja TSIK-i alistasime 3:0 ja lusteks teaduspollul.
.olime I ringi jarel II k.ohal.
ENE Kt:LJ<
Kllu keskel Tartus peetud Balti
vabariiklde potlumajanduslike
korg-'
koolide turniiril
voitsime kindlalt
koik mangud 3:0. Jiirgnesid Leedu
Ohutustehnlka
eksam
toimub
P A, Uti P A j a Leedu VA nais~ Tartus
TRO peah.oories
29. mail
konnad.
..
kell 16 ja Tallinnas
TPI peahooEesti NSV meistriv6istluste
ot~ nes 30. mail keH 16.
sustavad mangud peeti maipiihade
Jarelatesteerimine
on Tallinnas
ajal Tallinnas.
Oheks votmemanrpI peahoones
31. mail
kell 14
guks gIi I vooru kohtumine iilikoDli ja Tartus TRO peahoomis 1. juu.
naiskonnag.a.
I geim tuli valja nil kell 12.
nagu hiistiOlitatud
masinal, resulJa· veel. Seoses TPedl
komsotatiivselt j a Iihtsate vigadega,
turaskustega
stjuardeslemus 15:4. Seejargi
kaks geimi molikomitee
ulaolid aarmiselt pingelised, voitsime side riihma komplekteerimisel,
tas sobraliku kiie taas EPA meesnad mitmekordsetelt
kaotusseisudelt. tulemusega
19:17·· Ja 16:14, pere. Mitmed tublid mehed on kat·
k.okku seega 3:0. Kokkuvottes Dlime te votnud ja ankeedid lennukisaat,
jate riihma
tarvis
ara taitnud.
kehvas seisus ilmselt vintskemad.
Edasi v6itsime TPedl «ilma suu- Toofront .on lai.
Pohilised marsruudid
ort Tallinn
remate valudeta:.
3;0 ia hobemedal
- Saaremaa ja Tallinn - Tartu.
oli meil praktiliselt juba kaes.
Kul riihma liikmed tanavu rahule
Edasi voitsime Voru naisk.onna jaavad, on akki m5eldav Jargmisel .
3:1, kaotasime
Kirovi NKK-Ie ja aastal komplekteerida
EPA mees~
ka TSIK-i naiskonnale.
test pollumajanduslendurite
riihm ..
Ole paliude
aastate
tuli EPA Head lendamist!
Uurimine jatkub.
naisk.ond vabariigi
meistrivoistlustel hObemedalile, koosseisus:
MaNSI
ret Jak.obs.on, Riina Jaani, Tiina
Korter Tartus
Rila tn. (tuba. kook.
Aksalu,
Anne
Metsmaa,
Marge vesi. ahikiite) anda ajutiseks kasutami·
seks
eelolevaks
talveks
tudengile.
kes
Kiisk ja Maie Kalamees metsan"
voirnaldab suvitada
Pirrnus juba sellel
duse ia maaparanduse
teaduskonsuveL
nast, Larissa
Lesukova
ja Piret
Info: Viljandi raj .• tel. 94·452. Lattik.
Saarela
majandusteaduskonnast,
Piret Valgrna ja Sirje Mahoni agHeW
Meie
kaastunne
ron.oomia!eaduskonnast
ning Ene
Sulle ja Stl perele
Pajula
zooinseneriteaduskonnast.
VANAISA
See tulemus peaks innustama naiskonda edasiseks
aktiivseks
Woks,
stirma puhuL
tostma kollektiivsust
ja treeningu
EPA komsomolikomitee
indu.
Asj ami>odunud
niidal avahetusel
toim.usid Tartus Eesti NSV korg·
Toi.metaja kt. T. SIlMETS
koohde 1984. aasta meistrivoistlused. Meie naiskond voitis nii TRO
Ajaleht «Pollumajanduse
Akadeekui ka TPedI naiskonna tulemuse·
ga 3: I j a .tuli taas vabariigi
fili· mia», postiindeks 202400, toimetus
Hans Heideopilasmeistriks.
Miingisid:
Tiina Riia 12, tel. 75572.
Aksalu, RHna· Jaani, Maret Jakob- rnanni nim •. triikikoja triikk Tartus,
son, Marge Kiisk ja Maie Kala- Kastani 38. Tellimise nr. 2045. MBc·
mees MMT-st, Larissa Lesukova ja 05910. OksikniJmbri hind 2 kbpikaL
Piret Saarela majandusteaduskon.
CnhlJlJlYMaHHAyce
A"aAeMHH"
•. (cCe.IIIo-.
OpraBe
nast, Piret Valgma ja Sirje Maho- CKOl(03l1AcTBeHHali aKaAeM"H").
napTKOMH1;eTa.
peKTopaTa.
KOMH:t;en>
ni
agronoomiateaduskonnast
ja JIKCM <u) npo«l>KoMa 3CTOHCXOit I:e.ftot:ne Pajula
zooinseneriteaduskon"
exoxi>slillcTBeHHoA aX3AeJlIIII.

K unnivoist
- Iuse d
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