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AKADEEMIA
[uurde. Vaib-olla riiiigid ise koigest
pikemalt?
.
E. T.: Proouid algavad koige uarem rahvatantsijatel
ja utiimleiatel.
Nemad peavad juba 29. [uuniks
Tallinnas
olema. Lauljad
sqavad
harjutada
kodus.
1. juulil kella
13-18 tehakse suur eesti kollekiiivide prooo, kus pannakse
kava
kokku liiduoabariigiti
- nii tantsiiad, lauliad,
pillirnehed kui ka
'[,aimlejad. Ohtul siiidauad kOik ta, g asi. 4. [uuli hommikul
peaksid
kOik kulalised joudma 3 meie oabariigi punkti: liiilased Piirnu, leedulased Tartu ning cenelased ja telsed rahoused Kohila-I iiroele.
Ohtul
toimuoad neis paikades
castaoate
liiduoaboriikide
honiserdid. Tartus on leedulaste kontsert
TRO staadionil.
Oiisel aga siiidavad kaik peost osaootjad Tallinna,
ka eestlased. Tuleb suur rahoaste
riindamine.
Majutuspaigad
pole
ikka oeel kind lad. llmselt pannakse
T Pedl hooneiesse N aroa maanteel.
5. juuli! kell 12 algavad
[ub«
proouid. Nad toimuvad teree piieoa.
Toitlustamine
kulgeb juba taoapiiraselt:
liiuna lauluodljaku
kateldest ja muud korr adTalonglde
alusel tiastauate maiutuskoht ade liil:eduses. Transport on tasuta, viilja
aroatud koikvoimalikud
taksod.
6. juulil
algavad
pidustused,
Leiab aset rahuakunstiiihiu.
7. [uulil on rongkiiik ja laulupidu. 8. [uuPillimeeste seas 00, mdistagi, ka
klubi juhataja
Enno Tubli (fotol
vasakul).

Suvest,· «Gaudeamusesf»
E. T.: Kuidas muidu? Kaik 4 viiOn- tore neljapiieva
ahtupoolik.
on mul ldbi
Homme tuleb raske paev, aga enam mast uliopilaslaulupidu
ei'suuda
kuidagi nelja seina vahel kiiidud. Esimene, tasi killl, pealtisiuda. Otsustan minna '«:Keldrisse» vaatajana. Olin naasnud just ajafargmine
kord olin
pinget
maandama.
Otsus tehtud, teenistusest,
juba TR 0 puhkpilliorkestri
pillidiskopilksid jalga ja teele!
tulin EPA-sse
iile,
Moni hetk hiljem sammun juba mees. Edasi
on selleaastane
diskoteegi
trepist alta. Poore. fa Meie puhkpillile
ennae imet - Enno TubU! Polegi «Gaudeamus»' kolmas.
teda nii ammu niiinud. Muudkui
T. M.: l(es veel akadeemiast laulluiskab asjatoimetustega
mooda iI- rrw-tantsima liihevad?
ma ringi.
E. T.: Pohimotteliselt
koos puhkT. M.: Tere ahtust/
pillidega 5 kollektiivi.
E. T.: Tere-tere!
T. -M.: Kes siis?
T. M.: Mil/ega tegeled, et sind
E. T.: Kaigepealt rahvakunstianilmaski nana pole?
sambel,
segakoor,
50-liikmeline
E. T.: Eks ikka isetegevusega.
trupp ja klubi tantErm just suviste ilrituste organi- naisv5imlejate
sutrupp «: Kirke». Viimased votavad
seerimisega.
osa puhkpilliorkestri
trummitiidruT. M.: Noh, ja kuidas laheb? Viil- kutena. fa EPA segakoorile
anti.
jas on ilus selge suveohtu, sinul ministri kiiskkirjaga
24. mail rahaga nagu tiiitsa pilves. Miski teeb vakollektiivi
nimetus. Voimlejad vomuret, pigistab jalga?
tavad «Gaudeamusest»
osa teist
E. T.: Ara arvasid!
«:Gaudea- korda. Va rem ali nii RUas.
mus IX».
T, M.: Nuiid on kollektiivid
ules
loetud.
Asume
pidustuste
. enda
T. M.: Vatad ise osa?
I. juunil tihistati
lastekaitsepieva.

rahvusvahelist

..

Otsatute

maailmade ,annal
kohtuvad lapsed.
Loputu taeuas On liikumatu' pea
kohnl
ja rahutu tJesi on tuiskamas.
~ Otsatute maailmade
,annal kohtuvad lapsed haigates ja
iantsides ..
Nad eh.itavad maju liiuast ja
miingivad
iuhjade merikarpidega.
Koltunud
lehist nad
poimivad vimesid ja naeratades
.
panevad
nad-ujuma
miidratule sugavikule.
Lapsed
milngivad maailmade rannal.
Nad ei oska ujuda, nad ei oska
heita uorke.
I

Piirlipiiiidjad

sukelduvad

piirtite
jiirele.
kaubitsejad purjetavad oma [aevus,
kuna lapsed korjauad kiuikesi ja
pilluvad
nad jalle laiaU. Nad ei otsi peidetud
aardeid, nad ei oska heita varke
merrs.
Meri lainetab naerdes ja
kakvatult kumab
ranniku naeratus. Surmatoovad
lained
laulavad mottetuid laulukesi
lastele,
otsekui ema kiigutades oma
maimukese
hilili. Meri mangib lastega ja
kahvatult
kumab ranniku naeratus.·
Otsatute maailmade rannal
, kohtuvad lapsed.
Torm hulgub rajatus taevas,
.
laevad liihevad
pohja teetul veel, surm on liikuel ia
lapsed mangivad.
Otsatute
maailmade
rannal on -laste suur ko~tumine.
Rabindranath
Tagore'
«Gitandzali»

.

,

• • •

IiI on ,ahuatantsupidu
lapeiamine.

ja laulupeo

T. M.: Kuidas on lahendatud
ruskollektiit'ide
kohtumised?

sap-

E. T.: See probleem
kuulubki
klubi
kompetentsi.
Nimelt
leiab
7. juuli ahtul kell 21-24 Tallinnas
aset 22 soprusahtut
erinevais paigus. Iga eesti kollektiiv votab vastu teatud arvu kiilalisi· ja peab sisustama kogu ohtu.
.
EPA klubi korraldada on 3 uritust. Rahvatantsijad
ia vaimlejad
kohtuvad
meditsiinikooli
aulas,
pUhkpilliorkester
kerr:etoostustehnikumi saalis ja segakoor pedagoogilise. kooli saalis. l(lubi peab viilja
andma 3 komplekti vaimendust
ja
6 magnetofoni.
Et koik need ko!m
paika on liihestikku, sUs tagab klubi samuti tantsutrupi
«:l(irke» osalemise ohtute sisustamisel.
J

T. M.: Milliseks
petamine?
(Jiirg

kujuneb
3. Ik.)

pea .la-

XXVIII
aastakdik

Vietnamlased
EPA-s
18. mail viibisid Eesti Pollumajanduse Akadeemia
rektori vastuvotul Vietnam! p611rfmajanduse ministeeriumist
ministri
asetaitja,
2
Vietnam!
ldunaprcvlnfsi
esirneest,
lounaprovintsi
esimehe asetiiitja ja
4 vietnamlasest
tfilki,
Eesmark - tutvuda sotsialistliku
polluma] anduse korraldusega.
Eriti suurt
huvi tundsid
nad
EPA UIenurme oppe-kafsemajandis
loodud
niisutus-kuivendussfisteemide vastu, vaadati Ulenurme poldfit.

Kiilastati
ka
duse Muuseumi.

Eesti

Pollurnajan-

Veel huvitusid
Vietnami kitlalised meie oppetoo korraldusest,
tutvuti metsanduse
j a maaparanduse
teaduskonna
uue oppehoonega,
Iaboratooriumidega,
Kiilalisi saatsid Ee~ti NSV Agrot66stuskoondise
oppeasu!uste
valitstise esimees U. Tom b a k ja EPA
rektor dots. N. K 0 Z 1 0 v.
MAlE VASSILJEVA

Eksamiduell
Duelli toimumise
aeg: 31. rnai,
koht: auditoorium
nr. 304. Duelli
pohjuseks
matemaatika,
see, mis
asub hasti k6rgel ning paistab iiheIe osale duelJantidest
iipris udune.
Juba palju aastaid on traditsiooniks saanud
kasutada
relvadena
teatud nelinurkseid
pabereid, mid a
piletiteks nirnetatakse. Paberi iihele
kiiljele on kirja pan dud kolm relvaliiki, millega
voitlusvaljal
ette
astuda tuleb. Pileti puhtale poolele
tekivad rnone aja rnoodudes salaparased
tiipid ning kriipsukesed,
mille tahendus vaid kitsale asjassepiihendaiute
ringile teada on.
Duellandid saabuvad kell kaheksa hommikul.. Pa1"ast ne.liaJunnist
heitlust
on kiisitluste
risttule
alt
valjunud viis kahevoitlejaf.
Kolme
esimese \'oidutulemus
sai matriklissegi rikseeritud.
Kaks jiirgmist
kisuvad taishigistatud
kraega siirgi
eest lipsu 16dvemale. Nad teevad
seda iipris vihaselt
ning kirudes.
Liibikukkumises
silildistatakse
killl
vastast,
killI tiihtede halba seisu
voi tooli alIa kukkunud minikonspekli, ainult mitte iseennast. Moodub vee! koIm tundi. Uksetagune
infobilroo tea tab, et seisul 5:4 juhib oppej6ud,

