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Esimesed olid kaugoppijad. Neile
tuli diplom ki~dlasti raskemini kiit
te kui pqevase osakonna lOpetaja
tele. !a kui ka moistvalt oelda, et
;ah, kodu ja too kOrvalt ... ' el mois
ta kOrvaltvaataja satwutatu kogu
raskust, kul, siis vast koige liiheda
semad, kes koik kaugtudengi muted
ja oaeoad piiev piieoa korval aasta
aastalt lira niigid. Seda suurem on
aga room, et see kauaihaldatud
diplom lopuks kiies on ja pole enam
sessisoite · ega iilemuse varjatud
etteheidet, kui kiirel tooajal hoopis
Tartu reis tuli ette votta. Jiiiib
aega endale, jiiiib aega kodule, roh
kem energiai voib kulutada ka too
le, seda enam, et kOik akadeemiast
saadud tarkused appi · tuleuad,
Palju onne ja edul

Pojad II (oli) 1973

-Viistlesid noored pillumehed
Ulemoodunud niidalavahetusel oli
EPA-s jalle hulgem asjalikke noori
inimesi iile kogu Eesti. Peeti noorte agronoornide, mehaanikute, zootehnikute ja okonomistide iiheksandad vabariikiikud kutsevoistlused,
Avarnisel votsid sona Eesti NSV
pollumajandusministri
asetiiitja
HEINO VELD! ja ELKNO Keskkomitee sekretar TOOMAS TROMP,
kes rohutas rnaanoorte sotsialistliku
voistluse eriti head korraldust Viljandi rajoonls. Tervitussonad noortele pollumeestele iitles EPA rektor
dots. NIKOLAI KOZLOV, noori .tervitasid ka EKP Tartu R~joonikomitee II sekretar KALJU RANDOJA
ja agronoomiateaduskonna dekaan

voistluste peakohtunik dots. PAUL
KULDKEPP.
Seekord peeti voistlused esmakordselt kevadel, Mullu siigisel jiiid
need hoopis pidamata. Koik me miiletame tollaseid ilmu, mis sedasorti
iiritusele moeldagi ei Jubanud, igaiihel oli tookohal muret ja hoolt
kiillaga. Niiiid avaldati arvarimst, et
voistlused voiksidki jiiiida kevadisele ajale. EPA-le liiheb kevadine korraldus vist siiski veidi liialt koormavaks, on sel ajal ju ka akadeemias. palavad piievad - eksamid,
lopetamised. Kiili oleks . aga motte,
kas tulla l<okku siigisel varem kui
( Jiirg 2. Jk.)

MALEV TOOME foto

Porimod ilhiselomutood

Kokkuvotteid tegid EPA ilhiselamute tubadevahelise sotsialistliku
voistluse. korraldajad ametiiihingu
olmekomisjon, Jeaguskondade al~"
komiteede olmesektorid, komsomoltkomitee olmesektor ja ilhiselamute
noukogud. Tube kontrolliti ~ogu oppeaasta viiltel. Jiirgnevalt tulemused.
Torniihiselamu parimad on tuba
nr. 15 (elanikud L Ait, L,- Hubel,
E. Palm, koik. MM IV kursuselt),
tuba nr. 40 (M. Latt, J, ·. Lipsmiie,
K. Tammeorg, MP IV), tuba nr. 96
(A. Nettan 0-:kursuselt, V. Vaasa
Z III), tuba nr. 207 (H. Alaru,
V. Eensalu, PM III). . . .
Torniihiselamu halvlmad on tuba
nr. i18, (J. Mandia V III), tul)a nr.
_ 201 (V. Bitsadze PM I, A. Kuzmitsev, V. Mahov, Pi\\ III), tuba nr.
226 (S. Gross, A. Volnar, V. J~etersowPMJV).
,
Betoonl tn. iihiselamu parlmad on
tuba nr. I43 (T. Pedanik, L Vammus, A II), tuba nr. 310 (M. Aru-

