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Olfimpiaadi

«0Ji6pilane

ja teadus-

Jik-tehniline
' progress>
iildaineteka
vabariiklik voor,
kus voistlesid
EPA tudengid, toimus 11.-23. aprillini.
Voistkondade
esindajatelt
saadud . operatiivandinete
pohjal
joudis olilmpiaadi EPA orgkomitee
teha kokkuvotte
voistlustest juba
rnaiaktuse ajaks. Orgkomitee joudis
EPA juhtkonnale teha ka voistlejate autasustamisettepanekud:
rektori
~iiskkfri'on ~valdatud 17. mai «PolJumajanduse Akadeemias>. Maiaktusel andis orgkomitee esimees oppeprore kt or .· d o t .s .. ·.·E
· . Alt osaar k"tt
a e
diplomid
oliiinpiaadi
fildainete
I
</ooru voitjatele ja U vooru auhinllalistele kohtadele tulnutele. Olfimp.iaadi konkursside voitjate diplo.mid andsid maikuus kiitte teaduskondade
olfimpiaadikomisjonide
liikmed.
Oldainete vabariikliku vooru juhendi kohaselt
lubati 11 vooru
voistleina iga :korgkooli ilks voistkond (viis liiget ja kaks varumeest) .• Juhend nagi ette selgitada
voistkondlik Ja if1dividuaalne paremusjiirjestus.
V6istkondade
koha
maiirainfsel voeti arvesse viis tugeyamat ain~tundjat igast korgkoolist. Juheild niicb efte autasustada
vabariikliRu vooru voitjaid ELKNO
J<eskkoiniteeja Eesti NSV Korg- ja
I<eskerihariduse
Ministeeriumi malestusmedalite ja diplomitega.

T'ag.as· ··vaa·.· d.··e·. ·''·.· .· .o·. · I u·· m· p.1·a·' a·.·.d.·1·.·.r·e·. '
.

EPA saatis valja koigi iildafllete
voistkonnad. Blolooglas
voistlesfd
20 ... apriHil EPA ja TRO voistkon·
nad. · EPA
saavutas
kaksikvoidli
(1. A. Kannike, 2. S. Raud) ja
voistkondliku eslkoha.
Voistkonda
esindas dots. kt. A.-L. Someririaa
(rohumaaviljeluse
ja
botaanika
kat.). ln2lise keel.es (23. aprU!il)
1·
t
-·
tk
d'
k
o 1 seevac; u vots on 1 uus: . .TPI. ,
TPedl, EPA, TRK. ERKI,
TRO.
EPA filio.pilane R. Potisepp suutis
pingelise voistluse voita - esikohtl
, Voitja $elgitamiseks korraldati nelja parima. (maksimaalhinde saavutanu) va!iel. lisakfisitlus. EPA voist•
kondliku kolmanda koha kindlustasid peale R. Potisepa V. Loode ja
0. Miikre (molemal 5.-11. koht).
Voistkonna
esindaja v.-op. E. Sao
(keelte kat.) tiinab EPA. v6istkonda
tubli esinemise eest. Fiifislkcls konkureerisid
16. aprillil TPI, TRU,
EPA ja TPedl. EPA esindus suutis
.edestada TPedl iiliOpilasi ja tuli
kolmandale
kehale,
Ffifisikavoistkonna esindajaks oli ass. E. Kelk
(fiiiisika kat.),. l(eemias (11. aprilIii) ja teoreetilises mehaanikas (13.
aprillil) oli v.oistlejaid koJm: TPI,
TRO ja EPA. EPA ei .suutnud kon-

kurentsl pak1mda ja jiii molemas
aines kcilmandale kohale.
Matemaatikils
(20. ap.rillil) jai
EPA voistkend . neljandaks
(TPI;
TRO ja }~edlJiirel),
vene keeles
(13: ~pri!~tl))a
saksa keeJes; (23.
a_Pnlhl) 1aad1 kuuendaks. Auhtnna~.
ltsed kohad· vene keeles:
1. TPedJ,
2. TRU, 3. TRK. Saksa
keeles:
I •.. .TP·I , ..2 TRO'
·
3
'
E
RK·
.Vene
.. : . . I· J'"
.·.
ke_eles spt 0 . Mnkre 3.,
.. · arvela1d6, J_a V. Leplk }~· koha, Vern;
k;~el~yotstkonnast
e1 1IT:1:'nud vabarnkhk1;lle voor~le V. Taar (l vooru
I. koh.J), R Anva (I vo?ru 4. koht).
V. _ _YJllers. (I v~?ru. 6. ~oht) ... See
moiuta~ EPA .vo1stkondl1k.ku kohta
kuue. korgk~oJ1 ~ulgas. _ . ·
. .
M1tmed . uhop1lased
votsld . osa.
rohkem kui iihe aine oliiinpiaadist
Selline suhtumine vaiirib heakskiitu: ofijmpiaad
on iili6p.ilaste t66alase voistlemise
fiheks erikujuks,
oliimpiaadi sihiks on saavutada paremaid tulemusi 'oppetoos, oppet0.6
on aga tudengf pohito6. Aktiivse•
milks olfimpiaadist osavotjaks oti
P. Oherd, kes kaitses EPA au vabariiklikul voorul · fiiilsikas (6.~7.
koht
iildarvestuses),
bioloQgias
(6.-8 ... koht) ja keemias (12. koht).

v·

Pideva tii~elep~nu all

Teadusii~~ . :kolllmunismi
riigieksam toimub
EPA-s alates
1975.
aastast Selle parerilale korraldamisele on milme1 ·korral juhitud tlihe~ l(eskk-0initee
juuli- ja nove111brilepanu korgema ja keskerihariduse pleenumi
(1978)
potlumajanduse
ministri V. Jeljutini kiiskkirjades,
arengut puudutavaid otsuseid,
viimati ka kiiesoleva aasta jaanuaPidevat tiihelepanu on pfihendaris.
tud ka NSV Liidµ · konstitutsiooni
. 'EPA-s on te;iduSllku kommunlseri aspektide
tundmaoppimisele.
mi teooria kursuse pareina otnan~ Sel!eks on viidud mitmed tiiiendadamise huvides Senisest suuremat vad lisapunktid teadusliku kommutahelepanu. osi1tatud iiliOpilaste suu· nismi seminarikavadesse. Koik ees"
namisele iseseisvaie t66le inarksis- poolnimetatud
kiisirilused kajasturni-leninismi klassikli te.' teostega, .··
vad l<a riigieksami piletites:
Teadusliku kommtmismi foengu"
Koige selle tulemusena on kasvakursuses ja seminaridel on silven~ nud EPA iiliopilaste huvi teaduslidatumalt
kiisitletud
NLKP 25. ku kommunismi teoorla vastu. Koikcingressi materjale, samuti NLKP gepealt
on paranertud
teadusliku

K .e

.i!l

. Individuaalne Iiihenemine
kollektiivi iseiirasuste
arvestarnlne on
kasvatustoo Piihieelduseks, rnida on
korduvalt
r6hutatud
ka koikides
ideoloogiat66
alastes
parteidokumen tides. Kuidas seda koige pohjendatumalt rakendada
siisteemis juhenda]a-kursusekollektiiv,
oli kiisimus, millega hakati tegelema met.
sanduse 1·a. m. aaparanduse
teaduskonna ma?parandn"e kateedri.s . . i·uba aastaid tagasi. Kiiesolevaks a.. J·aks
kogunenud materjal v6imaldab teha
juba rnoningaid fildistusi.
v.-.ursuse k m· k o II e kt nvt
.. · areng a·I gab vastuvotueksamitel
ja kiillalt
sageli. ei lope ta mitte piduliku 16·-1 gt"b
S e d a arengu t 1a
pua kt usega.
_,
·
k 01ge
.. l"h
a ema lt k ursuseiu· h en d a1a,
kellele hakkavad silma iiksikud iili-· ·1 ase d : «vat
. · ·k se· d. a kt"1v1s
· t"d
opt
1 >,· « h-aalek .ad. aktt'v1'stt'-'.'' »,· .ees.rt"nd.la· sed, ank.rume. h.·ed. 1ne. ··s·1. t ma pats'tbka ·.· a see,
et. fikski kursus ei sarrrane tiiielikult
· · ee1nevaga.
,
J'"are J'k
u~h·egt
1 11 It ·t u I e k·s
suhelda iga kursusega erinevalt,
kuid midagi peaks olema ka ilhist.
. Selle «tijfipilise> osas aitavad meid
koige ii.ldisemad tea,dmised so.· tsiaalp siihholo,ogiast.
Kollektiivi arengu
algetap· .ii on tegemist iiksikisikute
kogumiga, kus igatiks kiiitub isiklike . motiivide
ja t5ekspidamiste
alusel,, Selltl perioodil on had ka
koige kergemini jiilgitavad, Iseloom.ulik on>ka intensiivhe «soprade

kommu1~ismf ·riigieksamite. tulemused. Nii on rHgieksanilte keskmiseks
hindeks 1978f/9. ·oppeaasta talvisel
sessioonil 4,3. Tousnud on huvi· ka
referatiivsete ja uurimuslike tOOde
kirjutamise vastu. Nii naiteks kirjutasid
mehhaniseerimisteaduskonna filiopilased Madis Sepp Ja Illar
Valgepea huvitava uurimusliku suunitlusega too «Pollumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna filiopilased uudismaal>. Agronoomiateaduskonna illiopilane Ene Kull piilvis vabariiklikul . konkursil
oma to6ga
«Maoismi kriitika> kolmanda koha.
Zooinseneriteaduskonna
V kursuse

s· 0 n·

on Ia stud ka ko-ige . sobivarn
aeg
kursuse kui terviku va'"a··rtusht"n· nangute suunamisel.
·
Kollektiivi
arengu
jiitgriliseks
etapiks on viiike.st.e .gruppt"de. m· o·odu"tum·t"11e,
m1·s aiga.b
4-6 kuu
m. 66dudes .. \'a"1"kesed·. arupt'd
tek1"vad
,.,
min. imaalse pingeolukorra
pr1·nts1't'bi!. Eelduseks
on .korttakteerumisvoimalus ia iihised huvid ning kalduvused
.
· . Ku'iuneva d va··1·Ja grup1·1 11.. d rid ja arvamuse liiddd, kelle miiju
grupi liikmete tegevusele on koige
suurem . S age 1·t 1seg1
·
· .. suurem
·
· · k om·.
sorg1· . kursus e 1·uh en,,a1a,.
-' · d e k aant
· · 1·t .
oma5t. Arvamuse !Hdet on. mingis
\·.on k·rec t ses. k"us1muses
·
· ···( spar
· t , k. uns t
poliitika ne.) k6i.<Ye . suu· re.m· auto· rt·~
teetkollektt·t··vis. G"rul)t·r··d·
··d·k.11
11 ret
e ele allutakse vabatahtlikult, vBib olla mifm es va ll as: ·t-··ooaane,
l
· Se
· It skondlik, fihiskondliku .t66 alane jne.
Grupid ise voivad olla ilhiskondl(
ke kiiitumis- . ia
viiiirtusnormlde
seisukohalt positiivsed
ning negat..nvse d ·
0. n pikemata
selcr.
" e, et seda ku·rsusesisest struktuuri
peaks juhend_aja teadma. Eriti tihe peab koostoo olema gruoiliidritega. Ideaalne
oleks, kui liidrid
oleksid fihtlasi
kursuse funktsionaiirid.
i.