Komsomolikroonika
25. mail tuli EPA komsomolikomitee taas kokku, sedapuhku erakorralisele
koosolekule; Kiillap oli
enamusele pohjuski teada - Toivo
Aalja, EPA komsomolikomitee
sekretar, kelle kohta iitleme nilildsest
endine,
vahetas
senise
t6oposti
ELKNQ Keskkomitee
organiseerimisosakonna
juhataja
asetiiitja
ameti vastu.
Mis parata, ikka on nii, et kui

Paike integreerib niiiid juba diierentseeritumalt
- akna all istujate
ajud on rohkem iile kuumenenud
kui teistel. V6itlus jatkub tudengite
vahespurdiga.
Seisul 7:5 tundub, et
vaekauss
hakkab
6ppurite
poole
kalduma.
Auditooriumis
valitseb
aga endiselt
kuum ja pingeline
ohk!i-ond·. Jarjestikku
pooletunniste
vahedega valjuvad neli mitte eriti
6nneliku niioga noort meest. Selgub, et nemadki
on lunastanud
oiguse korduskohtumisele
paaserniseks. Uli6pilased
kaotavad
niiiid
7:9. Ruumis ristlevate
matemaatiliste voluterminite
sekka
kostab
lahtisest aknast roomsat linnulau.Iu" _-.ootamatu_
tuule6hk-'
iule:tab
meelde rannamonusid ...
Kuid veel kaks raundi enne loppu on seis viigiline. Olukord sarnaneb ponevusfilmiga,
kus koik selgub viimastel
minutiteJ.
Ja ongi
saabunud
aeg kuulutada
valja eksamiduelli
lopptuJernus.
Selleks
osutus .sobralik viik J 2: 12. Voiks
arvata, et lopp hea, koik hea, aga
kas ikka on? Pooltel seisab ju ees
kordusduelL
.-

REIN ADAMSON,
PM T I k. illiopilajie

miski laheb hasti, siis teistpidi on
see ka halb. Sest, kuigi kohavahetus on tublt tunnustus, kaotas meie
komsomolipere selle vahetusega
nii
mondagi.Aasta ja fiks kuu nii palju
kestiski T. Aalja sekretiiriks olemise aeg siinmail - on jiitnud maha
selliseid miirke, mida on raske file
hionata.
Hnuks tehtu eest· andis ELKNO
Tartu Linnakomitee
sekretiir Arvi
Karotarri: ille ELKNO Tartu Linnakomitee tiinukiria.
Sekretiiri illesandeid valiti taitma
Arno Kaseniit.

Astusin m05da tuttavat,
ktigisevat ireppi ides. Tiiele au andes polnud siiti kiiiruul vist oma kakskolm .aastat. Ukse taga lobises
grupp
tudengeid.
Ootasid,
millal deid ja krutskeid. Tavaliselt jiiiivat'lsed)
kiiimata ilhe!gi iiritusel.
labor vabaks saab. Astusin uksest talLe nimed ja niiod meelde juba·~
Ei teagi praegu nimetada uhtki
keda oleks nilsisse, sest kelt niiiias tiiistundi ja teise voi kotmanda praktikumi ajal. kursusejuhendaiat,
. praks pidi olema juba liippenud.
Nil enda kui teiste arvamust
moodi igale poole kutsutud, ja oeel
Aga oiiia niipustl Seal kiiis veel miioda vain oelda, et Heljul on vii- n enam, kes oleks suutnud
kOigisf
vilgas too. Ulidpilased sebisid eda- ga kena omadus saavutada illiopi), neist iaitustest ka osa uiitta.
sl-tagasi,
purgikesed-kolvikesed
lastega hea side. Kuidas see fuleb?,l
ilmselt miingis see oma osa ka
kiies. Ninna liiid tuitaolikud laboriPeale iseloomuomaduste
miingi-~kursusejuhendaja
rollis. Ta suutis
lahnad. Esimesest ruumist ma Hel- vat siin. viiga tiihtsat osa see, eta,oma
kursusega
(lopetasid
1977.
iu Koslooi eest ei leidnud. Liiksin
teise. Ia seal ia askeldaski,
kiiies
. iihe grupi
[uurest
teise juurde
jagades eeletusi.
Poetasin
ka ennast
jiirjekorda.
T'abusin vabama hetke ja ulatasin
siinnipiieoalapsele
(tos! kull, viiikese hilinemisega)
kimbu metsaLilli ja kiisisin, kas ta mu [utule votab.
Pisut
tuli oodata,
tehnoloogid
olid juba siinteesi liipetamas, Manus oli oaadata, kuidas tudengid
askeldavad.
Ia miiie tiilpimuse ja
tildimusega,
pigem huvi ja hasardiga. Oma -kilsimustega
ei. hiibenetud 'poorduda H. Koslovi poole.
NU tuligi ilks, silmad peos - temal kukkunud see koige vajalikum
julla (antud juhul pisike klaasist
korgike) keset askeldamist
kraanikausisl alla,

Kimbuke lilli oma oppejoule

«(5nnelus
ei hilila tulles,»
on
Helju valmis lohutama.
«Mul on
siin veel maned korgid, vaZi, missugune sulle klapib. Viiike kaaluvahe killl tuleb, aga, noh,' eks me
pigista ahe silma kinni.»
SUs teine: «Mul liiks kolvi kael
katki.
Aga
sellegi
peale oeldi:
«Need on toepoolest halvad ja' kipuvad rutiu purunema.»
Ei ilhtki pahandamist
ega halba
sana. Abi vajas veel kolmaski hiidaline. la nU need t'iisteist minutit
kadusid,
Lopuks jiii ruum vaikseks. Helju
esimesed sonad olid: «Lopuks ometi
sain istuma!» Aga enne kui ma
oma kilsimustega
lagedale
sain
tulla, piiris hoopis lema: «Kuidas
sui endal liiheb?»
Selgus, el talon viiga hea nimeja niiomiilu. Ta miiletas isegi tilkk
aega tagasi LOpetanute eksamihinNelj apiieval, 24. mail koguneti
selle 6ppeaasta
viimasele
majandusteaduskonna
komsomolibiiroole.
Siigisel valitud koosseisu kuulus
13 inimest, niiiidseks oli neist jiirel
vaevalt pool:. sekretiir Ivar Miller
suundus armeeteenistusse,
III kursuse neiud on h6ivatud praktikaga
vabariigi . eri majandeis.
Alanud'
eksamisessioon
n6udis samuti oma
osa.
. Kursuse sekreHiridest
ilmus ko.h·ale vaid raamatupidamise
I kur·
suse sekretiir Ulle Kollo. Viimaselt
biiroolt ei puudunud aga kiilalised:
dekaan Harri Piho, EPA komsomolikomitee sekretiiri ajutine kohusetiiiija Arno Kaseniit ja ideoloogiat66 sektori juhataja
Erli Aasamets.
Uheskoos tehti kokkuv6tteid
liii·nud tegevusaastast
j a seati edaspidiseid plaane. M6eldi ka sellele.
kes v6iksid kuuluda biiroosse jiirgmisel aastaJ.
Majandusteaduskond
on
meie
akadeemia
viiikseim
j a noorim.
Ometi miingib ta koolielus 'olulist
;osa. Niiiid siis sellest, mid a sel
,oppeaastal
suudeti
iira teha v6i
mis hoopis tegemata jiii.
• Traditsiooniliselt
juhib 6ppe.edukuse
edetabelit
majandusteaduskond. Kursuste arvestuses napdra
rabele, kullake! Ohoo! See
on ju LOpp suur. Noh, hea killi. Kaua
sa teda imetled? Too ta"akskord
leW! Eeee!! Pilhi lumi paku pealt
iira! Tal hakkab iikki killm. la hoia
korralikult kinni. Kurat!! Ah et sa