oja, I. Jalakas, A. Saarep, M. Ani,
MM II), tuba nr. 402 (H. Kiviselg,
T. Pikner, S. Tobreluts, T. Hirse,
A II), tuba nr. 542 (A. Bank, T: Jogi, .K. Peetsmann, LPT II, E. Esko
LPT I).
Betooni tn. ilhiselamu halvimad
on tuba nr. 135 (S. Karjatska,
M. Magomedov, A. Nekipelov,
A. Seidov, Z I), tuba. nr. 138
(0. Bertso, A. Pfildaru, V. Sikkel,
P. Tin!l Z I, S. Sabo PM I), tuba 140
(I. AH, K. Annuk, R Liiv, J. Lepplaan, K. Vain, Z I), 'tuba nr. 320
(A. Poimu, A. Kurg, T. Kooskora,
MP IV).
.
Nooruse tn. iihlselamu parlmad on
tuba nr. 201 (T. Lepp, M. Meeles,
K. . Suurvali, A. T;lmme,O III), tuba
nr, 213 (L. Heinap,ENut.!!.T. Tell,
0 IV), tuba nr. 335 (P. Laanemets,
E. Rannik, MK III, T. Rosin MP
III), tuba . nr. 314 (A. Jakon,
E. Kalm, 0. Michelson, J. Rosenberg, Z IV).
·
Nooruse tn. iihiselamu halvimad

Olelinnalistel voistlustel
.·

Tslvtilkaitseoppeaasta , ilhe){s pin~elisemaks. perioocliks on kevad,
Toimuvad jµ igal kevadel sellised
. kaaluka'd iidtused ,nagu Iormeerin-

j6t~, ·.~~k~e~J~~~b~~~i~~~s~~s!~ind~~rJ·

Te~~~\f~fo·~~f~~~~{lil<ud voitjad: · ¥~~n · ~,3~~J~~t~~k~~u·

plaanikohaselt iiJelinnalistel sanitaarsalkade ja sanltaarpostide voist:
lustel. Eelnevalt selgitatiEPA sariitaarsalkade ja sanitaarpostlde sise1~uf~~~tta~~f}ffa
,f,t;~~!~~~r~~~~i
p~~

toad on tuba 204 (H. Tiinav,
0. Kits, M. Kempa, 0 I), tuba nr.
301 (0. Kurova, Z III, R TSirkova,
Z IV), tuba nr, 540 (M. Ailt, J. Mihkelsoo, A. Kontkar, R. Miirk 0-kursuselt).
Kontrollimlse .tulemused arutati
liibi ja kinnitati ametiiihingukomitee
koosolekul, millest votsid osa koikide iihiselamute komandandid ning
irhiselamunfiukogude esimehed, komsomolikcmitee . olmesektori esimees,
ettevalmistn;s~sak0nna juhataja ja
pollumajanduse mehhamseertmtse
teaduskonna prodekaan, Loplik otsustamine toimus rektoraadi koos
olekul, Koikide paremate tubade kolJektiive prerneeritakse ktilmutuskapiga «Morozlto>. Halvemate: tubade
elanikelt voetakse iihiselamu kasutamise oigus· [argmisel oppeaastal.
Pots. MART. ENNEVEER,
arnetiuhingukomitee

esimees

rimad, kes esindasidki EPA-t linnavoistlustel, Viiga hasti esines linnavoistlustel agronoomiateaduskonna
H kursuse sanHaarsalk (kotnandor
Liina Kivirii_iit,·poliitjuht Evi Jogi),
kes tuli rohl<em kui 30 salga hulgas
II kohale. Sliuri teeneid on selles
salga viilja opetantid TRU vanemteaduril Anne Schotte~n ja EPA tsi·
_ (Jiirg 4. lk.)
·