k. · . e· .5. · -

t e ki1va· d varem·
kIl l· t··o0•
·a I ase d , enit1·
· d · id k.e II e
nee d . ·se It· s k on· dlik
l u · grup1 ,
koigi viiiirtushiniiangutega
ei saa
alati
nousttida,
!ms· tarvitatakse
lt·1• 1·t 1k· h ·1· · · · ·
·.
·t· • - •
a . a o o 1, on arusaama ust opt"-'1"
ts· 1·· · ·. · · 1ne.
·
T. etse
· I k. ursuse
·
I
u ~ · 1p nmga
on grup1·ct· us.
- n· a. v· a""k
· ·
1 ese.,d · 3 ~ 6 mtmest , Ja
·
· · Ie
gruppt ·ct e · f ormeerumtse
avaldab
tunduvat
rrioju elamine
iihes iihi~elainutoas .. Seda
tuleks
k asva t. us.oos
+·· ·•
es· l rries· t e J k ursuste 1
arvestada, eriti .jallegi distsiplineerimata toakollektiivide osas. Hiliem
·
on ju b a vii!Ja k ujunenud
viiikesi
-· t a d a.
gruppe ras kem mo)Us
.
.
taheldada
ka
k Teisel
. kursusel. . voib
.
.
.
ursuse juhtgtupi . kujunemis.e al-·.
t~ k · ···ct ts.es.1···a t t ·
gus ·t ... y··
11mas.e.o·esPtam.
0

suurusest oleneh Hiie)ikuit. kursuse
«ise.
t loom». dSuu'rt OS-.
ht 20. · in.imest)
ugevate 1 ii ritegaju
grUppi omav
kursus on aktiivne, hii~ti kontakteeruv ja seega . su'hteliselt hiisti
juhHav. Viimastniuidugi
juhul, kui
1"uhenda1·a suudab leJda Jiidritega
iihise keele. Paljudeks viiga viiikesteks gruppideks lohene. nud kur.sus
on n.-o. «raske>. Kui sellistel kursustel -jiilgida
fiksikuid iiliopilasi,
d
on na enatriasti kOik foredad noored inimesed, ~ui<J kursusega ves"
. t · ·
,
·
·
· ·· ·
· ·
·
·
teldes tekib «vaHe. fekb ·...:...:. .ei min git
(). siqune».
.
.
· .· · . Kursustel oleme miiiiranud
sot- reageeringut; eLheakskiitu ega vas¥eil langeb see kollektHvi . aren- siaalse struktuuri kaks korda ~
tuvaidlemist.
Seega
tuleb
igati
guefapp sugisesele pollutookuule ja ja IV kursusel. See on . voirnal.da- soodustada tugevate gruppide tekesimesele . semestrile .. Jiirekttts: es··"·nud-· iiilf!Ma ka struktunrl 'diinaami- ldmist kursusekollektflvis.
·'Nim etamakursusfaste suunamisel p(illut65, kat kollektiivis.
Miiiiratud on bks
sin meelega «soodustada», sest 011
dele tuleb jiilgida. et terve kursus struktuuri: t66alane ja seltskondlik.
jiiiinud mulje, et neid mingisuguste
saaks ,cilia koos. Kursusejuhendaja,
S~ruktuurid
miiiiratakse
sotsioloo- penagoogiliste vMetega .korgkoolis
kes · ei t66ta filiopilastega
koos, gta5 tuntud votetega.
siiski enam luua ei.saa, Selleks on
ja&b alii·tfSeks ilma informatsioonist
Senised tiihelepanekud .. niiitavad filiopilased juba liig-a viiljakujuneiiliopilase ~i isiksuse kohta. M(>Oda et vaikesed
seltskondllkud grupid nud isiksused. TRO pedagoogide

n

P. Oherd on veterinaaria

I k. iili-

opilane.
kursrtsel kui
on Ilkahtlemata
raskem Ivoistelda
voi III
kursusel. Kuid olilmpiaad toimub
ka tuleval ja iiletuleval oppeaastal.
Kaheksa iildaine 24 auhinnalisest
kohast tuli EPA-sse neli. EPA filiopilased on alihinn. alisi kohti saavtitantid ka varasematel oliimpiaadidel. Kaks esikohta (A. Kannike, R.
Potisepp) tiihendab iildtaustal edu.
Uldiselt voib vaita et EPA voistkonnad ei esirienud' aprillis loppe. d 1· ·d··i h 1
· ·
·
nu .. 0 paremmr
umpt~a. 1· kur.
· , a eelmtslel
vem!m, pt~em
vetdt
olumpiaadidel. Uhtlasi tuieb miirkida, et
viis kuuendikku koikidest auhinnalistest kohtadest liiks EPA-st m66da. Tuletan meelde, eriti I kursuse
iiliopilasteie _ n.eid vottis olumpiaadist kfillalt palju osa, et on olemas iitlus: mis halvasti, see uuesti
(ja.· .. Pa.remini). tuleval aastal.
Oliimpiaad on loppenud.
See . ei
tiihenda, et sportnk vaim tohiks
kustuda, Oppetoo ei toimu 'oliimpi"
aadi piirast, vastupidi: oliimpiaadi
- voistluse peaeesmiirgiks
on
opplja ergutamine. Au kuulub voitjatele, visadus Jiiiigu koigile: nii
praegustele kui tulevastele oppijatele,

Sessioon!
Sessioonl

Korgkooli sessioon on eba~
miiiirane }a hajuv. Kui veel
kaugope jtiurdearvata, voib
peaacgu kindlaltviiita, et igal
piieval teha.kse kusagil eksa
mit voi arvestust ...
Aga nilii.d on kii.es uks Ule~
Uldisem arvestuste ja eksami
te aeg ja enamik istw'J raa·
matuvirna taf!a. HEAD PO
R UMIST SI/SI

?leedarvetlfuJed .....
Taas on keuadine paike tefnud
lopu akadeemilisele
oaikusele audi»
tooriumides.
Kui miinesi ruumist

·ueel kuuldubki oppejou . monotoon

set hiiiilt, siis liihemal uurimisel
selgub, et siingi .tommatakse otsi
koomale viii aruiatakse · suuiseid
toidtegemist.
Liibi avatud akende on tunda,
LEIGER MATTAS,
.kuls i5itsevad sireli(l ja toomingad
· organiseerimiskomitee aseesimees
nlng uaeqalt suudab keegt enam
tosiseU mO'elda diferentstaaioorran
. iiliopilased
koostasid . teadusliku dhelle .vOJ sii.ven.eda kombaini. toopo
kommunisml referatiivsete ·t66de .· imiittesse. .
·
koostamise tarbeks ulatusliku bibAga -peab. · Tudengi elu .on }uba
lio~raafilise nimistu.
kord nii seatud. Kui telsed inime
sed tunneuad roomu keoadest. ja
. ppetoo fiJdise planeerimise
pa- (li.rkariast loodusesi, istub tema ku
randamiseks on koigH dekanaatidel sag.il pimedas toa nurg.as ra.. i.m.atute..
(k. a. kaugdpe] vaja oppeaasta lo.
puks teatada jargmisel oppeaastal taga, et 'programmeertda oma iira
toimuvate riigieksamite orienteerav piinatud ajusse poole aasta mater
aeg ning sellele eelnevate loengute jali mingts iippeaines.
.
ja konsultatsioonide umbkaudne kaIa nil ei markagi, kuidas taagus
Toomemiigi on ostnud suuiset; rova.
helise llme.
··
Tuleks
leida
ruumi
6ppekabiIustkui kuskilt miiisteie 'iJOi uiil
neti [aoks iilidpilaste iseseisvaks [endite kolikambrist on. taas uii,lja
tooks ning metoodilise abi osutami- otsttud kaks ebameeldioat :sO.na: ar
seks eksameiks valmistujaile.
uestus, eksam. Neid uiiib kuulda
Dots. ILSE SEVTSUK,
nii oppehoonetes ku! ka sooklas,
NLKP ajaloo ja teadusliku
iihikatesl riiiikimata.
kornmunisrni kateedri juhataja
,· Aroestus  see tiihendab uhe oh"
tu jooksul endale selgeks teha mitu
iippeainet, samal aa! .kui eksamiks
taheleoanekute
pohial mojutab kur- cm =e oalmistuda teroe niidal.
susekollektiivi sotsiaalse <truktuur! sur loogiline [dreldus; aroestusega
uurirnine juba ise kollektiivi kuju- loppevad distsipliinid polegi oppe,
nemist positiivses suunas.
plaanis nii tiihtsad.
Paljud tudengid peavad aroestus
Seniste uurirniste pohj al voib veel
· · ·· •
vaita, et rnaaparanduse erialale asu- te perioodi raskemaks kui
· ·sesst'·
vad oppiina valdavalt
positiivsete Kinnituseks uks juhuslikult kuul
- .. t .. h" ·
t
d . .
dud lause peahoonest: «Tuleks orrie
vaar us tnnangu ega noore tmme- ti 1"uba sess, saaks. end ko·,rali"kult
·
sed, kui!!i . nad pole alati koik
·
valr'a
marradal·
«kuidoppiJ' ad» ja. vahel maned ka
"'
·'
Mui'dugi·
komistavad.
Neg.at. iivseid viiikseid
· • hoolas u·11·0p1·tane
· op;b
· ·
kogu
semestri·
uiiltel ·r·a arvestused
grupp.·e on .. t.e. k. k. inud harva. Enamik
'
·
d
..111.k t t 1
b _
.
on
temale
·vaid
nohu.
Kes
teab,
iik
1
n~~t
mk e~d r·adngek . opoheta!J:l ki ongi moni selline tudeng olemas
va
va Ja,islksus
ui · jookseb
II er
moma
su sare t- (oma s·1'lmag·a·. ·pole kuzz na··i·nud).·
selt ettigev
ved maha ja Jopetab eriala sageli Elus voib ju .koike ette tulla.
d k
t. t · · h' k d'd d'
Arvestus,
arvestus.
see sona
eDid'
u a It 00 tmtSJU
I d t ... kan t t aa ma.· omanda.b kaks korda aastas .laus·a
· ·on
u nu ·.vat es e grupptde tse
liidreid
eksmatrikuleerida
aru- ma.ag·i"li"se t"h.
u enduse·. Sama/· a1·a··l
·ha·rva.· 'Eksm·atrt'ku· leeri'ta·.vate hulka kui kiriutatakse sisse uht, on mot
· b a 1argm1se
···
·
·
···
· .
kuuJuvad ta. va.1.iselt ku.rsuste. «tori·u-. t ed Ju
1a
u-i e1argmisft
1·uures· Ku1· keeg1· praegu tuleks 1·a·
tu... d» vo.i siis ·.· grupoi.d. . e. m·a·dal~ma· ·I k""k · t!
.
ta.san.di!. cilevad · fi.liopilased. Ku.na
usi s, e aan, u"tie. mis. sa kt·
a. a
·nend· e·. ·ee· ld·u·s·ed· . · sa·ada e-'uk.aks· to·ot- na oosel unes niigid, vastaksin
'
·  · oppe1ou