tuju jiitkub tavaliselt
hommikuni.
Tuli oiilia, et tudeng ei ole Heljujuures
kodus sugugi harts niihtus. Viiga tihti kiiiakse tema pool
ka konsultatsiooni
palumas.
Oma
abist pole ta kunagi iira oelnud,
olgu see siis oppetoos voi ka muus.
Omal ajal oleoat paar illiopilast
raske majandusliku
olukorra tottu
isegi tema juures iihtustamas
kiiinud.
Tihtipeale juhtub, et just toolt
lahkudes tuleb miini illiopilane palvega teha selgeks see voi teine kilsimus. Mis parata, inimest tuleb
ju ikka aidata. Ia nii isiutaksegi
oahel ohtuni. Koige suurem room
oleoatki just see, kui niied, et sinu
pingutustest
on kasu olnud ja et
eksam tehakse «neljale» voi eoiiele». Aga orgaaniline
keemia on,
teadagi, ilks uiiga raske aine.
Natuke
aega
tagasi
ilmusid
PA-s agronoomide
LOpetanute seas
tehtud
kilsitluse
tiilemused,
kus
miirgiti, et ilks praktikum, kuhu tahaks veel tagasi minna, ali orgaaniline keemia, ja aine, mida teistest rohkem Dpiti, oli mullateaduse
karval samuti orgaaniline
keemia.
lseenesest on see viiga kOrge hinnangi Helju arvates on kesine loengutest
osavott ja loid suhtumine
loetavasse pohjustatud osal(ka sellest, et oppejoud ei oska voi ei taha
teha oma ainet huvitavaks,
ja mis
koige haliJem, vahel ei oska ka ise
oma ainet.
Xa keskmiste
teadmistega
voib
saada hiiid tulemusi. Tema juhendatud kursusel ei LOpetanud keegi
kiitusega
ja pahandusigi
oIl killlaU palju, omeli voib seda kursust
pidada viiga tubliks. Enamik neist
too tab juhtival
kohal, on abielus,
/mhe
lapse
vanemad.
koiki koheldaks ilhtmoodi, et ei te- aastal) saavutada peaaegu ideaalse viihemalt
kontakti, mis voib illdse olla kur- Ning milline iiksmeel ja siiani pukiks n.-o. hellikuid
ja heidikuid.
siv kokkukuuluvustunne!
Tuleb alati jiiiida oiglaseks. Hinna- suse ja juhendaja vahel.
Olgu veel oeldud, et see kursus
Lopuks sain vestluse vahele ka
ta tuleb rangelt
teadmisle
jiirgi.
oppejou
amet
Seda joan! on fa ka kogu aeg pi- kiiib koos igal aastal kaks korda ja piirida, et kuidas
meeldib.
sealt ei puuduta peaaegu kunagi,
danud.
Selgus, et vaatamata
raskustele,
Teda ei jiietud kutsumata ilhelegi voi kui, sUs .ainult viiga tosiste
viiga. Just see, et saad kogu aeg
kursuse ilrit usele, olgu see sUs nU- pohjustega. Ohel korral kogunetakpoole, tei- tegelda -noortega,
nagu hoiakski
sama pidu, silnnipiiev voi pulm. Ia se ilhe kursusekaaslase
tema ei jiitnud pohjuseta
(haigu- sel Helju juurde koju. luttu ja peo- sind pilsti. Tunned ennast ise ka

sati talvisel sessioonil
esikoht II
6konoomika kursuse eest ara. Uldiselt mahtusid aga koik majandusteaduskonna
kursused
akadeemia
parimate hulka. Tiihendab, 6ppimisega v6ib rahule jiiiida.
• Kui vaarlata
iihiskonnat65d.
siis tuleks arvesse v5tta kindlasti
ka seda, et teaduskonnas
6pitavad
erialad
soodustavad
Ja aitavad
igati
organisaatoriv6imete
rakendamist (6konoomika ja organiseerimise eriala). Beaks niiiteks meie
tUdengite aktiivsuse kohta on kasv6i seegi, et suurem osa komsomolikomitee Iiikmetest kuulub meie

kas dekanaadi voi kursusevanerriate
kaudu.
-On kujunenud
nii, et kursuse
liidriks on mitte komsomolisekretiir, /vaid kursusevanem.
Muidugi
on see osalt ka viiiira iihiskondliku
t55 koormuse j acitamise suii .
.•
Pisut ka kroonika. seinalehtede ja ajalehe osast meie teaduskonnas. Selle t65 eest on pandud
vastutama
pressisektori
juhataja
Tonu Mesila. Krobnikat tiiitis viimast aastat Merle Haosaar ja peagi peaks see joudma uue krooniku
katte.
Seinalehed- olid kiiesoleval
aastal
aga tosiseks
probleemiks.

seonduvatest
probleemidest
(ka televiktoriini «Kes kedah
puhul).
• Niiiid spordi- ja kuItuurit50st.
Siigisesele
kergej6ustiku
spartakiaadile ei saanud
me korralikku
"oistkonda
kokku, sest samal ajal
oli ka teaduskonna
komsomolikoosolek. Uks viihestest osavotjatest oli
Enn Pokk. kes tol mitmed tublid
punktid.
_
Korda laks ka tiinavune
korvp.~~l~rite esin~mi~e.
Esmakordselt'
Jaadl spartaklaadl
arvestuses
III
kohale •. samuti v6ideti teist aastat
jiirjest EPA - TRU vahelisel turniiril oigusteaduskonda.
Meeskonda kuulusid T. Mesila, A. Kaseniit,
I. Miller, T. Suits. E. Pokk, U .. Ardel ja E. Aasamets.
A. Vinni, A'-Kaseniit
ja T. Mesila kuulusid ka selle toreda RSP
Uued viiljaanded i1musid vaga eri- organiseerimiskomitee
voistkonna
nevalt ja mittejiirjepidevalt.
Tub- koosseisu, kes pidas maha ageda
liks viiljaaitajaks
oli tihtipeale en- heitluse
TRU
naiskonna
vastu
dine teaduskonlia
sekretiir
Kalle RSP spordishow ajal.
Nurk, kes aitas. meid mitmel korral
Suusatamises
tuleks
mainida
fotodega..
'
.
spordit65 eest vastutaja Urmas ArOnneks paranes sel aastal meie deli head esinemist.
koost65 «Pollumajanduse
Akadee• Kultuurielu ilmestasid taas remiaga». Kuigi, jah. kirjutajaid
oli baste 6ht\l, esmakursuslaste
taidlussiiski vii he. kirjutisi aga suhteliselt
ii1evaatus. niiiiripidu kahasse mehja teapalju. Esmakursuslase
sui est i1mus haniseerimisteaduskonnaga
vaid iiks artikkel. Nimelt pajatas
duskondadevaheline
taidluskonMaret
Riismaa
miilumiingudega
kurss.
'
.

Otsad kokku
teaduskonda:
A. Kaseniit, A. Vinni, E. Aasamets, G. Osi. E. Sulg,
P. Kirs! jt. Kuid kurb on see, et
hakkajate
organisaatorite
taga on
tubli tiikk tiihja maad enne kui
teisi kaasal56jaid
saab nimetada.
Sarna voiks Beida ka kursuste
komsomolisekretiirtde
.t55
kohta.
Uheksast sekretiirist
viibisid pidevalt
teaduskonna
biiroodel
iikskaks. Piirast aga viriseti, et info
ei joua lihttudengini.
Ja kui joudiski, siis peamiselt
hilinemisega

Tudeng ja teadus

voi? Sellel on vasak suurefn. kui parem. Hea killl, liihme uat tooma.»
tuled mind lOoma voi? Kes viimaKirves kiiis kiiest kiitte nagu husena loob, lOob paremini.»
k
.
Mats! «Vahi, kui elujouline teine malavee toop. /gauks tilhtis
asvol
on! Rabeleb ja tombleb paris pi- kordki iisada. Katsete Lopus omankalt.»
.
,
dati juba teatav vilumus kukkede
.Sellise
kahekonega
algas
ilks tapmise ja lahkamise alaI. Ega see
meie toopiievadest.
EriloomakasvatOo nii hirmus polnudki.
:fuse OTO ringi liikmed Ai(}o KruuPraegu on kiisil kukkedelt sper'simiigi,
Mali Meisalu,
killalisena
ma votmise uue meetodi viiljafootamine. See seisneb kukkede kloaagi
suur aretaja Aivar An_tsov ja juhen- elektriga iirritamises. Asi edeneb piitJajana seekord Renaldo Mandmets
d
;uurisid kukkede siseelundite morfo- ris hiisti. Sellele jlirg'neb tun uvalt
Joogiat. Et elusatel kukkedeL on huvitavam
too/aik. see on lindude·
seda. asja raske teha, siis tuti nad kaitumise jiilgimine.
,enne pea jagu lilhemaks teha. Selle
Votad kohvi ja voileiva kaasa
:toimetusega
kaasneski eespool too- ning Whed kanala aedikusse
voi
dud sonavahetus.
liirgnes see. um- puuri ette passima, mida kukk kaees taoliselt:
naga teeb. Ning koik see on veel
«Aiiiih. Kuhu see pagana tilroid vaja illes miirkida. Ega see eriti loon kadunud? Ah nlie, siin fa on! bus polegi. Hommikul
kella seilsVota ja kaalu lira! Vaata, sil.da veel mest kuni ohtul kella ilheksani. la
tombleb! Sellel on lapp sulir ma.ks .. lira minna ei tohi..,
.,
Vaata, et sa sapipoide sisse ei loiKuid ega poisid ka papist pole.
.ka! la munad on ka sellel suure- Pealekauba saad ennast lobustada
mad kui eelmisel. Kas see on parem sellega, et tomb ad paralleele liriduvoi vasak neerupealne? Ah et vasak de ja inimesie kiiitumisele, Seat on