Prof. Aarne Pung

70

Ka.teedri
•
perena1ne

PMT masinate remondi kateedd
perel on pohjust veidi uhkust tund;i,
sest meie koJ!eeg Ilme Karoles ....,30. [uunil talristab auvaarset 70 va litud Eesti NSV. Olemnoukogu
aasta juubelit u!{s rneie akadeemia
saadikuks,
ta on olnud Ulernnou- iiks kateedri «kullafondist>>, on joudJugupeetumaid
~ppejoude
akadee- kogu pollumajanduskomisjoni
asec nud oma esimese arvestatava jmi~
belini.
·•·
mik professor Aarne -Pung.
esimees,
tahtsaid
uhiskondlikke
Viiskiimmen·d aastat tagasi TarPole voimalil« -ules !Ugeda · pro- ulesandeid on ta taitnud pdllumatus siindinud, on ta ofua kpdulinnale
fessor Punga kdiki teeneid Eesti jandusministecriumis
ja rnujal.
senini truuks .jiiiinud ega kayatsegi
pollumajandusteaduse
[a .Eesti PolProfessor Aarne Punga on auta- seda ttuudust murda. Siin keskkooli
lumajanduse
Akadeemia ees. Terna sustatud Toopunalipu
ordeniga, ta lopetanud, korgkoo1i_s sobi~a amet!
oli see, kes oli initsiaatoriks nii zoo- on saanud Noukogude Eesti pree- leidnud. Alustas TRO-s, kmd varsh
tehnikateaduskonna
kui ka pollu- mia. on Eesti NSV teeneline tead- tuli EPA-sse. Ohe kolmandiku oma
. majandusloomade
aretuse kateedri .. lane.
elust on lime toi:itanud masinate rer ajarnisel: 'Ta on tootanud dekaaniSee on vaid murdosa professor mondi kateedris.
na ja .vaga pikkaaega aretuse ka- . Punga «tegude
kroonikast»,
Aga
Ilme kiies on kogu aeg olnud kateedri [uhataja. Selle kateedri ees- kindcl on ka see, et teina puhul on teedri majapidamine, seega on ta
otsas seisab ta ka tana,
tegemist mehega, kelle eest riiii.gib meie ka teedri tiiieoiguslik perenaine.
See .majapidami!le
ei ole kergete kilProfessor Aarhe Punga sulest on · tema too, kes ei vaja leheveergudel
last -,-- mehed;'·.·masinad;
lepingu. ilmuniid iile '-saja
teadusliku
too, uleskiitmist.
trukitud neli .raarnatut, mil le autor
t66d,. paberid ... · Eritl need viimased.
ta on. Ta. on [uhendanud 15 aspiOlgu tat teadusetegemise
korval Et elu. kateedris kulgeks oma tavaranti ja teadustootajat,
kellest
12 ikka mahti looduses viibida, veeta lises riitmis, pe(:lb koike kindla kiieon edukalt
kaitsnud
viiitekirja.
meeldivaid
hetki raarnatut lugedes ga korras hoidma, Kui palju see
Kokku ei. joua lugeda neid uliopi- voi muusikat kuulates.
.
energiat, aega ja naisi:likku k_avalasi, kellele ta on tarkusi jaganud.
Tervist ja joudu veel paljudeks Lust nouab, seda teab tapselt atnult
Professor Pung on kaks korda
aastateksl
'•
juubilar ise. Oleme Ilmega nii h_arjunud, et kui t~ haru~arva .m~.~e
piieva puudub, e1 oskag1 edas1 tootada, ei leia vaja!ikke pabereid, ei
kuule informatsiooni arua1\nete vormistamiseks, pole enam nii head sidet uliopilaste ja oppejoudude
vaiepikkune toovili.
hel. lime Karolesi
kohilsetundlikKaalutud ja argumenieerltud on
kus, ·korrektsus,
tiipsus ja . tagasiIaan Laurandi sulest ilmunud tea
hoidJikkus on meile koigile suureduslikud ja metoodilised. kirjatood.
piiraseks eeskiljuks. Terna t66d ei
Tiiiel miiiiral kiiib see ka. hiljuti val
hinnata mitte ainult kateedris, talle
minud
handidaadidissertatsiconi
on 15 korda rektori kiiskkirjades
kohta, mis ootab Moskvas kaitsmis
kiitust avaldatud.
·
jiirge. Kogu teaduslikpedagoogllist
Ilme on ka hea ema ja abikaasa,
tegeousi iseloomustab Ja'a,n Lau
ta on iiles kasvatanud
toreda poja,
randi iihe side praktikaga, eeskatt
kellest tootab saada arvestatav loo'
maaparanduse
ehitustennoloogia
dusteadlane. Ja seni pole vist moi:ip.Ohjalik tundmine. ·
dunud iihtegi suve, · kus sobralik
Tasakaalukus on Jaan Laurandi
pere, niiiid juba neljakesi, koos poja
kaaslaseks ka uhiskondlike . iilesan
ja miniaga poleks siirdilnud paadinete tiiiimisel. Viimastest on kaht
matkale
loodu-se riippe.
Kiillap on
lemata ooimalike konflikiide poo
selles ka meenutusiaegadest,
kus
lest rikkaim EPA rahoakontrolli
lime koos abikaasaga vottis mitmeid
grupi energeetikaseklsiooni juhataja
aastaid osa veemootorispordivoiS'!:iilesanne.
. lustest hii meie qma vabariigis kui
ka iileliidulisel
areenil. Hoolt on
J aan. Laurandi eakaaslasiiippe
jiitkunud · ka lillede ja puude-poojoude on EPAs oige arvukalt. Teist
saste kasvatamiseks.
Terna reipus
aastat kestev fa tiinavu tihenenud
';aab toitu loodusest,
kalastamisest,
poolesajandijuubelite sadu on poh
metsas
seenel
kii'imisest,
lihtsalt
justanud isegi teatetvat iirevust:
lokketule iiiires istumisest.
kilmnekonna aasta piirast hakkab ·
Jii.tkugu meie armsal Ilmel veel
suur osa oppejoududest joudma pen
kauaks-kauaks
head tervist ja suurt
sioniikka. Erandiks pole selles suh
vastupidavust
meiega hakkamasaates .ka maaparanduse ja vesiehituse
miseks!
kateedrid~ Kui ennustada, kes. meie
Ti:iokaaslased masinate
maja praegustsst cpoolesajastest»
Soovime Sulle kordaminekuid kOi
remondi kateedrist
k.Oigs viimati pensionile liiheb (op kilmnetesse kilomeetritesse u/atu