· d u, k es
misJ"Uhiks. · . o.n.·.ilmse. It. viiiksemad
kui khkl
o ema ta: nagin
t . t T- .1 t
..
k
kuldse sulepeaga, mil/es kuldne
1
1
1
ets e u wpi as e ' sus po e a nen- tint. kirjutas minu matriklisse siina
de eksmatrikuleeriinisega
rahvama- «arvestatud», viimast korda sel ke
Eiandusele tekit~dtud kakhju erlti suur. vadel.
JAAN SOOVALI

r.

-0

nnem vastupr i ehva tootmis· h"1 aseme ·1 · o J eme saanu d . vot
-·b -o II a
JU
·t u bl"t 1a
· h"mna ·t u d t""
come h e, k e II eI e
eneselegi pakub voimetekohane
t66
suuremat rahuldust.

Veel iiks tiihelepanek: ka staaZikad ja vilunud pedagoogid kateedfr; ei ole ala ti o0ariiJd igaoiievaste
tiihelepanek1tc
pohjal o.gesti h.indlaks
maiirata
kursusekollektiivi
grupiliidreid. Seetottu . on iilalkirjeldatud uurirnised
viiheinaH meie
kateedri kollektiivile
andnud viiiirtuslikku abi mitte just eriti kerges
juhendaj.atoo§.
KOIT ALEKAND,
maaparanduse kateedr! dotsent

Oppejou
vaatevinklist
Kuidas semester
lopeb? Mitmel
moel. Kellele .raskett, kellele kergelt. Usinadsellel rindel saksa .keeles. on 'O)nud MM H-2 (araabia
num~er
l)11irgib rfihma),
samuti
MP· 11-4, MM I-2 ja 4, MK 1-2.
Metsandu5e Ill kursuse semester
oli liihike, kuid kaks iiliopilast os.
kasid end, Ii.ii' volgadesse miissida,
et pole suvatsenud sealt valjuda
enne cpraktika'le rni:nekut.
LINDA TREIMAN

loppes OTO
knnverents

oos a· I

d pari ma d

Metsariduse
ja maaparanduse
K.
Esines: duett Rein Kohv la Kauoo
teaduskonna
komsomolibiiroode
.
··1 . .
Kauts. Maaparanduse HI kursuse
eestvedarnisel ja juhtimisel
sai
·.
· ·.. ·
.'
·. · .• ·.
· ·.
· .··
iili6pilane Siim Randala koitis k5iteoks meie teaduskonna iili5pilaski kaasakiskuvate · akordionilugudeeesrindlaste ohlu, Tuldi kokku, et
On ju teada, et. sport on meie k . t A . K I 3t M k
Id
ga.
heita pilk moo- ··dunule tehti kokku
· aja • nne aru ·
aa orra uToimus ka liihike vairnuvarsken.
·· •
• teaduskonnas ala ti au sees olnud. se erialalt viiiirivad· markimlst Katv6tteid ja seati . slhte edaspidiseks. Korn·sornolibllroo ·. 's . p ordi"too-- sektori rm
. All.1ik., Ul v1. Ku klane,
. Urve Muru,
. davk vlktoriin,
kus
ziirii
seisis
vaga·
·
bl
·
koik
I dk
Koosvii b imise [uhatasid sisse 611- ju hataja Allan Hilesalu kokkuvot- Vill'
. II . M 1 . .
ras e pro . eeim ees: 01 au . on1
1
tu iildJ"uht Enn Kivi (MP III) n1·ng·
u ngver ja
me a mi, maa- nad osutusid vfiitjaiks, Oh.tu rnuuTarmo Sokk (MM III). Hubaselt test oli r66m kuulda, et Juba tun1: parandusest Ve!lo Misler [a Toivo sikalise klllje eest kandis hoolt dissisustatud saalis Jaudades istudes !~d sportlastele on ~ousnud t~\1 Idavain.
kor Olev Ulp. Diskopaladega vahelkuulati huviga dekaan prof. E. Laa" Jarel~as~. esimeste ursuste !1ao ·
Maakorralduse ja maaparanduse "duvad vaimukad repliigid aitasid
si avak5net. Mee!div oli t6deda, et .Ehkki .Y.015!lus polnud veel !opp~- kateedrite juhatajate dots. Jiiri · kaasa niigi lobusale rneeleolule.
seekord oli 6htust osa vdtrna kutsu- nud, vois oelda, et kursustevaheli- Randjiirve ja dots. Mart Sepa s6na- . Ohtust jai rneeldiv mulje. Loodatud rekordiline arv teaduskonna ses arvestuses oli klndlalt 'esikohal v6tud sisaldasid kaitsvaid sonu oma me, et jargmisel aastal lisandub
hea nime eest seisjaid ~ ligi 100. metsa!.1du_se esimene kurs~~- Vap- erialade kursuste suhtes, kuid puu- veel hulgaliselt uusi nimesid, et
Siia kuulusid 5ppetoo ja OTO ees- raltruh~ts kannul MK I, jargi;~s1d, du ei jaanud ka kriitilisest meelest. · kursused suudavad veelgi aktiivserindlased, paremad sportlased [a MM II ja M~ P{ . ~~ III, suaru Teha annab veel toepoolest palju malt kaasa li.iiia nii oppe- kui sportaidlejad. Aga ikka need, kes on tunt~d spordikursus, J~t aga sed~- nii 6ppetoos kui ka spordis:
. diloos.
· ·
t5elised aktivistid ja midagi kasu- p~hku k~uendaks. Tekib alnult kilTeaduskonna parimaid autasustaKohtumisest v5ttis osa ka meie
likku teevad oma 'p6hitoo _ oppi- simus, mida .t~b maakor:al\fus.~ III ti diplomite [a malestusesemetega, oppejoud . EPA parteikomltee sekmise korvalt,
kursus, kes jar 0 punktiga vuma- Suure tunnustuse osaliseks said retiir dots. Kolt Alekand, kes mare
Oliimpiaadi «0li5pilane ja tea- s~ks-. kuna. iihe~kl iv5istlu.sprotokol" sellised tuntud iili6pilased nagu kis, et sdfine teaduskonna eesrind-duslik-tehniline progress> vaba- !.ts e! ole ·. seru fl~ureennuc;I ~e~l Lea Gross, Tiina Rosenfeldt, Venda laste austamisohtu on EPA-s seni
riikliku vooru esikohaomanikele uhegt selle kursuse tudeng1 mmt. Kraavi, Peeler Kaarman, Tambet veel kiillaltkl harv iititus, rrtis kauAavo Kannikesele ja Rain PotiseEsimestelt kursustelt peaks nime- Tiits, Avo Jarv, Kalev Sikk, Agu geltki k6igis teaduskondades pole
pale andis dekaan tile meened.
tama tublit · kiimnev6istlejat Eddi Palo jt
voitnud eluolgust. Oleks tore, kul
Kes vaiirivad esilet6stmist 6ppe- Tombandit, kes saavutas vabariikliEt meie teaduskonnas tegeldakse koigi teaduskondade komsomolibiitoo ja OTO eesrindlastest? Maire kul filiisikaolU;npiaadil III koha. agaralt ka isetegevusega,-kogesime rood p(Xiraksid suuremat tiihelepa·
Leirost, taivo Raudsaar, Ulle Raud- Metsanduse eriillalt voiks nimetada veeL samal ohtul. · Lasteaastale pii~. nu ortta parlmate esiletostmisele.
saar, Aavo Kannike, Mart Talisoo, veel Olev l(allasf. /l.ndl'es. Alamet- .hendatud kup.lee. jamonta,afresita.:. sidemete loomisele kursuste. vahel. .•..
Urmas Samblik ja Avo Jiirv.
sa, Raivo Vollit, Veronika Sosnovs" sid I(aupo I(al1ts ja Tonu, Kalmet.
EVE SILO