ka~palju ilhist. '
_Paljud oppe;oud iltlevad, et tudengid pole voimelised teaduslikku
toD'd tegema. la et seda tehtaks fJeel
vabatahtlikult.
Kuid eriloomakasvatuse OTO paistab olevat selles suur
erand. la ega tulemusedki jiiii tulemata. Oma, teaduskonnas
ollakse
illiopilaste teadusliku tooga teistest
peajagu ille. Tihti ei piiiise koik
soovijad OT 0 konverentsile
esinemagi. Moningatele erialadele on olemas peaaegu konkurss.
Linnukasvatci/ate
ja karuslooma-.
kasvatajate kohad on tavaliselt juba
teise kursuse lopuks tiiis. N endel
aladel on ka sa(luutused kOige paremad: R. Miindmetsa kaks esikohta illeliidulisel' konkursil, . M. Meisalu ja M. Afulaane- Viiik toade
liramiirkimine vabariiklikul
konkursil (toad esitati ka illeliidulisele.
kus M. Meisalu sai diplomi). Ringl
liikmed on kliil1Ud esinemas ka viiljaspool vabar{(gi piire: Petrozavodskts, Gorkis,1erevanis,
leLgavas jm,
Kuid ega airiult illiopilase taht-

miirksa
noorema
ja reipamana:
Kuigi iippekooimus on suur, on ka
parasjagu roome. Tore on vaadata,
."kuidas
need, kellega sa rohkem
vaeva oled niiinud, teeuad hiisti eksameld.
Muide,
piirast eksameid
(toonitan - just piirast) tuuakse
alati lilli. Enne eksamit mojuks see
ehk
iiraostmiskatsena.
Praegugi
seisid laual roosid.
Sellise sildamliku suhtumise pohjusi on ilmselt pilild liiheneda igale illiopilasele isemoodi ja suhelda
oiirdsel tasemel kOigiga.
.
Paraku on aga nii, et tahes-tahtmata jiiiib selleks koigeks viihem
aega kui ise tahaks.
Vaba aeg
jiiiib iildse vliga napiks. Toast iilejiiiinud hetked votab kodu ja pete.
Vanasli sai tihti teatrites ja kO'htsertidel kiiia. Aga abikaasa doktoritoo kaitsmise
tiittu on oiimastel
aaslatel selleks viihe mahti iiiiinud.
Lugedagi tahaks rohkem, kui jouab.
Poeg, kes opib neljandal kursusel fililsikat, hakkab sam uti teaduse .poole tiiiirima. Votab hoolege
osa OT.o toast ja piiris edukalt.
Toojutu sekka voiks ka kilsida:.
cAga millised lilled enam meetdivad?»
~.
cLilled on kOik ilusad. Olen heal
ajal;' kevadel,
silndinud.
Siis on
hiisti
palju
lilli. Teistest
enam
meeldivad
ehk hilatsint ja pollulilted. Viiga meeldiva mulje jiilavad ka orhideed.»
cTeie abikaasale
meeldib patla
reisida, kuidas ise?»
cReisida
meeldib mulle samuti.
Minu meelest on see parim puhkus.
'.
Olen
kiiinud
Soomes,
Ungaris,
TSehhoslovakkias,
Poolas ja Vahe~
meremaades. Xa meeldib kiiia louna pool, eriti Musta mere iiiires.»
cKui peaksite ise ennast onnitlema, mida te enesele sooviksite?»
cTervist. Eelkoige tervist. Kili.oll
tervist.
siis on anne ja kOike.
muud.»
Mis sUs ikka. Soovime
meiegi
oma teaduskonna
pooli sulle fervist ia hiiid reisimuljeid ning kimbukese
huatsinte
igal hommikut
toOlauale.
.
Zoopressi poolt kilsitles'
RENALDO MANDMliTS
ANTS NILSONI foto
DIe hulga aJa oli meie teadus,
kond EPA ulatuses koige parem.
Tartu
tudengioliimjiiat
miiletavad
kindlasti
paljud veel kaua aega.
Rebased said taidluses
III koha.
Teaduskonn!siseselt
vOiks miirkid.
kogu
teaduskonna
suusapiieva
Kambjas IV kursuse eestvedamisel
ja Tartu rrtaratoni. kus meie neidudest sekretiirid, kohtunikud ja ajamootjad teenisid tiinusonu ka. koige korgerrial tasemel ning millest
-5konoomika
III kursuse meeskond
meeldiva elamuse sai.
_.
.
.
,
/. VOlb nen!lda s~da_l{l, e~ ~ele
te-aduskonna ?uroo _el poora unt.ust~. ~orraldamls,:1
t.ahelepanu mltte
nl1_vord
ett~votmlste.
rohkusele,
val~ ne~d~ slsukusele)a
he~le orgam_seenm~sele. ~~ VOlS m_a!gata,
et. uleepaltst~1 untustel
puutakse
esm~da makslmaalse. ed~.ga.
. Lope!useks tahaksm tan ada ~ar~ka .Klltmaad, kelle. eest_vedamlsel
el sOlkunud hetke.kskl .mele_~eadu~konna _ k?ms.?moh~lu. Ja kOlk, mlS
ette .voeh. I~ks hast! .korda.
Mltteam,ethk~1
kl!.sltlusel
EPA
komsomohkomlt~e
IlIkmete hulgas
s~lgus" et p~nm~ks
teaduskonna
burooks arvatl maJandusteaduskonna oma,
Majanduspress

Uusi trukiseid
C60PHHK
TeKCTOB II ynpumeHd
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misest ja.usinusest
piisa. Peab ole'La ka nouandja ja suunaja, s. o. jahendaja.·· K6igt.· nende saavutuste

<

faga on tublisti ka prof .• HaraLd
Tiku higi" vaeva ja aega. Tema
leiab alaU voimalusi, kas voi uneajast, illiopilastega
tegelda. Sellest
ilmselt ka suur poputaarsus tudengite seas.
liiiime sUs lUlSi voile ootama.
ZOOPRESS

NB~
Tartu . UJi5pilaste
Looduskaitse'
ring. 'komplekteerib
(sellel aastal
taas looduskaitset55de
suvemalevariihnia Lahemaa
rahvuspargi
Iliiineosa
maastikuhoolduseks.
T5Dd
iehakse 1. juulist 31. augustini ka
2-3 niidalalises
vahemikus.
Kel
huvi. palume teatada kuni 20. juunini Leningradi
mnt. 27 tuba 914
voi telefonil 77715.
RJngi juhatulil

Heidangl jo.rgnevalt pilgu ViiViidingu puhul tuleks slinkohal
JUhan Vildirig cTiinan [a paluns,
uue raja tiittel,
ja tahetepanu pborata dingu kaemustele
I(irjastus cEesti Raamab,
Tallinn, iunnistada
oeel iihele tbsiasiale, mis kaesoteoa sest [ust siin peituvad alged, mil1983 .•
poeet oma tulevast teekonda
Juhan Yiidingu 'seitsmendas .luu- kamnendt oiiliel: iseiiranis silmaior- lelt
alustab,
lekogus
aualdub
ilmekalt
poeedi kaualt esile on kerkinud.
Kogu
aoaluuletuses
«llmatiiiu1970-ndate aastate Eesti algupii.eneseteostustee iaasleidmine. Tunliibib iugeo side sesse sulamise pilue» peitub kirgdub, ei. tegemisi an IiIri Udi perioo- rast rock-loomingui
hirjapandu
uahendusel
dile. iseloomuliku oaimuselguse ja Iiiri, Udi luulematerialiga. Pbhius! Uk kutse
osa tunnetamiseks'maailmamiiitekindluse taassiinnig a filosao- niisuguse kDastoo tekkeks ali mit- enese
neist ali oahest tervikust. Viiding iildistab oma arufiliselt laiahaardelisemal
karulepin- meld. Olulisemaks
polvkannaline
iihtekuuluous,
mLI> saamise ilmaelust:
nal.
aken ott VALJAPOOLE
Kui uahepealsetel
aastatel
vois andis nooriele muusikutele, 'kes
isegi iormiga
Yiidingu luuleloomingus taheldada miingisid oma ajastu muusikat, mil.
hinge teekond ei lope
ajastu probleemid,
kriisiperioodi,
siis niiiid tuleb tun- les kajastusid
ilhegi varmiga
nistada, et tagosihoidlik. ja pisut ~oimaluse enese simaliseks viiljen·
hajeoile
kiskunud
ajavahemik
ali
luuleiaiale
seesmise
puhastumise
.aeg. Juhan Viidingu laaming tervikana an sailitanud endise islkupaTa, muutunud
on uksnes vaetavad
damiseks
tabi omaealise
luuletaja
Viidingule
Dn elu katsumuste
fa
teem ad . fa 'ljaatenurgad,
mUZega
viirsiridade, sest viimase mottelaad
kordaminekutega
IOputu ahel, mille
prableemidele
liihenetakse.
aU neile hingeUselt liihedasim. Nai" raskustesse
(maistagi
ka edusamI nteltektuaalselt
mitmetahulisest
teks art valdav enamik eRu/a» 70- mudesse)
sunnib inimest
astuma
ia -tasapinnalisesf
ning maailmandate aastate loamingusf
kirjutauksnes painavalt visa puue: «Mo.lu
nahtuste
tunnetamisel
sihikindla
tud Juri Udi tekstidele.
pohjas,
meelemetsa
tagal
tahab
vaimsusega
(sageli terava naelana
Tode tousta jalule» (lk. 11).
Kaesaleval
kumnendil
Viidingu
kivipinda uuristavast)
Udist an saaLuulefaja
tunnistab,
et an seni
massiliselt
nud igaviku
keerdkaike
uuriv ja luulet enam sedavord
moista puudev Viiding. Koigile nen- ei viisistata, sest suur asa 'paeedi pime Dlnud, tuues esile pohjused:
ilhes luu- viha ja 'nalg (lk. 19); Ka luuletu.dele teisenemistele
vaatamata
an kaasaegseist polesuutnud
teiseneda,
ama
tunde-, ses «Tunnelis» (lk. 22) asutab ta
,luuletaja pohikantseptsiaanid
sUski letajaga
mittetundmisest
tulenevale
amp- enese
end is ed, vaid kreeda tundub filasaa- taju- ja" eeskatt muusikalist
poikpo.isusele ja moistmatusele.
luaad avardada.
Tiliselt avardunud alevat.
KarduvaU poordub Viiding lDotUNiisugust
arientiiride
ilmberhinVaatamat·a sellele, et lahenesin
lualekDgu
.damist vOib upris paikapidavalt se- prableemile Dma rada mooda, .Dlen se pDale,. mis kujuneb
Raamaietada Jael Sanga paalt esitatud
siinkahal joudnud [Del Sanga pohi- uheks pohikDntseptsiDoniks.
ideega
kunstnik-isiksuste
sisemi- teesini: «Kes sellest kriisist onne- tu algupaDlel viiljendub see passiivmilles kull kDnstasest kriisistaadiumist
35 .....::.39. elu- likult vo.lja tulevad, muudavad alu~ ses laaiuses,
lDDtuse pusintise fa' (eaasta vahel (vt. «Edasi», 25. veeb- liselt ama eluko.situst
7a laame- teeritakse
masse uskumise vajadust, ent· hDiraar 1984).
laadi.»