Joonipcevene juubelijutt

50 aastat tagasi, siindis Piirnu
maal Tali oallas Laurandi peres
'. peisslaps, kes niihtavasti ei pohjus
tanud oma .oanemaiele suurt nim'e
valiku probleemi. 'Mis v.Oib olla 0,igem, kui [aanipiieoasele poisile pan
na nimeks Iaan.
Kui noor metsamelioratsiooniinse
ner Jaan Laurand 1953. aasta au
gustikuus<esimest · piieva maaparan
duse hateedtisse toole iuli, kiiis pa
rajasti kolimine ahest majast teise,
meie . praegustesse ruumidesse. Tu
geva kondiga ialupoia . poeg Loi
kohe ala alla ja kolis ka ennast
(loodame, et LOplikult) kateedrisse
sisse. Uhisi koormat on ta aidanud
kand.a [uba iile oeerand sajandi.
Seega on oanemiipetaia Jaan Lau
rand ilks nendestarvukaistEPA op
pejoudur].est, kelle pedagoogisiaaz
on ligikaudu moiidetao meie oppe
asuiuse vanusega.
I aan. Laurand on ilks idlemaia
asialik, hiisii · pohjalik, rahuliku
meele ja keele_ga mimus mees. Ei
tssto ta hiiiilt tudengi ega kolleegi
peale, ei tunnista ideotsa tehtud
ibid ja toimetusi. Asjalikud ja lasa
kaalukad on Iaanl toimetused iippe
ja kasuaiuslbbs. Loengute korrektne
esitus on· vaba oraatorlikest eiekii pe joud teeb seda enamasti tervise
dest ja tiduast tiiminast, liigseid tOttu), siis voib kindlalt viilja pak
.
siinu ei puista ta ka kolleegide hul kuda Jaani.
Seepiirast me ei soovigi Sulle,
gas. Selle asemel on 'igal siina!
kaal ja sisu. Maaparandusmasinate J aan trciditsioonilist ctugevat ter
loengud on meie kateedris kahile. vist», sest tervis on sul korras ise
mata parimini illustreeritud: sajad gi. Mee$, kes sportliku treeningu ja
diapositiioid on lekiori enda aasta looduslembuse tottu ei pea paljuks
Pole just naljaasi votta kevadisel
arvestuste-eksamite-kaitsmiste eelsel
perioodil pohit<i'1ilt lira iile 50 oppejou ja teadlase ning panna nad 9
piievaks Mustamiiele koolipinki. Aga
et selline ettevotmine tiiiel miiiiral
ohjendatud on, voisime veenduda
P
juba esimestel kursusepiievadel. Otsustage ise _ vaatluse all olid teaduse ja korghariduse pohisuunad nii
liihemateks aastateks kui ka pike"
maks ajaks ning kiisitlemata ei jliiinud ka iihiskonnaelu kiHge poletavamad pohikiisimused.
Lektoriteks olid mitte ainult korgete tiitlite ja arrtetite.ga mehed,
vaid inimesed, · kelle- pohjendatud
esitilse . ja . oraatorivoh:nete • piirast
vOiksid kadedust tunda paljud oppejoudkl.
Esimene
ettekandja
EKP
Keskkomitee sekretiir V. Kao analiiiisis vabariigi majanduselu ning
esitas tiiiesti kohkreetsed pohjendatud tegevussuunad
ja iilesanded
viisaastakuplaanide taitmiseks. Ma-.
janduses OIJ praegu esmaiilesandeks
iiletada tiinavuseks ja tulevaks aastaks kavandatud
plaaniiilesandeid