Kevadkuud marts, aprill ja mai
on EPA-s kujunenud . OJO konverentside kuudeks. Asjane konverents oli Juba kaheksateistkumnes.
Rea aastate jooksul ori viilja kujunenud, .et konvei"entside seeria. IOpetavad pollumajanduse mehlraniseerimise ja veterinaariateaduskond.
Nii oli see ka tiinavu kevadel.
11. ja 12. mail toimuski konverents kahes nimetatud teaduskonnas. Alates 1974. aastast toimub
PMT OTO konverents kahes ala·
sektsioonis: mehhaniseerimise ning
iildtehniHse · ja · elektrifitseerimise
sektsioonis.
Kahe ··. pii.eva·. jooksul kandis 81
iiliopilast · ette. 54 e1tekannet. Allakirj utanul oli v5imalus kuulata pol·
lumajandtise. elektrifitseerimise eriala iiliopilaste ettekandeid. Oma
teadustoo tulemusi tutvustas 19 iiliopilast 17. ettekandes. Esitatud told
voiks jagada ko.Jme p5hilisse gruppi:. · teoreeti.list, praktilist ja teoreetilis-praktilist laadi tood.
' .•
. Koik. ettekanded olid .huvitavad
EPA segakoorll on rn¢eldivaks
••
ja praktilise vaartUSfga. !"-itmed ~t- . fraditsiooniks fopetada poolaasta pi·
tekandjad o\ld valm1s ehttanud kul- kema kontserdireisiga.
lllltki nagl1sa viimlstlusega ·seadSedapuhku seati plaane ja moel'
med. PE IV kursuse iili5pilane. Ma· di motfeid reisida soojemale maale.
.
k _ tad
ti -Ivandl on aktiivselt · osalenud Lopuks jouti ilhisele arvamusele, et eesli ringmiingu se1 ge s ope
a.
OTO ja bLRO tegevuses juba esi- kolge pareminl sobib Ukraina sa
Edaspidised piievad olid sisutihe·
mestest kursustest alates. Kaesole· damalinn Odessa.
dad fa pikad.
vaks konverentslks valmls M. IvanEttevalmistused soiduks algasid
Kolgile. meeldis lin,naekskursioon.
aegsasti. Pe.etl jiir.jekord.n.ela.u~ Potjomklni sild, reekuiem ja leina
di.I· ...v.-o-p. T. Kr.et.itzbergl 1·uhend.a- Juba
1 l
d
hk
b
t
minutid mere, iiiires tundmatu mad
misel 6pimakett
«Kolmefaasihne. u aager, se apu u JU a ·viiete1s 
h
l k
seisid auvalves
neljajuhtmelirte siisteem>, mille abil kumne_s. ·
.
·
·ruse
aua • · us
on voimalik niiitlikustada elektro·
Et ohusoit on ajavotf, seda tead madruseriietes pioneerid.
tehrtika opetamist. .
sid ka mei!? lauy~d ning 27. aptilli · Kulastasime ka Nerubaievskoje
K. Kissa .ja A. Sulengo valmista- v_arahomm1ku~ 1atslme u1use . Tai katakoft1cbe,mlllest ukrainlased riiii
sid v.-op. v. Paige juhendamisel linna. l~nnllJa_am_aga n~gem1s~ni. glvad uhkusega. Tiinu giidile sal
seadme · . valgustuse ·, pulsatsiooni Peagi 0111 mete u.mber ainu~t piim me teada, et soja a}al varjasid end
m55tmiseks.
·
·
valged p1lvemass1d. Kaks 1a pool siin partisanld. Uurifad on nelst
Huvipakkuv oli ka K. Kivimaa tun,dl lendu ning {~ba tervit0:_s_ki katakombidest avastanud 3200 viil
vlirvusmuusika sea de Betooni tana- me1d. Odessa_ oma taies k_evadr.uus. japiiiisu, N erubajevskoje kulla viib
va uhiselamu iili5pilasklubile «Ab• . Es1mene paev kulus ma1utam1sele. 420 kiiiku. Kiiikude kogupikkust on
ris>.
·.
.
·
1a slsseelamise!e, sest meile, .Pi5hj~ ligi 2000 km, ·rohkem kul Tallinna
, Elevust tekitas kiilallsesineja, maala~:fele 0!1 ~.e~les tulpid~ 1a Odessa t)ahemaa.
TRO fiiiisikaosakonna II kursuse metsv1~namar1avaat1dega
linnas
Huvitau oli tufouda Odessa bal
illiopilase .· T. Liivamiie . ettek~!1ne palfugi uuds.et.. E~ koh~ a~gus~st leti ja ooperiteatrlga, mis on ehl
«Dopplerl efekti kasutamisest Inkµ· peale end tu1us hoida, p1~as1me 1k· tatud Viin{. arhltektide projekti jiir
va objektl kiiruse miiiiramiseks>.
ka armsaks Laulu. K,ohe ~s1m~s~l.oh· gl. Seestpoolt }iii kindlastl meelde
E.ttekandeid . kuulanud 5ppej5ud tut tegtme tutvust kohaliku ilhisela unikaalne iaemaal, .volmas ulekulla
valisid valja 3 parlmat uurimust, mu perega ja piludsime neilegl mane tud luhter nlng tumepunase same
mille autoreid :premeerlfakse teaduskonna 5piriihmade
sotslallstl!ku
UkskOik missugusest ruumitaot,
voistluse• kokkuvotete
tegem1sel lusest
juttu on ( olgu siis raamatu
meenetega. . .
... . ·
,.. _
lugemistoaks, oppekabinetiks
· Elektrlfitseenmlsalastest toodest kogu
vol moneks muuks otsta·beks), ik
va'iirlvad marklm:ist jargmlsed:
PE V kursuse i)liopllase A. Kala· ka joutakse uhe tiihta 'ani  kul
me9.e uurimus «Elektroonsed sa~e- metsanduse ja maaparanduse tea mlsaeg lilkkuda viihemali aasta vor
duskordistid>
(juhendaja v.-op. duskonna oppehoone . kiiiku liiheb, ra edasi.
siis . . .
Kiiisime niidala eest · teisipiieval
T. Peets);
.
·
Seepiirast pole vaja imestada, et kolmapiieval koos prodekaan Mih
PE IV kursuse iiliOpilase Peeler
Sergejevi too «Tartu rajoonl V. 1. selle hoone kiiikuandmist ootab pi kel Leiburiga nii objektil kul ka pea
Lenini nim.· niiidissovhoosi elektrl- kisilmi peaaegu kogu EPA kollek kontoris.
Mullusest poriupu,tusest, mis olu
seadmete rikete analiiiis> (Juhenda- tilv. la hoolega jiilgitakse, mis eh{.
ja aspirartt T. Valk) ning PE IV tuselt kuulda,. kuidas asjad edene liselt toid takistas, on juba juttu ol
nud. Aasta algus aga toi kaasa
kursuse iili5pilaste K. Kissa ja A. vad.
Otsusta"I.} suvi on kiies. Nii voib muid luidasid.
Sulengo too «Valgustuse pulsatTartu KEKl juhata/a Kao.rel Ka
siooni m55tmlne> (juhendaja v.-6p. MMT obiektil oelda selle SU"l.!e koh
ta, ja liiie oigusega. Kui esimene semets:
V. Paige);
«laanuaris olime ktviladumisel
Ka teiste sektsioonide ja juhtiv11- jiirk saab katuse peale, uksedaknad
te eriainete. 6ppej5udude poolt vali· ette ja soojuse maija, vOib talvel jiinnis, sest el jiitkunud kive. Ka·
( Aga see heksa toopiieua viiltel ei saanud me
ti viilja parimad esinejad. Slsuka- alustada viimistlustoid.
on ehitusel juba viimane etapp!)
raudteejaama kaudu klvigi. Segu
mad olid jargmised toad:
Sama.I aial tuleb luua ta/vine too s(lamine ei olnud pidev. Meestel oli
PM IV kursuse iiliqpilase A. Vii:
ra «Teraviljakombaini 16ikeaparaad1 front muuriladujatele. Selleks on pohjust nurisemiseks. Pidaslme mit
kinemaatika moju too kvaliteedile:t tarvls rajada teise jiirgu vunda mel korral aru, varustamine lopuks
.
paranes, ilhtteist sai ka organisat
(juhendaja dots. A. Rein tam);
_ ment.
Kul nilild ilks voi teine pohitoo · siooniliselt paremuse poole muude
PM V kursuse iifiopilaste T. Algro ja H. Taidre «Kahesilindrilise jiiiib tegemata, voib objektl val mi ltfd ja veebruarl plaanitiiitmine oli
mootori pidurlta katsetamine> (iuhendaja v.-9p. V. Meriloo) ja PM
V kursuse iili5pilaste T. Aasi ja M.
Sepa too «Majandi masinapargi
optimaalse koosseisu miiaramisesb
(juhendaja dots. L. Llnnas).
Loomafarmide mehhaniseerimise
alastest uurimistoodest olid tuuma'
kamad:
PM V kursuse iili6pilase J. Jaanimae «P6llumaJ;md·uslike materjalide fiiiisikalis~mehaanikaliste. oma·duste · · uurimine> (juhendaja dots.
. V. Ve!nla); .
.
.
PM IV kursuse iili6pllaste H.
HaaSi ja K. KivisUku ettekanne
«S6nriiku tiibskreeperl tOOprotsessi
uurlmine»
(Juhendaja
dots. V.
Veinla).
.
·
PM V kursuse iiliopilaste A. Joksi ja A. Enop.i uurimus «Rohµjahuagregaatide tookindluse .uurimlne>
(it!hendaja dots. B. Rep.po). ,
..
TONU VALK