'.

Eii!;i obsimisle

Kas te illdse teate, kes ali Hermes?

« Hermese»

Jumal. Kreeka usundis Dli ta teekiiijate, kaupmeeste,
t!araste ja kOAprillis seadsid matkakaDli kurnekunsti. jumal. EPA matkaklubi$t
voistkancHermesest» an kindlastt palju raii- sandid kaDs matkatehnika
dadega sammud ValgesDale. Opiti
gitud ja kirjutatud ning kirjutatakkOitega ute joe soUmist, labiti joge
se ka edaspidi.
ja tehti salmi. Laager LOppes LOkkeMatkajad Dleks nagu ilhe tsunfti
tule ja kaugele kastva lauluga. Narahvas, seepiirast pole vaja tiipsus" dala parast Tallinna lahtistel voisttada. Kuid uks etapp EPA m(ltka- Ius tel matkarallis ali ValgesDDl.opiklubis hakkab labi saama - ma ni- fust .kasu: hermeslaste ko.fm voistmetaks.in selle Kalmeri omaks. '
kanda said teise, neljanda ja viienda kaha.
.
" Millised miilestused. Dn Kalmeril
Juunis, ilusatel saajadel suvepo.eenesel kaheaastasest «Hermese» pre- vadel kagunesid
Eesti
matkajad
sidendiajast,
seda teab ainuU. ilks Trepimiiele. Meilt Dli 3 voistkanda
iTiimene>Kus' aga kaidud, mida teh~ jalgsi- ja 2 voistkanda
veematkatud, seda maletavad
paljad. Koos tehnikas. Toime iira uabariigi kehaon'maikatud,
voisteldud, kakkuvolkultuurikDllektiivide
voitja karika.
.
teia tehtua, pidasid peetud.
NSV Liidu meistrivi5istluslel
jalgsimatkatehnikas
Minski
liihistel
Eelmise aasta veebruaris
vottis Raubitsis
kuulus Eesti voistkanda
kolm EPA voistkonda
asa Eesti neU epakat - Maia Miksan, Endla
NS V meistrivoistlustest
suusamatLuup, Tonu Kajaste ja Kalmer Viskatehnikas
ja -laktikas
Nelijarvel.
napuu.
Lisaks suusatamisele
tuli koitega
NSV Liidu maaspartlaste meistritousta ja laskuda, joge atetada; notjalgsimatkatehnikas~
'Va" traaversit
teha. Ohtul vastati vOistlustele
uiktariinikusimastele,
taideti matko.- mis peeti sugiseses Krimmis, soitis
ka uks «Hermese» voistkand.
piievik ja margiU kaardile marsruut.
Suvel
LOpetas matkaga
Kesk,
.Saadi kolmas kaht.
Aasiasse tegevuse jiir;ekordne EPA
Talvise matkahaaaja
LOpetamine, matkakaal. Fanl miigedes tegid neli
:sustahaaaja .alustamine
ali Kamb- grappi J kategaDria matka, kahajas. Enne matkajate joele laksmist
Eesti meistrivoistlus'
Trepimael
proaviti ara, kelle sust koige kiire1983. a. Vasakult:
Mihkel Maala,
mini lippab.
Vaadati diapasitiive
«Hermese»
president Kalmer Vis.talvis/est matkadesi Dzungaariasse
napuu ja Andres Toom.
ia Kuznetski-Alatausse.
remoonia
6pinguraamatu
j a tekli
fileandmisega.
.
Inauguratsioonitseremoonial
an"
navad iisja akadeemiasse vastuv6eEKP EPA komitee kiitis pohi- tud noored piduliku uli6pilasvande.
motteliselt heaks EPA traditsiooniKiiesolevaga
p50rduvad
EKP
de juhendi. Juhend - protseduuri"
EPA komitee ja ELKNU EPA koreeglite kogu -'- valmis EPA tra- mitee k6igi akadeemia
uli6pilaste
ditsioonide
komisjeini toona v.-op. ja 6ppej6udude poole t1leskutsega
Mai Ojamaa juhendamisel.
Praegusaada
akadeemia
piduliku
filise! kujul sisaldab see riiklike pli- opilasvande autoriks.
hade (oktoobri-, maiaktuse jt.) ja
Et veidi kergendada
Teie tood,
akadeemia kollektiivi liikriiete tiiht. lisame omaH pooH iihe v6imaliku
paevade ,ja matuste
korraldamise
piduliku t50tuse teksti:
tseremoniaaH.
Mina,
Eesti
PollumaJanduse
Traditsioonide
juhendi
alguses Akadeemia filiopilane, toot an piduon antud juhtnoorid 'esmakursusIikult oma maa ja rahva ees hoida
Ja$te inauguratsiooniks
(pidulikuks
korgel minu korgkooli au ja traametisseplihitsemiseks).
. Senistele
ditsioone.
tudengiksI55mise
naljadele
eel neb
Tootan anda oma parima oppenuudsest akadeemiline pidulik tse- toos ja spordis, tiiita eeskujulikult

PEAD TOOLE!

Varia
Suve vi.imastel ja suglse esime. sel kuul tiiidab mannimetsaaluseid
. mee lohn. Oitseb kanarbik, uks vanimald
taimi maakeral,'
mis' oIl
maiustoiduks
juba
mammutitel,
Muide, legendaarne
Rooma vaejuht
'. Antonius t6i oma armastatule
Kleopatrale armastuse miirgiks just oilsva kanarbikuoksa.
I

Kui sealne kanarbik oitseb, on k5ik
kohad tais mesilaste laulu.· Luuletaja Robert Burns ristis ta «kivide
roosiks».
.
I<anarbik s6brutseb puudega. Ta
seltsib talTlme ja miinni, kaseja ka·
dakaga.
.
. Talle sobib iga pinnas: .liivane ]a soine,. turbane ja kivine,
isegi p6lenud maa.