· Viistlesld ...
(Algus

l. lk.')

seni, mil juba lumi kippus maha sadama.
Kes siis olid tublimad?
AGRONOOMlpEST
tuli esime,
seks. Enn · tedei<Valga rajooni ·Karula .sovhoosist, teiseks Aare Laa.
nemets Polva rajooni Vohandu sovhoosist, kolmandaks Tonu Kippasto
Piirnu rajooni: Suurejoe ~olhoosisf:

vaid jalgsiriinnakuid, kes viiekilm
ne kilnnisel paneb suusad al/a ja
matkab koos tudengitega Tartust
Otepiiiile, kes cZiguli» rooli mee
lelqi vahetab jqlgratta juhtraua vas
tu ja ei karda saada nohu kiilmas
vees  sellisel mehel on ·viiekiimne
selt pool elu veel ees.

Huvitav
keskmiselt l,5-l,7o/o.
Arvuderohke
ja iiiirmiselt konk. ENSV MN es'1mehe ase
ree t ne o I •
•
tiiitja, Riikliku Plaanikomitee esimehe G. Tonspoja ettekanne. Plaaniorganite iiks peaiilesannetest on majanduse diinaamilise ja proportsio. naalse arengu tagamine. Selleks on
vaja oskuslikult iihendada harujuhtimine
territoriaalse
juhtimisega.
Viimane on eriti oluline sotsiaalsete
-probleemide lahendan1isel. Peatudes
· tOo. efektiivsuse tostmise kiisimustel,.
rohutas koneleja eriti uue tehnika ja
tehnolo1,>gia juuru'tamise tiihtsust.
Suurt tOod tuleb seHes osas teha vabariigi teadusasutustel ja korgko9lidel. TeadustOode ,aruanded peaksid
sagedamini
loppema
kiiskklrjade,
miiiiruste voi muude otsuste konkreetsete projektidega, mida saaks
kohe voi liihemas tulevikus rakendada.
Eraldi peatus vabariigi plaaniko-

gis ettevotmistes ja moni!wrd ka
kovemat sona, kui asi seda viiiirt on.
Er>lolet'al suvel aga Leia aega oriia
lemmikpuhkuseks , heida lohnava'
le ristilwpi5llule ja vaata riindavaid
pitoi.

Kolleegide nimel
MART SEPP

•

10 kasulik

.
mitee esimees teravilja, kartuli jt.
pollu- ning loomakasvatussaaduste
otstarbeka kasutamise. kiisimustel.
Ta pidas vajalikuks viilja toi:itada
kompleksprogrammid' ka-dude viihendamiseks.
. /
Rida esinemisi
oli piihendatud
vahetult teaduse ja korghatiduse
probleemidele. ENSV TA president
Karl Rebane moorris, et niiiidisajal
pole teadusuuringu resultaate enam
kuigi hiisti voimalik ette niiha. Veelc
gi -p;tradoksaalsemana tundub viiide.
et rrtida enatt:i fangevad tulemused
kokku oodatavatega, s.eda viiiksema
viiii!'tusega. nad on (muldugi ainult
diaJektiliselt). Puhas fantaseerimiI1e
on tliJiapiieva · teaduses siiski lubamatu. Peatudes teadustoo tootlikkusel, miirkis K. Rebane, et hiistisisustatud laboris voib tOoviljakus olla
kuni 10 000 korda (!) suurem kui
halvasti sisustatud laboris. Sageli
on just arvutustehnika see puuduv