·paeva Odessas
tiga kaetud loozid ia rodud. Oldse
mahutab teat er 1700 kuula 'atvaa
tajat. Kuulasime G. Puccini ~Tos
cat:..
29. aprUlil andsime kontserdi
Odessa Polluma•anduse lnstituudi
aulas. Killakostiks proovisime pak
kuda ka ilhe ukrailiakeelse laulu,
mis vastuvotu jiirgi otsustiuJes · olt
publikule arusaadiw. Algul. of{ na
tukene kohe tunne: kas .suudame
selliseid temperamentseid inimesi
nagu· uktainlased oma lauludega sil
titada, kuid see onnestus kenasti.
liirgnevad piievad kulusid jiille
linnale ja muiduj!i ei saa jiitta mat.
nimata mereranda oma palmiallee
ga, vilrtsitatud 5asloki ja killma
mereveega.
Ainukesteks suplejateks ·olid meie
poisld. Olgugl et vesi kippus nil
monelgi esimesel momendil [uud
liikmed krampi kiskuma, ei saanud
ju sellepiirast ometigi Musta mere

SIGNE ORAV

uu's elamu parandab EPA objektil
kuue tnehe korterltingimusi, seitse
korterit on 4. ;aoskonna juhafaja
Ago Kaasiku kiisutusse antud sel
leks, et veidigl suurendada toofa'a
normaalne. Panime objektile · ka tei" te arvu sellel objektil (moeldud on
se kraanajuhi, nilild on hommikuks jiirgmine jaotus: 3 illdehita'at, 2
klvl ette tostetud; too voib kohe santehnikut fa 2 maalrit). la see
lahti mitina.»
ongi koik. sest 4. jaoskonna umbes
Tos.i, aasta algusest peale on asl 7080 . toot a 'ast on praegu peaae
paremaks liiinud. Kui varem oli ob gu pooled EPA obfektll. Aga kul
jektil kirjas 22 meest, siis nilud on paliu objekte on veel mu1al ...
see arv joudnud koltnekilmne ringi.
Voib"olla on siiskl voimalik veel
Oleks piiris ilus, kui iga piiev ka moni tootaja juurde saada, sest lwr
tool oleks. kolmkilmmend, aga ...
terisaamlse lootust on .ka jiirgmi
Toodejuhataja Vella Soerd:
sest. majast.
cK(rjas 30, aga objektil 2324.
Muret teeb soojustrass. Toi piie
Suvi on puhkuste aeg ja sessiooni· val oli seal platsis ainultviiike cBe"
dP aeg. Muldugi on tore, kui inime laruss.». Suur kopp oil oltiud eel
sed · opivad, aga meil on kaugoppl mistel. niida'atel paar piieva tool,
jald kuus meest. Aastas 40 piieva paar. remondis. S0o'ustrass Qn aga
sessioonil, puhkus pealekauba. Kui objekt, mille 'tiihta 'ali'sest kiiiku
palju see piievi kokku teeb . . . Ko· andmisest on ehitaja viigagi huvl·
vastl Ule kahe kuu.»
tatud. (Lisaks sellele, et see avab
Vaja oleks ·viihemalt kilmrµ,et laia toorinde viimistlejatele, on tiiht
meest Uldehitustoole lisaks, on loo~ a'ast kfnnlpidamlsel loota eksplua
ta aga mitu korda viihem. KEKi tatsioonipreemiat.)
Aga tehnika
veab alt.
Kui kilslsime prodekaan M. Leibu
rlga, kas EPA objektile ei saaks roh
kem tehnikat (ka ·vundamendi mul
latOOd tuleks teha juunis kuival
ajal), oli vastus eitav.
K. Kasemets: cPr(J,egu on mulla·
toiide Mrghooaeg ja me lihtsalf el
saa mujalt midagi viihemaks vothi..
Muide, kul me Eesti NSV valit" ·
suse miiiiruse alusel selle obiektl
plaani votsime, siis lubati KEKile
osamaksu arvel taiendava!t tehni·
kat hankida. LOppude lopuks on te
gemist suure ja keeruka objektiga,
mille maksumus moodustab umbes.
poole kogu mete aastasest tooma
hust illdse. Siiani on aga tubadus
tiiitmata. Suurel miiiiral segab erl~.
nev alluvus, meie kuulumine ENSV
Pollumajaiulusministeeriumi alla ja
EPA allumlne NSVL Polluma'an
dusliku Korgema /a Keskeriltaridu
sePetffJtJlils1lsele.
Onaga arusaadav, et senise napi
( ja alati mitte viiga ..tookindla teh
nikaga) ei edene asjad Mlge pare·
mini . .»
.
V61bolla leiab EPA juhtkond voi·
maluse kelleltkl laena.ta masinaid
mul/atoodeks nagu mltut puhku va
remgi (abistanud on EPT ja majan
Anu Seiler (vasakulJ ja Laivi Mardi koostasid aruande grupiviisilisele uurimusele
(Jlrg 3. lk.)
«EPA metsanduse ja· maaparanduse teaduskonna alus>, mida juhendas dots. N. OU

Otsusta~
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vett proovimata jiitta .
Kuna oleme lkkagl laulunoored,
siis ei unustanud me Laulu. Laul
kOlas t~as volmallkus kohas: kiUl
laevasoidul. mere iiiires ia tiinavail,
kuulajalk_s juhuslikud moodujad, tu
ristid fa suvitajad.
I. mail votslme osa demonstrat
sioonist; pidumeeleolu ohkus lgast
tiincwast ja majast. Ohtul panl aga
plmeda taeva mitmeviirviliselt sii
rama saluut (20 aupauku).'
Vee/ viimased tunnid prati.dls
meld Odessa piiike, mis oll /uba nii
monelegl meist liiga teinud.
Lahkumiseks iaulsime.·mere aiires: ·
Siis aga tottaslme.lennujaama. Tai~·
linn vottjs piiikesest ohetavaid epa
k'1id vastu pilves ilma, killma tuule
ja . vaid J(J' soojaga. K.uldagi ime•
lik tundus, et just. iisja oli soo'ti·
· kfaade ille 20, voisid suviselt riides
kiiia. Sealsamas otsislme kotipi5h~
jast viiljti kampsunid. . .
.
Juba tottaskl igailks ·ko/u; kes
Tallinna, Haapsallu vol Vorru, sest
ees oil veel kolm puhkepiieva.

•

SUL'l

Rektor onnitles
ja avaldas tubll too eest t!nu peahoone kloskoonle Jelena Teetsovale
tema 65. siinnlpieval.
Hornrriikuti

turt-

salab peahoone ouel

buss ja oueuksest
pudeneb hoovi tudengeid, vajaminevad instrumendid
kaenlas. Praktikalel Vanasona «Silm
on sirkel · ja. nina
vinkel» ei pea .igas
tiikis naika ia tuleb
paljugifippida i .,
bu~s keerab end
hoovlst viilja ja liiinud ta ongi.
.·
«Mis, juba liiksl»
kiljatab hilinenud
saabuja ja otsib uut
trans pord iva hend it.
Ega puudumise eest
pearl paitata,
Fotol: geodeesia
praktikal.
·

.clopu--·abtused
,
7. juunll
21. jtiunll
janduse
28; juunll

·
kell 15 ~·.kaugoppljad
kell 15.15 pollumamehhanlsaatorld
kell i_5.15
elekttiinse.

nerld
29. juunll kell lUS
maakoJl'alduslnsenerld
·· ·
29. juunll kell ui:ts - maaparanduslnsenerid
30. juunll kell 15 - llha- )a pilma-

tehnoloogld
8. juulil kell 15 - loomaarstid
Ella Haldre foto 20. juulll kell 13.15 - taamatupldajad

Arm~enias ja · Aserbaidzaanis

I
'
I

I
I:

j

Maikuu keskpaiku oli EPA OTO
Juhendajatel koos teiste Eesti korgc
koollde esindajatega tore voimalus
kiiia tutvumas OTO .tOOga Al!erbaid·
iaanisja Arrneenlas. Koikjal k0htasime lounamaiselt sobralikkti ja kiila!,f~la~~et . vastuyottu, . iiliopilasteadusega seotud probleeme valgustati
p5hja!ikult ja avameelselt.
Saime teada, et. lounavabarHkides
'On samu kitsaskohti . nagu mellgl.
Niiiteks toode iileliidulisele konkur~
sile esitamine. Ka seal kulub too jllhendajal ·rohkesti aega tehnlliste kiisimuste lahendamiseks. Vene keelde
1o.lkimisega on veidi lihtsam, sest ·
- iiliopilas.ed oskavad paremini vene
. keelt (selle parema cimandamise huvides · topetab ligi 30% noortest armeenlastest vene keskkooli). Rasku-si on ka oppetooviilise ja oppetooga
seotud uuriinlstOO tulemuste vahel
lcindlate pliride tombamisega. Tavaliselt uurib iiliop.ilane teda huvitaYat probleemi viiljaspool oppetood,
Jmid kasutab saadud teadmised ja
uurimistulemused iira vastavas oppetoo loigus:
·.
.
' Mltmetes, erlti tehnilise kallakuga
korgkoolides on loodud iiliopllaste
1construeerlinlsbiirood, kus on vastavad juhendajad. Asutustega sol-

mitakse lepingud. u1.1rimuste. teostamiseks ja seda teevad iillopilased
UTU raame.s. ,
·
Bakuu Rahvamajanduse Planeerimise Instituudis cilid · organiseerimisel nn. OTU laboratooriumid, kus
nagu eespoolkirjeldatud biiroodeskl
hakkavad iiliopilased tegema tea·
dustood praktikasse juurutamlseks.
Need biirood ja laboratooriumid on
isemajandavad.
Armeenia Pollumajanduse lnstituudis on OTO k!isutuses arvutuske!ikus, kus. on mitu elektronarvutit
~Nairi-2>.
·
Oliopilaste teadustoo liibivilmiseks on rektori kiiskkirjaga miiiiratud noukogu, mille esimeheks on
instituooi rektor, asetiiitjateks teadusprorektor (OTO alal) ja oppeprorektor (OUT-i alal). Konstnieerimisbiiroo juhataja on noukogu lilge ja iihtlasi OTO esimees. Oliopi·
laste teadustoo metoodiliseks juhendajaks instituudis on iiks kateedrijuhataja (professor). Ta kuulub ka
noukogusse, peale tema veel dekaanid, iga teaduskonna oppejoud,
OTO buroo esimees, iiks Uliopilane,
instituudl
komsomolikomitee
ja
ametliihingukomitee liige. Uurimis·.
teemade vahel on iili5pilaste1 nagu