duiakse looiuse teosiamlseks oaia- gusuunda,

kaks kakkuvi5tet,
kaks
like sammude astumisest. Mida le- olulist lopplahendust.
.
hekillg .e,dp.si". seda aktiivsfJ,mqks
'..
..'
,.
.
..,.'
.
lootus muutub. Leliekiilgedei 40;-44
Esimeses '1.eisrpeege$f!~b luhatl
esinebki [uba aktiione lootus, kin- V!.idingu .eneSe $.ets~nd:'"«1fjiisiis del. ja voitlev heasooulikkus.
Siin paeva. truna . ueel et tunne.! mulle
Dn Juhan Yiidingu
usk tuleoikku
ueel et ale [agatud» (Ik .. 48), s~eselleks [uba iuu mieeit siiras, et lu-> sr:mane_ uue teeotsa ~eLd".!:I'Je,kun~:
geja tundeelamus oeel pinnapeal- tL~USt ul~ saamL'Je, uhesan,aga:. VItseks voiks jiiiida.
d~ngu hinnang enese hetkeseLsunSelie arengusuuna niiitena vaa- dile.
delgem luuletust lk. 24 ja 29. EsiTeine miiiusamalt avalduv pohimeses leiduuale paratamatuse
adu- koniseptsioon
kiisitleb
keskkonda,
misele: «rna oskan] kasteheinaf oaid
iira kaduda», oastandub tugev usk milles mainitud muuiumine on. tothelgesse
tulevikku:
«Tulia
voib munud. Koigi suurte ja keeruliste,
hetk] mil ilhegf reata! sa teatad.f
sumuti oiiihsemaie, ent komplitseeSiis teata» (Ik. 29).
't
i
.
k
Vaadeldavat
kogu .lugedes~tundn uma e, mim ann{l ees seisvate
sin ara paeedi mure inimese parast. solmkilsimuste,
prDbleemide, Zahen.Viidingut
ei huvita milte niivord damiseks Dn vaid ilks tee: «Ainult
tema ise (minakeskme mottes) kui- labi tuhastusef
Labi piirispuhastuvord maailm tervikuna. Tiipsemalt
(lk 59)
_ . inimese suhte~ mainitud maall- se»
.
.
matervikuga.
Kaill meie lDamupo.Ent Viiding ei tea, kas sellestlii
rast tegevust ahistavad nahtused Dn tulu an, sest jargmisel
lehekilljel
meile eneste PDOlt peale sunnitud.
seisab: cKoik liiheb amasDadu.» Ja
KUrus, miim, uale, vagivald - koik
«peale sun.nitud/ mullel mu enf!'se et ta ei tea parispuhastuse
tulemupaolt». Ja taas poordumine lDatuse si, siis ei iltle ta ka, et sellest tulu
pODle: eaito. mind/ laatusf mu sees» Dn, vaid jo.tab meile usu, lDatuse,
(lk. 31).
aletuse, et piirispuhastus
siiski aiPeene
iraaniaga
kanstateerib
tab. Ja selle parispuhastuse,
inimeViiding, et koik oigused mistahes
se, maailmaterviku
eest Viiding Dma
vabadustele Dn inimeste PDDlt taan- viifnastes varsiridades ka palub.
datud vaid oiguseks cama manguVaga motteparalleelide
rikas on
aljju kaega puutuda».
Juhan Viidingu viimane luulekagu.
«Tanan fa palun» on selle pDDlest
huvitav luulekDgu, et sUn eksistee~
PRIIT KARM
rib korvuti kaks vordvo.arset· arenReintami juhendamisel.
Et harjuda
seljakatiga
ja praavida
fililsilist
vastupidavust,
alid viililaagrid Nelijo.rvel, Laiusel ja ValgesoDI. Usun,
magijogesid.
Kahel matkagrupil
ali et fanis olnud ei unusta niipea kauneid miigijo.rvi ja -jogesid, lumiseid
vo.liOobimine Dtse lumel.
magesid ja lahevad veel edaspidigi
Matkale
eelnesid aasta jDDksul hea meelega mat kale.
Aaslalopu
presidendipidu
peeU
lDengud ja praktiUsed oppused Ilme
Margusel. Vaadati taas diapositiive ..'
ja."kuulati muljeid matkadest.
Viii ..
keste. ckatsumistega»
voeti vastu ka
uusi .«H ermese» liikmeid.
PrDaviti
ara Marguse saunalei! ja valiti uus
juhatus.
Soelale
jiiid AadamsDn,
Kuusksalu, TDam, Maala, Visnapuu.
ReuisjanikomisjDni
valiti Kalam¢es
ja Lepp.
Detsembris
avati
«Hermese»
ruum, mis asub metsanduse
uues
i5ppehDanes ringauditoariumi
all.
Ruumi kaikulaskmise
eest suur to.na
Andres Taamele ja teistele ehifajatele! Samas peeti vaike no.o.ripidu.
Ja praegu? TuuUsel ja jahedavQi,
fu 9. mail peeti Valgesaal Tart,:,.
lahtised meistrivoistlused
jalgsimat,.
katehnikas.
~Hermese» kaks voisl.
kanda said ulivoimsalt I ja I J kaha,
kusjuures
Tartu meistriteks
luUd
Maie Kalamees, Imbi Miil, Andres
TDam, Mart NilsDn, Mihkel Maain
ja eHermese»
president
Kalmer
Visnapuu.
Ees aatab kevad,
aDtab suvi.
ODtab oma linnulaulude, kiirevoDluliste jogede, vallutamata miietippude, sumedate suveoode jei kOigi veel
tegemata tegemistega .

aastaring

peal oli ka oppelaager/Lumeoppusel puuti liikudd «kasside» ja kirkade abil, hupati ule paaleteisemeetriste
lohede, raniti Mite abi!
mooda toelisi kaljusid
fa alelati

I

TlINA
mulle'
usaldatud
iihiskondlikl!d
ii1esanded.
Tootan
armastada
ja
hoida
MAAD; tean, et saak tuleb TOOS.
Tootan piihendada. oma jou ja
energia
meie sotsialistliku
poilumajanduse oitsengu~s.
Olles veendunud, et parima piduliku vande teksti loovad EPA uliopilased
j a oppejoud,
kuillutame
yiilja '
EPA
UUOPILASVANDE
KURSI.

KON-

I<onkursit55d
e;sitada EPA partei- voi komsomolikomiteesse
hiljemalt I. septembriks
1984.
.
Preemia parimale uli6pilasvande
autoriIe paneb viilj,a ELKNU EPA
komitee.

Suvest.

•

•

(AI gus 1. Ik.J
E. T.: 8. juuU ohtul po.rast tule
kustutamist
viiakse koik 6000 asalist bussidega kiiremas karras TPI
staadianile,
kus tDimub Dsavotjate
tantsuohtu. Selleks Dn eraldatud 15
suurl 100tsaga bussi ;a arveslatakse 'samuti kl:>llektitvide endi transpardivahenditega.
Staadianil
aatab
pidulisi. ees kara$tusjDak
ja kuit!
pajuk, samuti
uhes otsas «Music
Seif» ning teises ats(ls «Rack HDtel».' Vooraid ligi ei lasta;. Tuleb
tare pidu.

T. M.: Kuidas peallsi iira lunda?
E.~T.: KoikpeDst
Ds£flejad saa~
oad riitiku, mo.rgi ja /indio Erinevate kOrgkDoUde taidlejaid eristanestus kord uhel p50saJ neid loen- t!ad. kooliviirvidega
riitikud. EPA-!,
dada 75000!
I<6rbealadel talletab
ali. ilaamulikuit
kDllane, rOheline,
kanarbik niiskust, margadel ma~del, must. Erivo.rvilisi riitikuid palnud
vastupidi, .kuivendab .
motet trilkkida kunstikorgkDalidele.
N eid nagu nailiselt· laulupeal
ei
Kanarbikup66sa
taha mahub pei- Dsalegi.
tu vaid. puravik voi jiines. See-eest
,Lint eristab erineva liiduvabariijuured on tal vagevad, ega asjata
gi taidlejaid. Eestlased saavad si"
hu.uarahvasuu. neid.«n6iakiiunteks».
nise Jindi. Mark kindluslab
tasuta
• K iisit5omeisJrid,. hindayad tugevaid
soidu linnas. Peale selle Dn voi.
.'
Jtiuri niisama kui tamme v6i viiiiris- maM saada mililgipunktidest
piameta\le, neist .saab nikerdada. suu- kati, klaasi, so.rgi ja muid m.eeneid.
'repiiraseid asju.
Naiteks mUildijuba
Tartus'raekDja
/
val/akul siifke.
Ent kariarbiku
suuriffi vaartus

Sotimaal poletatakse ammust aega enne leiva kupsetamist
samas
I<anarbikumeri
ei laiu uksnes
ahjus kanarbikuoksi,
see annab leiEestis ja Liitis, i.vaid ka Vahemere
vale nii hea 15hna kui ka maitse.
iiiires, Ing1ismaal, POQlas, meie rn:,la
$otimaad . nimetataksegi
kanarbikuseiineb
ikka
maaks, selle taime tumerohelise vai- p6hjarajoonides.
.Leh.ed katavad
baga .on kaetud nii' orud kui miied. oksi nii tihedalt. el tead1astel 5n- hektar annab

tema

200

nekillris.
kg mett:

Dks

T; M.: PeahaDne stendil
«Gaudeamuse»

oli illal
plakat. Paljude vor·

SEPP

mimutsidega
lauljate peade hulgast
suutsin ma eristada uhte akadeemia vo.rvidega pead. "Teiste kOrgkaDlide esindajaid
ali tundur..ialt
rDhkem. Mida sellesl arvata? Kas
see peab naitama meie laidlejate
panust voi milles Dn asi?
E. T.: Kai arvestada, et peost votab Dsa Ugikaudu
22 kallektiiui
Eesti NSV-st, siis lihtsa jagamis- .,
lehte abil no.eme, et meie 3 Dn ftatuke .alia keskltzise. Jo.relikult panust ta ei niiita. 1lmselt an kDllant '
ja raheline varo defitsiitseks
muU~ .
tunud. Kagu plakati ulatuses pote
kuskil rDMem neid vo.rve kasutatud.
T. M.: Ma Dlen kuulnud, et tizulupe!) Uldjuht Arvo Ratassepp .ol(
Tartu.rahvast
kiitnud?
.
.'E. "[.: li:ih: Viimasel kaUektiiJi~
ft.thti4e fa laulupeo arganiseerijate
/laosistumisel
iltles ministe; edasl
Rqt(Jssepa' (lrvamuse, et Tartu koarl;fl.gl.an laulud selgemad kui TalUnna omadel. See ali igati tOre'
uLtdis.
'
.
T. M.: Tore an! Aito.h, inlervJuu
ells!!'
J a siis kastsid taha ruamidesse
milisavad iutniid.
N agu .tseenesest
kandsid jalad tantsusaali.
RahJ,ast
ali parasjagu. Laks JahU jalqke~rl4·
tamiseks~ I gati lDre, et k(l sessi (;lJaI
ort niidalas kaks korda '()oimatlk
«Keldfis» tantsimas' Mia.
EPA .klubi juhatajat
Enna. ,TubUtpinnis
TONe:! M,ESILA