conditio. sine qua non  tingimus,
milleta tulemus jiiiib kesiseks vol
hoopis saavutamata.
l(org~ ja keskerihariduse minister
I. Nuut, EKP KK osakonnajuhataja ·
E. G.· retSkina, .ENSV TA akadeemik
A. Ki:il:irna jt. esinejad kiisitlesid mitmeid teisi .niiiidisteaduse pievaprobleeme. Teadus on demokratiseerunud. Teadlane pole enam mingi haruldane elukutse. Tekivad uued teadlasetiiiibid, . «vana hea> professorentsiiklopedisti tiiiip asendtib iiha
enam teadlase-novaatoriga,
kes on
suuteline
kriitiliseks
analiiiisiks.
Teaduse progressi seisukohast oil
viiga olulised ka teadlased-organisaatorid.
Mulde, koige. aktiivsemaks
(ja
enamasti · ka efektiivseimaks) perioodiks teadlase elu.s peetakse eluaastaid 25 kuni · 40 .. Murettekitavaks
tendentsiks on teaduskaadri yananemine, niiiteks ENSV TA siisteem.is

Ii teiseks Mati Hobemiigi Paide ra- gele koik majandi insenerid moot:.
joot)i Lenini-nimelisest
kolhoosist, · mistega, voistlustel on see ala sees.
kolmandaks Peep Aru Viljandi ra- Taolisi niiiteid voiks tuua. teisigi.
jooni «Kalju> kolhoosist
Tore on ka see, et noored .iile- Eesti
Voistkondlik
paremusjiirjestus:
saavad kokku, vahetavad motteid,
EPA . (.17. m·i·.i·nu·spunktt"), Vat·g·a ra- jagavad kogemusi. J.a eks ole voistPolva ra- lused omamoodi. puhkusekski
igaMEHAANlKUTEST
voitis taas joon (21 miinuspunkti),
piievatoost, seejuures kindlasti akTiit Hakkaja Jogeva rajooni Lille- J.oon (24 miinuspunkti).
tiivseks puhkuseks.
vere-nimelisest kolhoosist, tema j ii.Voistluste peakohtuniku asetiiitja
Millegipiirast
puudus voistlustel
rel Jiiri Poolak Polva rajooni Vo- v.-op~ Enn Mart111a: «Sellised voist• Voru rajooni esindus. Ka oleks mothandu k9lhoosist ja EPA IV kur- !used, on kas\llikad, siiri pole kahtc. tekas moodµstada.iiks ille.valuriigJsuse iiliopilane Juss. Torp: .
lusL Noored spetsialistid tuletavad line tehnikumiOpHaste
koci.ndvo!st-

• ·· ZOOTEHNIKUTEST
voitis EPA
Hl kursuse tudeng Egon Patts, teiseks tuli Heino Vahtramiie Va lga
.rajooni Laatre sovhoosist, kolmandaks Kiilli Viilison I\ingissepa rajooni Pi:iide sovhoosist.
·

suureneb teadustOotajate keskmine
vanus iga kolme aastaga iihe aasta
vorra. Rahul ei saa olla ka kraadlg;t teadlaste juurdekasvuga - oleme · selle niiitajaga iiks viimaseid
NSV Liidus.
Uut on oodata teaduse finantseerimises. Peeti otstarbekaks iile minna teadusasutuste . flnantseerimlselt
h
'd
· I I
si tprogrammt e fillantseenm see.
Muudatusi kavandatakse ametikohtadele vafimisel ja tootasudes.
Viiga
sisutihedaid
ettekandeid
ideoloogilise voitluse, arenenud sotsialismi kriteeriumide ja sotsialismi
arengus esinevate vastuolude, samuti. partei · peamiste arengusuundade
jt. aktuaalsete ideoloogiakiisimtlste
kohta pidasid K. Hallik, J. Vliljataga, L. SiSov jmt.
Jiiiib lisada, et oppetoo oli meie
voorustaja - juhtiva kaadri kvalifikatsiooni instituudi juures asuvate
E.KP Keskkomitee kut~uste - poolt
eeskujulikult. korraldatud. Oppiminetootamine selles Eesti koige nooremas (ja vist ka koige ilusamas) instituudis liiks tliie ette.
Dots. AADU KOLK