Otsustao
(Algus 2. lk.)
did). Palstab; et KEKl vOlmsusest
jiiilb sel ehitusloigul viiheks.
K. Kasemets: «Mehhanlsmide han
kimine on itleilldse vall.llapseks. Tlhc
tipeale ei jiiii lihtsalt muud Ule, kui
tuleb endal 'uuesti hakata n.o. jalg
ratast leiutama, Betooni ja mordi
pumpe on tellltud aastaid. Asjata.
Nitild .· arutasime Andres Jaigmaga,
et tuleb kasvoi ise teha. Kes hakkab
seda betooni EPA objektilgi kiisitsi
tassima?
_
. EPA katusekatmist silmas plda·
des. tehti ·kuii.ma bituumeni agre
gaat. Mastiksi oma ei kolba. Mehed
tegid ise, aga. seekord oli viihemalt
eeskuju olemas, kopeerisid elamu
ehi#uskombinaadis tehtut.
la niisuguseid probleeme on tei
sigi. Projekt pole veel tiiies mahus
kiies, kuigi viimane lubamine oli
maikuuks koik laua peale panna.
Nitild on kiies ainult · vundamendi
toojoonised. Me peaksime aga telli
ma dolomiidi korraga tiiies ulatuses
(eraldi tellldes vi5ib partiidel olla
toonlvahe),
Valus kuslmus on ob/ekti iOoma
hukus. Klvidest ladumlne on selliste
hoonete juures muldugl vajalik,
kuld tooviljakus on madal, too vii
Jietasuv /a monotoonne.
 Et meeste huvi suurendada, otsus·
tasime muuriladujate brigaadi jao
tada litlldeks ja korraldada nende·
vahelise voistluse. . Pa;ima/.e lUUte
preem(a. •Arvesse liiheksld toovilja·
kus ja tehtu kvallteet, distsipliin,
(lhlskondlik akti(vsus f m.»
Ofljektitoseld raskusl on ftksfagu,
kuid fakt on seegi, et Tairtu KEK
'" et ole. suutnud · tagada koigi litllde
laitmatut koostoOd. Lliga palju vo•
tab aega ithe . vol tetse .mure lahen·
'damlne KEK~i alluksustes.

•

SutJt

Tooliste jutukatkeist.
.
«Kord ei ole koppa, kord muud..
« Vahel ei saa paneele ilmber tos·
ta, pole viiikest kraanat.,
«Meil algab too pool kaheksa,
kopp .tuleb kella Uheksaks..
«Hommikul betooni ei saa, peame
segu ise tegema. Tehasest. saame
segu tlhti alles lOunaks.»
Tartu KEKil, 7miljonllise aasta
voimsusega ehitusfirmal ei ole veel
oma segusolme, raudbetoontoodete.
tehases ollakse aga mute esimese,
vaid mingi hoopis teise jiirgu tiiht
susega tellija.
[(_,. Kasemets: .«Tiinavu olukord
siiski veidi paraneb. VanaKastres
pannakse kiiima T§ehhoslovakkiast
ostetud seade, siis saame osa segu
sealt vedada.»
See on muidugi viihemalt osali
negi. ·viiljapiias. Tuleb ju juulikuus
piirast eksamisessiooni
ehitusele
EPA ii.liopilasbrigaad, kellele just
nn. rriustade porandate va!amine
oleks kontimooda ( mii.iirlladumlseks
ja mltmeks muuks tooks jiiab oskusl
napiks). Kui VallllKastre segusolm
betooni veel ei anna. tuleks kasuta
da ii.liopilastel kasuoi nihutatud too
paeva (alustada alles sils, kul kesk
piieval betoon hakkab lahedamalt
tulema).
Aga.VanaKastre segusi5lm ja oma
viiike segisti ei piiiista siiskl olu·
korda, Tehasest pea b segu saa
ma, sest viiga v.astutusrlkkaid tala·
sld ja rlbilage tuleb valada tingi~
mata korge kvaliteediga betoonist,
mille kvaliteet on tehaselabori ana
litii.si:dega kindlalt tagatud.
Jiirgnevalt kiisltleme juulis 4.
jaoskonna ja spetSiaaljaoskondade
( elektrikud, scintehnikud) .· koostoo
perspektiive. ,
MILVI VAJAKAS

mellgi voimalus vallda juba noore·
ma tel kursusteL Ja nagu meilgi, kipuvad ka Armeenias nooremate kursuste tudengid teadustoo tegemisel
jiiiima Higa tagasihoidlikuks.
Mis veel Armeenlas silma torkas,
oll see, et seal ei Jubata korgkoolile
kuuluvates hoonetes, ka iihiselamutes, suitsetada. Karistus iileastumise

eest on kann, voldakse isegl eksmatrlkuleerida. LlgL nadala jooksul
ei nainud me. tiinavall iihtki joobnua inimest, Arnieenias pole ka kainestusmaju.
Lisaks otsestele huvikiisimustele
tutvusime ka Anneenia rikkaliku
'kultuuriajalooga.
MARE JARVEOTS
Fotol: Jerevan. Vaade Lenini valjakule.
·

Joh.imeeste
toomailt
Jahimeestel on rohkesti tegemisi
ja toimetamisi aastaringi. Siigis ja
osa talvest kuluvad jahilkaikudeks,
kevadel ja suvel on rohkesti tegemist biotehniliste plaanide tiiitmisega ja laskeosavuse treenlrnisega.
Jiirvselja jahindussektsioon, rnille
moodustayad pohiliselt EPA jahimehed, saavutas 1978. a. Tartu -Jahindusklubi 30 jahindussektsiooni hulf!a~ sotsiallstlikus voistluses 6.--'7.
koha, Arvestust peeti poniliselt neljat atat, lJMks pohiniiitajaks on tulu, mis saadakse 1000 ha jahimaa
kohta: Nimetatud ala! saavutas sektsioon teise koha - 561,60 rbl. Teiseks peetl arvestust riigile antud
ulukiliha iile. Sektsioon and is riigile ulukiliha 1356,3 rbl. eest ja saavutas siin sektsioonidevahelises
voistluses esikoha .. · lga jahimehe
kohta oli tulu ligi 94 rbl., rnillega
jiiiidi neljandale kohale; Halvastl
tiiitsid meie [ahlmehed karusnahkade varumise iilesandeid, millega
jiilidi viimasele kohale (1,87 rbl. [ahimehe kohta). Tiinavu on igal jahimehel kohustus varuda karusnahku
viihemalt 6 rbl. eest.
Praegu on [ahlmeeste tiihtsalmaks
tooks ulukifele, peamiselt metskltse. dele ja sigadele jiirgnevaks aastaks
sooda varumine. ApriUis korraldatud uldkoosolekul jaotati iilesanded
[ahirneeste vahel. . Olemasolevad
soodasoimed ja s5ims00daholdlad
[aotati jahimeeste vahel ja anti
konkreetsed iilesanded soimede korrastarniseks, heina ja lehisvihtade
varumiseks. Kiie5oleval aastal peavad sektslooni 'jahimehed varuma
viihemalt 2000. kg heina, 1500 kg
k!l!tuleid, 500 kg teravilja, 1600 kg
soodakapsast, 1500 kg viljapuhastusjiiiitmeid, 200 kg juurvilja f ne.
Peab arvestama, et hein ja Iehlsvihad tiiidavad oma iilesannet ainult
siis, kui nad on:.oigeaegselt (juunikuus) varutud ja korralikult kulvatatud .. Sooda viiljapanemiseks tuleb.
suvel juurde teha 9 s00das5ime ja
korrastada olernasolevad.
Peale
s00da vajavad nii metskitsed kui ka
p5drad talvel soola. Selleks tuleb
iga sdime . juurde teha ka soolak
Soolakuid tuleb valmlstada viihe~
malt 15.
·
Ulukite jiilgimiseks [a valiklaskmiseks on vajalikud korgistmed;
Kuna olernasolevad korgh1tmed on
enamasti lagunenud ja · ka nende
asukohad sageli enarn ei rahulda,
tuleb juurde ehitada viihemalt IO

korgfstet,

•
0 ma I00 m1nguna•• 1•tus
oktoobris
·

·

Kiiesoleva aasta omaloomingu
·filevaatus. on oktoobri teisel rnidalal. Dleoaatusele voib esitada
'kk
l l
t d· ·k • •t • ·d
na?u 1 .a .om_ava m s 1 a u . ast 01 :
v~ipu~ ltnr~uid,. kamps1.me1d, salle,
k_indald, muts~ 1n~ .• putdust, metal
list, portselanist 1a muust mater/a·
list. valm~tatu~ toid .. Ootame ka fo
tosid, slaide, filme JJn. Parema.test
toOdest kujundatakse EPA ulwpilas·
m_ajas naitus .. Niiitu~e _tah_tioleku
a1al toimu_b slatdlde 1a filmide de

.

monstreerimlne ja anaillils, millest
on soovitav osa votta koigil huvi
listel.
Hindamlse hOLbustamiseks peavad
koik iUevaatusele esitatud tOOd. ole
ma varustatiul vastavate kilartlde
ga, mille niiidised on teaduskonda
de kultuuriorganisaatoreil,
EPA
klubis, DETs ja allaklrjulanul.
Dlevaatusele voiuad told esitada
kOik EPA inimesed, nil illlOpilased
k · k 1 · ·1 · d
. ut a oo a1a .
Ootame ulevaatuse korraldamisel
abi. ka teaduskondade partei ja
komsomoliaktiivilt.
Seniks joudul
Dots VILMA RAUDSEPP,
ametiii.hlngu kultuurikomis·
joni esinalne