Selle aasta maadlemlsed

In

•

memonam
Martin
Karmin
8. mail 1984. a. suri pika ja
raske haiguse
tag ajarjel
dotsent
Martin
Karrnin,
Kadunu' oli ilks
staazikarnaid
EPA oppejoude.
Ta
tootas oppejouna
Tartu Ulikoolis,
Tartu Riiklikus Olikoolis ja Eesti
Pollumajanduse
Akadeemias alates
1937. aastast
kuni pensionile rninekuni 1981. aastal.
Martin
Karrnin- simdls Vilj andi
r ajooni endise Abja valla Kogeri
vaiketalus 7. mail 1907. Talus, kus
oli poldu vaid 3 ha, oli palju raskusi, et toita ' ja katta kuueliikrnelist. perekonda. Seeparast pidi elumuresid kandma hakkama ka Martin juba varasest lapsepolvest
alates.
A1ghariduse
omandas
Martin
Karmin
Poogle
algkoolis.
Tanu
sellele, et k~skkool asub Abja alevikus, suutis ta isakodust
koolis
kaies lopetada Abja 1<.uLtuurtehnika
Gilmnaasiumi ,1928. aastal. Kui ta
1930. aasta
silgisel
astus Tartu
Olikooli pollumaj andusteaduskonna
agronoomia
osakonda, oli tal selge, et selles koolis peab ta oppima
ainult oma teenitud rahaga. Ja nii
kulgeski ta oppetoo esialgu juhuslike toode korval voi oigemini vaheldumisi nendega. Et Martin Karmin oli lopetanud
kultuurtehnika
keskkooli, siis oli ta voimeline t60tama ,hea abilisena maamoodu
ja
-Ioodimise toodel, kus ta ka leidis
t60d.
On loomulik, et oppeaeg niisugustes tirtgimustes
venis normaalsest marksa pikemaks.
1937. aastal, kui agronoomilisest
kursusest
oli enamik juba omandatud,
sai ta
assistendi
koha agrikultuurkeemia
katsejaamas
professor A. Nommiku
juures. Sellest ajast alates tegeles
M: Karmin pidevalt noore pollumajanduskaadri
opetamise ja kasvatamisega.
Eesti Pollumaj and use Akadeemia
asutamisega
1951. aastal loodi paljude teiste kateedrite
hulgas
.ka
mullateaduse,
agrokeemia ja maaviJj~,!use
komplekskateeder
ning
Martin Karmin maarati
assistendiRWmaaviljeluse . erial ale.
'Yahepeal (1946. aastal) oli Martilt.Karmin
suutnud ka illikooli 10p~e~da. Kui 1954. aastal loodi iseseisev maaviljeluse
kateeder, rna arati Mar,tin Karmin. selle ajutiseks
juhatajaks
1954/55.
oppeaastaks.
Hiljem maaviljeluse
kateeder jalle
iihendati
mullateaduse-agrokeemia
kateedriga ja Martin Karmin maa,
rati assistendiks
maaviljeluse
eri.' alale.
,
1963. aastal Martin Karmin kaitses ed~kalt pollumajandusteaduse
kandidaadi
kraadi. Dissertatsiooni
teemaks
oli kultuuridega
kesade
efektiivsuse
vordlus
mustkesaga.
M; Karmin naitas, et oige vaetamis- ja hooldusreZiimi
tingimustes
ei" ole' taliviljasaagid
kuItuuridega
kesal
(pol dhein,
mais,
segatis)
madalamad
kui mustkesal
kasvanU,d taliviJjal.
Kandidaadikraadi
kjnnitamise
jlirel toi)tas Martin Karmin alates
1966. aastast
EPA maaviljeluse
kateedris
vanemopetajana
ja dotsel'ldina. Kogu
selle pika tooperioo.di kestel -on Martin Karmin opetanud. iiliopilasi
ja teinud
ning
juhendanud
teaduslikku
uurimistood. Tema klie alt on kliinud labi
tullilllded
iiliopilased.
Seega
on
valdav ,•.enamik
meie praegustest
agronoomidest
dots. Martin
Karmini opilas~d, kes rakendavad,
ja
kirrlllavad edasi lema poolt jagatud ...tea dmisi.
»ots .• M!irtin I(armini surmaga
kaot!lsim~ •iih~ suurema
umbroht~de tundjatest,
kes eristas neid
juba tousmete faasist alates. Sam«ti' tundis ,ta
nende seeij1neid.
Ta . Qn avaldanud
triikis mitmed
topd ••.umbrohtudest
ja .nende torje.st,.mida.miOpiJased
on kasutantid
oppevahendina.
Samuti on ta avaldimbd. foid mullaharimise
ja selle
kvaliteedi· hindamise kohta.
mots·,;M .. I(armin on jiitnud jateht,<suute
plil'anduse
agronoomiIiste Wdede., 6petarriise nliol, mida
rakendavad
ja opetavad edasi terna ar~ukad opiliiSed.
EPA

maaviljeluse

kateeder

Tagasi vaadates EPA maadlejate esinernistele
.selle aasta
algul,
tuleb oelda, et on kordaminekuid
ja
ka moodalaskmisi.
Aasta algul ebafinnestus Margus
Taltsi esinemine «Uroz ai» rneistrivfiistlustel.
Tugevalt esinesid EPA
Spordiklubi voistkonnad
ESO «Jou» juunioride esivoistlustel
klassikalises
maadluses, kus meie viiistkcndades
oli hulgaliselt
ka noori.
I voistkond oli esirnene ja II vfiistkond
kolmas.
Individuaalselt
tulid ESO
«Jou» juunioride
meistriteks:
Minkail Karajev,
Ergi Kont,
Einar
Kent, Priit Piilmann
ja Tiit Uspenski.
Hasti
onnestus
ka esinemine
Eesti juunioride
esivfiistlustel,
kus
EPA Spordiklubi meeskond saavutas esikolia spordiiihingute
kohalike nfiukogude
arvestuses.
Individuaalselt olid paremad: Aivo Andresson ja Tiit Uspenski - esikohad, Minkail Karajev
ja Eduard
Komarov - teised kohad ning Kalev Kepp - kolmas kohl.
ESO «Jou» meistrivoistlustel
lliks
meie voistkonnal esikoht kliesL Kuigi saime 11 auhinnalist
kohta, pidime jlilima teiseks, sest meil puudusid mehed poolraske- ja raskekaalus. Individuaalsed
tulemused:
Aivo Andresson I, Minkail Karajev
II, Rilnne Arminen II, ErgLKont
II, Einar Kont II, Margus Talts II,
Meelis Hiienurm III,
Valdur Utt
III, Eduard Komarov Ill, Priit
Piilmann III ja Tilt Uspenski III.

Tlinavused EPA rneistrivoistlused
klassikalises rnaadluses
kujunesid
oodatust tagasihoidlikumaks.
Lootsime osavot] aid 60 lahedal, aga kogunes 36 ja ainult neljast teaduskonnast. V iiga tihe reb imine oli viirnase matsini MMT ja veterinaariateaduskonna
vahel. Lopuks jlii pea"
le N1MT 94 punktiga, teine oli veterinaariateaduskond
92 punktiga,
kolmas PMT 36 punkti
ja neljas
zooinseneriteaduskond
19 punktiga.
Kahjuks ei osalenud
agronoomiateaduskond,
kus rnoned aastad tagasi olid tugevad maadlejad, nuud
aga valitseb tuhjus ja vaikus.
lndividuaalsed
tulemusad:
kehakaal kuni 48 kg 1. M. Kar ajev (Z),
- 57 kg 1. A. Aunap (V), 2. H.
Eller (MMT), - 62 kg 1. A. Starast (V), 2. E. Krinal (MMT) , 3.
M. Hiienurm (V), ~ 68 kg L R.
Urman (MMT), 2. V. utt (MMT
O-kursus), 3. T. Tiirats (V), - 74
kg 1. E. Kont (MMT) , 2. L Mozarov (V),
3. A. Kaaver (PMT),
- 82 kg 1. P. Piilmann (V), 2. Kalev Kepp (MM T), 3. E. Kornarov
(Z), 90 k~ 1. Kaidu
Kepp
(MMT),
2. V. Nellis
(V), 3. M.
Talts (MMT), - 100 kg 1. K. Magomedov
(V),
2. S.-E. Udam
(MMT) , 3. A. Veskioja
(PMT),
me 100.kg LT. Asi (PMT), 2. M.
Mlilidpeal
(PMT),
3. 1. Rlitsep
(MMT).
EPA meistfivoistlused
olid iiks
kriteerium voistkonna mliliramiseks
suurematele voistlustele. Kohe jlirgnesid Eesti NSV meistrivoistlused
klassikalises
maadluses,
seekord

Klassikalise
maadluse korval tegel erne ka vabamaadlusega
ja meil
on edu, voib-olla et vahel -rohkerngi
kui klassikalises maadluses.
EPA voimlas.
Meilt maadles
16
Oleliidulisel turniiril
Eesti rna ad
sportlast ja voistlus meeskondliku
lusvctcr anidc auhindadele
saavutas
esikoha parast toimus meie aktiiv- Rein Urman hinnatava
teise koha.
sel osavotul, Kahjuks pidime lepEesti NSV rneistrivoistlustel
vapima 25 punkti ja kolmanda koha- bamaadluses
osalesime 7 voistlejagao I oli Ta llinna «Diinamo» ja II gao Rein Urman sai kehakaalus ku- Tallinna
«Kalev», rnolemal 27 ni 62 kg esikoha.
See eli Reinul
punkti.
neljas
Eesti
meistritiitel.
KiiduIndividuaalselt
olid paremad: Ai· vaart on Einar Konti kolrnas kohl
vo
Andresson
II, Kurbangadzi
kehakaalus kuni 74 kg. Kaidu Kepp
Magom_cdov II, Minkail Kar ajev III, oli 5., Tonu Nikiforov ja Toornas
Juri Slobodjanik
III, Toomas Asi Asi olid 6. EPA Spordiklubi voistIII, Margus Talts 5., ja Peeter kond oli 6.
Laasik 6.
Kokku vottes on sel aastal staBalti pol!umaj anduslike korgkoo- biilselt hasti esinenud
rnaakorrallide meeskondlikel meistrivcistlustel
duse IV kursuse
frlidpilane
Rein
klassikalises
maadluses
said EPA Urman.
Loodame,
et tal jatkub
maadlejad II koha, kaotasime Uti jfiudu ning tahtmist jatkata
treePA-le. Vdistkonnas
olid: M. Kara- ninguid samas vaimus.
jev, R. Urman, V. Utt, E. Kont, P.
Esile vfiib tfista Einar Konti, Tiit
Piilmann,
M. Talts, S.-E. Udam, Uspenski,
Priit Piilmanni, Minkail
T. Asi, E. Kornarov ja Kalev Kepp. Karajevi,
Juri
Slobodjaniku
ja
Eriti kindlalt maadlesid
Rein Ur- noorteklassi
kuuluvate
Aivo Andman ja Priit Piilmann.
ressoni, ENSV viiekordse
noorteEesti NSV korgkoolide
meistri- meistri Tarmo Luuki ning kahevfiistlustel
klassikalises
maadluses
kordse
ENSV noortemeistri
Ergi
[oudsld
EPA maadlejad
iile pika Konti esinemist, Usurne, et nad ka
moonaaja
jlille tippu,
seejuures
edaspidi roomustavad
meid heade
vfiideti 5 esikohta.
Individuaalsed
tulernustega.
tulemused:
kehakaalus kuni 48 kg
Tulemas on G. Lurichi mlilestus1. M. Karajev, - 62 kg l. R. Ur- voistlused,
- cUroiai»
juunioride
man, 2. A. Starast, - 68 kg 1. V. esivoistlused
ja NSV Liidu iiliopiUtt, 4. T. Tiirats, - 74 kg l. E. lasmlingud, kus peavad esinema ka
Kont, 2. E. I(omarov, 3. E. I(oorna, meie iiliopilased
nii klassikalises
- 82 kg 2. Kaidu Kepp, 4. S. Otus, kui ka vabamaadluses.
Soovime
- 90 kg VM. Talts, 3. S.-E. Udam. neile palju joudu treeninguteks
ja
- 100 kg 4. A. Veskioja, raskekaahead voistlemist.
Ius 1. K. Magomedov,
2. T. Asi.
J. PROOVEL,
Voistkondadest
oli teine TPI, koIEPA Spordiklubi maadlustreener
mas TRO ja nefjas TPedJ.

Profiilaktikanoukogu teatab

liiklusinsp.ektoridc
lipetasid

Selle aasta
esimeses
kvartalis
sisekorra eeskirju "-, viibis iihiS-il., KARMOLE (MM II) ja AIVAR
voeti
EPA
profiilaktikanoukogus
elamus ebakaines olekus ja hiiqW
URMILE (PM J), kes juhtisid
arvele 20 oigusrikkumist.
_
ris naabrite oorahu;
t'!' autot juhilubadeta;
Murettekitav
hulk registreeritud
• PM teaduskonna
esmakursus• liikluseeskirjade
rikkumise
eest
Ohiskondlike erialade teaduskonilleastumistest
olid seotud alkoholi
lane MART JOGI viibis 23. jaakaristas
RAI rahatrahviga
ka na 20 eriala hulgast valisid oppekuritarvitamisega:
nuaril kell 00.30 joobnud olekus
KUUNO REBAST (PM II);
aasta algul ilhiskondliku liiklusinsKodusojakangelaste
vliljakul.
• agronoomiateaduskonna
endisie pektori erial a 22 iiliopilast, _peami• majandusteaduskonna
II kursuse illiopilane
JAAK HION
Korduvalt
laekus
proWlaktikaiiliopilaste
OLO
HOIMU
ja selt PM, MP ja A teaduskondapruukis
allwholi
avalikus
ko- noukogule
teateid liikluseeskirjade
TOOMAS KAMMI kohta saa- - dest. Osavotjad
olid enamasti eshas - Tallinna raudteejaamas;
ja
muude
sotsialistliku
iihiselu
bus protokoll
formuleeringuga
makursuslased,
ainult viis olid teirikkumistest
EPA toota- huligaanseil
ajendeil kondi- selt ja kolmandalt
kursuseJt, kes
• EPA klubi klitja JAAN '. REIN- reeglite
TAM viibis 15. jaanuaril kaines- jate ja illiopilaste poolt:
sid ilIe jalakliijate
silla kaare;
aga kahjuks koik lopetada ei suuttusmajas;
• pollulhajandusliku
raamatupida• maaparanduse
eriala II kursuse
nud.,
.
mise eriala
kursuse liliopilailliopilane
EINAR ILM tabati
Koik katsetele ja eksamitele tul• kainestusmilja
teenuseid kasutasid ka kiltjad ALVI AUN ja
ne HERLI
SAVIMAGI
juhtis
. Novgorodi linna keskturul, kus nud illiopilased olid hlisH valmisEERIK OINAS;
Voru linnas tehniliselt mittekorta pilildis. korgendatud
hinda- tunud ja said komisjonilt head ja
ras autot;
dega milila kilekotte ja diiine.
vliga head hinded. Eriti paists!.d
• EPA autojUht OLLAR TAAVEL
oobis sam uti kliesoleva
aasta • liiklusavarii
pohjustasid
ENN
Akadeemia autojuhi JAAK KAA- silma Avart Roost, Harry Mattnaprillikuus kainestusmajas;
KALJULA (MM IV), GEORGI
SIKMAE
ebavlilirikat
kliitumist
sen, Heinrich
Oras, Mart
Hovi
BLANK (toodejuhataja),
RAUL arutas
EPA seltsimehelik
kohus,
(PE I ) ja Madis Ott (PE II).
• RAUL NAKSI (V III) tUigerdas ebakaines olekus linhaliini
ARULA
(MK III)
ja IVAR noormehel
tekkis seoses alkoholi
Teeb roomu, et nendel iiliopilasautobussis;
MILLER
(RP II), koigil neil. Iiigpruukimisega
konflikte .koduses
tel jlitkus aega regulaarse
oppeto~
tuli tasuda ka rahatrahv;
elus. Kohus karistas
teda iihis- korvalt kord nlidalas kolmeks kum
• EPA
peahoone
komandant
MATI ARAK rikkus ilhiselamu
• rahatrahv
mlilirati
ILMARI kondliku noomitusega.
neljaks tunniks kokku tulla ja kuu!-ata RAT kogenud inspektorite Valdur Sumeriku ja Halvo Mlindsaare
Kondiproov on lihtne ja kOigile loenguid
SISSEJUHATAMINE
Iiikluse
organiseerimi~e
joukohane, on esitatud ka vastav p6hialustest ja paljust muust, mls
patenditaotlus.
Sissejuhatuseks voiks vait olta,
on vaj alik tootamiseks
ilhiskondaga kus sa sdud! Peab iira riiiikiLoimist miiiiratakse kondiproovi- liku Iiiklusinspektorina.
ma pohilise, selle, mille piirast uus
ga jiirgmiselt: oppejoud, kes soovib
Liikluseeskirj ade j a teooria kilsirubriik ral:va I:ulka lahti lasIa.
tiipsemalt selgusele jouda mulla musi opetas juba teist aastal auOn ju PA korgkooli leht, seda
olemuses, votab nii palju lOimist tode ja traktorite kateedri juhataja
enam peaks jooksva info hulgas
kui louab ja virutab sellega mone- dotsent Herma Olak.
tositeadlaste hiiiilt kuulda olema.
Ie illiopilasele mooda killge. Kui
Uus ilhiskondlike IiiklusinspektoNiisiis: mitte eluliihedust, vaid
iiliopilasel ribid pooleks, on lOimis rite opirilhm alustab jiirjekordselt
teaduseliif:edust on tarvis.
toestatud. J iiiivad aga luumurrud oma tood sligisel uuel oppeaastaL
Seda lilnka pililab nappide VOlleidmata, tuleb katset kui ebaon- Osavotuks on soovi avaldanud 12ma.luste piires ~:tiiita» «Soil Science
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