Valmistutakse oliimpiaks
· K.a
raudteelased
valmistuvad
Moskva olflmpiamiingudeks.
Pea
linna itmbruse jaamad ja roopapaa
rld rekonstrueeritakse, · vahetatakse
viilja vagunld nell .liinidel, kus hak
kavad kurseerima olilmpia!ased ja
miingude kii.lalised. Juba on va!mis
uus Kurski vaksal, uue kesta said
Valgevene · ja Paveletski vaksalid,
talelikult uuendatakse Leningradl
vaksal. Pr.aegu . on restauraatoritel
kiisil Kiievl, seejiirel afakohasta
takse Kaasani raudteejaam.
· Et olii.mpi{znui.ngude piievil on
reisijaid miirksa rohkem, siis ra
kend':'taksp kiilku lisaron_gid "!':''s·
ruutf_il MoskvaVarssavi13erlun.
Panis,, MoskvaBudapestBelgrad,
MoskvaBukarest'Sof ia ja Mosk
vaBratislavaPraha.
Vagunl
Salltjad · saavad uue piduliku riie"

Roovulukite arvu pliramine ja kar~snahkad_evaru~ine on samutl [ahimeeste uks olulisemaid kohustusi
M66dunud aastal hakkasld mele ja~
himaadel nagu paljudes kohtades
mujalgi levima hundld, kes tegid
hiivitustood, eriti kitsede seas. Hun·
tide. kiittimiseks valmistasima 5 km
lipunoori ja .nii iilemoodunud kui
ka moodunud talvel korraldasime
agaralt hundijahte. Mele sektsiooni
jahimehed lasksid nii oma kui ka·
naaberaladel viis hunti ja abistasid
naabersektsioone
viihemalt sama
arvu huntide piiiidmi.se). Vaatamata
huntide kiittimisele ei ole onnestu·
nud neid likvideerlda, sest mujalt.,
sealjuures iile Peipsi jiirve, 'tuleb
neid juurde. Hundijahtl tuleb ka
edaspidi jiitkata;
Roovulukitest ttileb rohkem tiihe·
lepanu poorata rebaste ja kii.hrik·
koerte piiiidmisele, kes on eriti oht·
likud mefsamarutaudi Ievitajatena.
Plaanis o'n lasta viihemalt 7 rebast.
ja 5 kiihrikkoera.
Kindfasti suhtuvad koik EPA jahimehed oma kohustustesse arusaa·
misega ja oleme ka. edaspidi Tartu
jahindusklubi paremate hulgas.
Prof .. ENDEL'PIHELQAS

tuse, ekspressides hakatakse ntuii·
ma olumpiasuveniire.
Komsomolskaja viiljakut piirab
kolm raudteej.aama. · Seeparast pole
juhuslik, et just slin kerkis 20kor
ruseline hoone, /lus elektrooniline
susteem · peab arvet raudteepiletite
kohta.
Cnpa&O'IHHK 110 npo111wmAeHHOM)'
npoH3eoAcTey . roeAAHHbl. bt, Poe•
Raudteelased on viimastel aasta
1977. ~23 c. c HA. .
tel ·. kulatanud tervelt 15 miljonit ceJibX03H3.ll.aT,
Cnpaa6'1HHK CBCIUIOBOAa. .. CocT.
rub/a rohelise tsoonl laiendamiseks B. r. 51ueHICo. M., POCCeJibXo3H3A8T,
pealinna suunduvate magistraallde )977. 189 C. C HJI.
iiiires. Lammutatakse. vanu maju, ·
viirvitakse fassaade; enne olii.mpia
miinge istutatakse veel 100 000 puud
POL9'VMAJANOUS£
ja p06sast. lillekasvatajad · tubasid
3 , AICAD££MtA
tJaksalite ja muude raudteeobjektide_
kaunis.tamiseks anda. poolteist mil
jonit lilletaime. ·
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mees mitmes ametis

Rahvakontroll
pi. Tl!naseks on selles koos~lsus II•
ma oluliste muudatusteta tOotahid
kolm aasfat.
Seoses keskkonriakaitse
kiisimuste jiirjest aktuaalsemaks rnuutumlsega. on keskkonnakaitse kontrolF
posti juhatama miiiiratud vesiehltuse · kateedri dotsent ·A. Maastik.
· Niiiid liiheinalt·sektorite tOost.
Oppetiio sektor (juh, H, Oiglarie)
kuidas tabada tode, kui sinuee~ kontrollis eriti Iaupaevast oppeloocl
on kilmned·olekvused, iga4ks 30·k_u1~ ja ettevalmistusosakonna tood. Ilmni 60tonni ras e, sona otseses mo • nesid moningad loenguajaja-ruuml'
Alljiirgnevalt
refereerime
EPA
ra:hvakonttolligrupi
esimehe
dots.
V. Treieri ettekannet viimasel EPA
rahvakontrolligrupi
aruandekoos•
olekut
.
· .
.
Akadeemias
tootab 23·liikmeline
peagrupp onfa . bilroo j a viie- l66sek•
toriga ning seitse teaduskonnagrup·
· ·
on torpeedokujulise .. kehaga hiiglane.
Tema
soontes voolab soe veri nagu .inimeselgi, kehaternperatuur on 38°, ta
elab vees, .kuid hingab kopsudega
iihk11. Meie loo peategelape Jo.ob
stinnitades jiirglasi Hmale, toidab
neid piimaga, seda · .. koike. vee ~H.
Viihesed
teavad, "et 120-tonnme
sinivaal suudab oma rinnaga merd
l6hestad11 kiirusega 35 km/t, inimene ei saa .talle lahedalegi. Jah, meie
~angelaile on .vailL Suurirn inirnese
ohvriks
langenud
sinivaal
oli 33
meetrH pikk, ta kaalus ilmmargu~ell 150 tonni.
·
'Tosi, niiiidisajal me selliseid viigilasi enam ei kohta, ka koige suuremad vaalad on alla 25 meetri pikad, Muide, vaalaJiste perre kuuluvad ka delfiinid, kellest
pisimad
kaaluvad iiksnes 20'-20 kg.
' Maailmamerel
on kiillalt ette tu!nud, et vaal viskub teadmata poh·
justel rannaliivale voi kalju otsa.
Enamasti tiihendab see siiiitule veefoomale loppu. Muidugi pole tegu
eriesetapuga, nagu moni sensatsioonihimuHne Liiiine ajaleht on piiiid.n.u.d .a·si·a·. erv.eeri.d. a .. Pigem on tegu
meeleheitliku
ponnistusega piiiiseda
·
1 as t e ee st · .·. (k e s · need
vaen
.
· on • sellest
peatselt riiiigiine).
P.rant.slase. d on tulnud viilja koige usutavarna teooriaga, nimelt et
vaaladel kaob orienteeruinisvoime,
.
nende foodusiik kajalood
Iii h e b n"k •
.
d
d
d
kl On teada, e.t vaala ·1· saad avaht
b
I
viil1·a sign.aale, m.ile a.· t na su ·
levad ilksteisega ja . saavad iihtlasi
e.t.te.kui·utuse o.ma asukohast, leiavad
toitu, s<1avad.. teada vee siigaVuse ja
pa!Ju llluud.
Et vaalade arv maai!mas aina kahaneh, ·piiiitakse Ameerika Ohehd·
riikide plaazidel nend.:! elu piiiista.
Kefrontgeniaparaat
niiitab, et kuivale sattunud gigandH on mones
kohas luud rnurdunud,
siis asetatakse sirtna kipsist miihised, seejii·
rel aidatakse suur imetaja vette.
Paraku ei aita see vaalasid kuigi
paiju, s~st viimaste aastate uurimused kinn;itavad, et kuivaletormamine jiitkub. Leitud
on ka toeline
siiiidlane -'- viiike parasiit nimega
nematood, mis. viib organismi tasakaalust viilja. Niipea kui vaalal
kaob kuulmine,
on '.ta miiiiratud
hukkumisele.
Nii et vaalade vastu tunneb teadusetnaailm siirast huvi ja seHega
ongi seletatav
kuulsa prantsuse
okeanograafi
akvalangi
leiutaja
Sejle

I
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Jacques

. Yves . Cousteau · jargnev
meenutus raarnatus «Voima:S merede
valitseja», mis [lmus ka Moskvas
kirjastuse «Mos!> viiljaandel. .

Maailmameri on miiiiratu suur,
ometlipole elu seal ilhtlaselt iaotu
nud. Nagu maismaal, nii on siing:
oma peamagisiraalid ia korvalteed.
/gal mereloomal. on kindel ma•~
ruui, mis muuiub vastavalt aasta
afale. Siin . .on viihe iuhuslikku,
koik . on peensusteni paika pandud,
k6ike reguleerib bioloogiline meh~
hanism.
Meie laev f:Calipso» soitis mooda
uht sel/ist peateed.
Teadsime, et
uurimistool Punases meres ja lftc
dia ookeanis kohtame tingima'a lw
selotte, mis oli kogu f:Calipso»
meeskonriale oodatud sii:ndmuseks:
S6.otsime a!atihti kafleksa ·atgu, an•
gerjaid, isegi halsid, ometi eru,tas
meid iga kohtumine maailma suu:.
rima imetajaga.
·
Hii.da on selles, et vaalu ci saa
·· "d aga. l igi mee l i t a d a nag11 k·q,u.1
soo
Saiatonnise hiiglase puhul aitab
vaid kogemus. o. /en 30 aastat too
tanud nii vee peal kui veeall. kolin
aastakummet uurinud mereloorni,
ja ikkagi on kogemusi vaaladega
viiga napilt.
o ngi· k unoosum.
·
· ··
v. aa,a1 t oos
• ·· t us
eksisfeer1"b
rohkem·
kui·
sa'andi
"
1·uba
'
·.
. .
. . .
· , t . ·l u'
ome 1·t t eame mere d e v al"t·i se1as
bamatult. viihe. Keegi pole jatginud
-· k a~e
x zo tt"t
·
k d
vaguvaa.a' vo1
t ema . o u
s.tiihias. Meie pidime neil_e ulafaina
ineresilgariuses esimestena sobrali·
ku kiie. Kuidas seda aga teha?
Taualisele
akvalangistile
a'ab
selle meeletu jou ja lihamii? niige
mine hirmu nahka. Seda enam, et
vaalad on pakkunud ainet legendi
deks. Piisab, kui meenutada piiblit,
kus merehiiglane neelas loonase
koos laevaga alla.
·
Ent ni.ipea kui inimene sai kartu
sest vaa!a ees voitu, alg.as palju
hirmsam ajastu  nettde massiline
tapmine. Vaalas niihti iiksnes Loos
tastoorainet. Kaasaegne relvastus
eesotsas lfrarpuuni.kahuriga ka[lutas
vaekausi seaavord inimese kasuks,
et tekkis teisipidi oht ·~ kas vaalu
ii.ldse jiiiibki enam merre?l
Meie sajandil on illdsus tub/isti
pidurdan.ud vaalapililki. Rahvust1a·
helistele keelulepingutele on kaasa
aidanud ka teadmiste kaS'fJ, sest
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nuild on selge, et vaalpole mingi
koletis, uaid . rahumeelne imeta a,
kes oskab suhelda kaasiastega, kel
on korgeltarenenud emainstinkt,
Ent tulgem tagasi «Calipso» rei
si [uurde, mis pidi kestma kolm ja
pool aasiat, Kogu ekspeditsioon
valmistus kohiumiseks vaaladega.
Laeoa ninas pidasid. kaks meest oa.
hetpidamata ualoet, akvcilangistidel
oli varustus stardivalmis, kaasa ar•
vatud harpuunid, · nailonist n66rid ·
ja paid. Tii.ispuhutavail paatidel ja
kaatril olid mootorid peal. Kii.eula.
fuses seisid kaks vottevalmis veec
alust kaameraf,
Aga milleks harpuunid? . Need
olid moeldud selleks, et eristada
ilht vaala teisest. Needhiig[ased on
ju kogu aeg liikumises, kord. sukel·
duvad, kord tousevad ve.epinnale
hingama, ja kui neid on mitu, siis
inimene ei.tee nende .vahel vahet. Et
uurimlsto6 ei kannataks, tuli paa~
tamatult vaa!u miirgistada nagu
kuldnokki v.oi maismaa!oo. mi.
·Ka.vatsesime ka.suta. da s. am.·a. me.e.·
todit nagu ...h aid e pu h u l . p
•· unases·
meres. Mote on selles, et kinnitad(.t
seljau.iine ku.lg. e miirg. is. Esia!g. u.. · ·.olt
pladnis uksainus vaat, sest kartsime;
etmeil ei onnestu neile killlaldaselt
la""hen· ed.a.
lJ. saldasim.e ·setle ope.r.a.·tsioort. i.
Albe
. r t Falco
• . hoo.lde
· , s·e.s·t· ta· · 0·....11··
alustanud veealuste tood.ega juba
· tase11··1·a
se11·ataga
.15
· .  a·as
.· .
. . . . .. . .. • 01·2o·
'·· a·a. ·s '
tat etteniig.emata situdlsioone liing
ohte tiiis toOd, kust Albert vii.lfl{S
alctti ·voidukalt .. .Ta pole ii,ksnes
ekstraklassi akvalangist,· Vaid t'eab
ka, kuidas .loomadele lii.heiteda, kui
das nendega kont~kti luua. See on
kunst, mida ei saa oppida, mis peab
olenta kaasd silndiitud, nagu muud
ki .lnimese etakordsed omadused,
/uhus kinkis meile suurepiirase
voimaluse vaala hingeelu moistriit~
seks. NimeU veetsime Ittdia ookea
nis kaks jJiieva . keset vaalaparve.
Niihtu pooras pea peale kOik> sen.ic
loetu kaselottidest kui lolljdest loo
madest. Vastupidi, nettde tegevus
oli loogillne, neit oli omaiJahel tlhe
side. Kerge olimiirgata individuaal~
seid iseii.rasusl: ilks oli teistest ju.I~
gem, teine ohtlikum, kolnias taibu
kam. . .· · ... ·.··
.
. .
'
Mis juhib vaalade tegutsemlst:
intuitsioon? instinkt? Volmalik. Ent

tes lihaste; Laude [a rasoamiied.. · · kooskalastamata muutmlsed ..• EtteLeoiaaianid tantsisid. «Caupso» valmistusosakonna tooga vdib pohlumber fatitastilist balletti. Me niigi· lisel! rahulejiiiida,
.. .
me oaid helkivat selaa. purtesuu
Ohlselamute
[a sanltaarhilgleen[
rust uime, vqga harua · ka oiigeoat sektor (T. Dolgopofova) suunas po~
pead. Oskaksime me utuiiade keeli, hltahelepanu .korgiihiselamule. Selkilllap selguks, et kOik need p66r Jes hoones pole sanitaartehnilineded ja tiirutamised pole sugugiLu olukord eriti halb.' Kahjuks _ei saa
huslikud, et kOigel on oma mote. seda oelda aga Betooni [a Nooruse
Tiiepoolest, ku! lindisiasime hiidro tanava iihiselamute kohta. Koqgid
fonidega vaa!ade hiiiilitsusi,
oli ja s66git6ad on riipased, oppetoad
ilmne., et kaselotid crii.ii.givad», a_'ac kasutamiskoibmatud. Eriti kiiib see
vad juttu isemoodi naksatuste ja Betooni tiinava \ . iihiselamu
kohta~
klopsatustega.
Torriuhiselarrtus peaks .olema kuuRaske
on . . kirjeldada
inimese ma vett ka kiitteperioodi vaheajal.
tundeid, kes esimest korda kohtub
Aruandeperioodil
. korraldati EPA.
vees vaa'aga, voimsa sinakasmusta toitlustuspunktidesse 11 reidi. Puuelusa silinddga; Koigepealt raba. dustest on informeeritud s65kla Juvad teid ·vaala mootmed. Nad Uleta· hat<).jat,. esitatud kaks pretensiopnivad Miki, keda inimelte on harfutiud kirja «Volga» direktorik . Konfroll
niigema loomade maailmas. Te liht nii iihise!arrlute kui ka einelaudade
salt ei usu oma silmi.
tile jifiib edaspidigi rahvakontrolli
Mis sest, ·et usud teadlaste kinni tiihtsaks iilesandeks.
tusi vaa!ade heatahtlikkusest, esi
TeadustOo
sektori
(E. Riitsep}
mesel korrat haarab sind ikka hirm. iilesandeks on kontrollida aruannete
Seda enam, et vaal tomab vees laekumist
lopetatud
leping1,11iste
edasl
d 1nagu dkaubarong.
I
···b Ulalt1··laeva
k uurimlstOOde koh_ ta 1·a aruannete
parla dtvaa a els nttat ,knadgu ug~ s kvaliteeti. Kahjuks jii_id aruanded
vaa. e llasi :a.eg·d ase.
t d , . ui · · proov1ge laekumata .kolmelt tea·d· uskonna· tt.
vees 0 es puu u a a tema uime  kus selle eest pidid hoolitsema Heigl
ja juba ta .ongi kadunud, otsekui Lilover (M), Madis Aidnik . (VJ,
k6rbemiraaz~
Jaak Neerut. (A).
·
.·
·
S · .
· .1  ·
d
T
em on mer onnes 1 unu · va 1a
Edaspidi jiitkub aruannete kontt66tada
vaid ilks moodusd kontak· toll, ·sa. muti .1·a.lgitakse lepingutoo
t eerumiseks
nende ainulaa sete ole k. aadri.si.hipii. ras. . t. r. akendamist.
, .. ··
ok·
· t'··
· h t
·
vus
?ga.
.
s.
aispu.
u av paa t. · soi
, Ene. r. ·. geet. ika.sek. tori ·.(J.. Lau. ra. nd. ).·
db
a ·vaa.a1 .. e t te Ja Pilifab aeg l us t a vaateviiljas on pidevalt· olnud EPA
da... tern. a luk·u. m... ist ... T.eine paat v... e.ab a. utofransp.ort.· ja katlam. · ai".ad .• .sam.· uti
k inooP_eraa toret d· . 1a. a k va lang1st e; energfa siiiistlik kasutamirie. Elekt-" .·
kes)'!uf?pavad. v:tte 1a teev.~d ~aat.· 'rienergia ja kiituse kokkuhoiu kohta
lust,. n,~ng kui onn~stub, ~us, f1!':!1-1~ on ilmunud kaks rektori kiiskkirja.
vad h:1glast, _kes r;1u~ ne1stmoi51;la Palju on siin teha iga inimese SUh"
kas k~rva!t ... au f.!Ol' ule~alt.
.
tumise paran(jamiseks.
.Kaseloti {ukum:st. el pidurd~ m~s
EPA . rahvakontrolligrupi.
poolt
kt. Juhtus,. et mom akva!angrst is esitati rektorile kiituse-avaldamiseks
t~s ~alle selgfl voi_ haaras ui171~st Tamara Dolgopolova,
Ene Enno,'
kinni, talle oli see ukstaspuha, u1us Jaan Laurand ja Johannes Adam-aga rahumeeli edasi .. ..J/.ahepeal tuli son,
mootorpaat '(1eesolifaile jii.rele, kor
fas liad · peale fa kogu trall a/gas
otsast.
TOIMETAJA M. VAJAKAS
Korda liiks ka vaalade mii.rgisfa
mine. Seda eeskiitt {ii.nu Albert Fat~ Ajaleht . «Pollumajanduse . Akadee"
co meisterlikkusele. Jmesid tegid mia»; toime~us Riia 12; tel. 75•572.
samuti paattd.e roolimehed. Et kino~ Hans< Heidemanni. nlm. tr~kikoja
operaatorid piiiiseksid. heale ·votte~ trukk Tartus, Kastani .38 .. Tellimise ·
positsioonile, selleks soitsid>paadk nr: 2266. · MB-04895; ·· Uksiknumbri
juhid otse ii.le vaala selja, tomma" hind 2 kopik;1t.
tes viilkkiirelt mootori illes, et mit~ cnblnllyMaJIH,ll}'ce AK&AeMHll» («Cen&·
CKoxoolil!CTBeHHa11.
aKaAeMHll» ).
OprJ111.
te vittdiga looma vigastada.
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