siiski kusagil iiletamatuks takistuseks olla, ei pea ju voistlejad olema
Ungimata korgharidusega, ka tehnikumilopetahud on vii.ga edukalt
kaasa 166nud.
L-opu k.s J)t.d..as1me
.
... k..ese
ma h a va1
iihise noupidamise.
Avaldati arva. t t .. k 'k
d
-·t· t
.. ht
mus , e . u s1. a 1 a e vol Ja e osata SUS
voistkonna koha mii.iiramisel
peaks .olema kaalukam. Sel!ega voib
nousse jiiiida, llmselttanab iimbervaalamistka okonomistjde voistlusOKONOMISTIDEST
oli koige meetde seda osa opitust, mida iga- kond, niiiid voistlesid natl rajoonide juhend. See' nagu teisedki on koosei liihegi, aga voistkondades ...
Koigil rajoonidel tatud vabariigis kehtiva voistlusjutublim
jµba
staaiikas
voistleja piievatoos .alativaja
VeUo Tafenau . Viljandi
rajooni rnille teadmine miinikord ometi mar~ polnud vii.ljas tii.i_skl)GSseisl$ viiist- hendi eeskujul. Oht-teist paremaks
«Vambol'a> kolhoosist, tema jarel ht· jab iira kutub. Nii naiteks ei te; kondL Selle moodustamine ei fohiks teha annab ikka.~

II•••

:,

Praktikumis.
· Voib'ol.la k6igile mit{e, · t:nulle on
see i.itlus kiill «MihkeJ Jalaka origi'
naab. Kindlasti.
Kohe kindlasU.
.Mille kohta. ta seda iitles, 'ei miileta,
Ehk siis, kui me hilinesime, ajasime
bussi si.ii.iks, tema aga: «Tei! on ka
seda Jalgsitulemise virkust. . . (vt.
pealkid)»
.
.
.
.
, Ni.ii.id ma julgen siis sellest riiii·
kida. Asi pole ja poln_ud ki.ill arguses, aga kes see ikka tahab endale
iHemuse t~helepanu tommata sellise
asjaga nagu kirjati.ikk. Ja 6ppej6ud
on ju nagu. i.ilemus. Ni.ii.id. on k6rvale-vaja-hoida
aeg mo6.das.
' Tegelikult jah; tahtsin ma oma
opetajast Mihkel Ja!akast riiiikida.
Piiriselt on fa kii!l vanemopefaja,
see on aga tiitel v6i ametikoht, r'nis
.,asja sisusse ei puutu.
·
Raamat j!mus ka 16puks: «Vete-

KU! hea on istuda selles si.iles,
.hoida kaela
i.imber kiitt voi olla
. lihtsalt ta korval:' Ei ole midagi mo- :.nusamat ja ka ilusamat siin maa
peal, tunnistavad kolm paari lapsesilmi, millest. i.ihed on niiinud juba
seitsmendat,
teised viiendat ja kolmandat kevadet.
Nag[t ikka, oitse"
vad 6ied ka ni.ii.id, laulavad linnud
nlng tiirkab rohi, mis rohelise pli.ii.isvaibana katab kord maa ja meelitab,
endale miingima. See k6ik on kaunis
ning kutsuv, kuid siiski ei suuda
r66m esimesest kevad6iest voi esi.mesest pallilahingust pehmel murul kaaluda- i.iles emaga
oletnise
.hetkL ..
. Sest. tema silmad need· on
-·
k k
nagu a s piiikest, mida e. i varjuta
.
. mitte siis,
v1'h apurs k ep1.1 ve d·. 1seg1
.
t d .
d
d
k U_l SU pa U Ja pa 1ian use on SUUremad ktii sii!uke tapeeti, mis seina ( t re b itu d , v6i p6randale pillatud
telefon, mis enam ei helise. Endi.
b k
selt j iiii
ase otsa vits ning kurjad ja k6uehiiiilsed s6nad hiiiibuvad
·h·
..
"k
k'
. mgesugav1 us
1irusel
nagu viimane lumi lehekuu piiikeses.
IGAL suvel saavad need toad
teise tapeedi. Sest igal aastal on
siin keegi olnud aastates, mil seinatapeet on parim paber, kuhu emaisa r66muks, ja mis parata, et ka
pahandamiseks
maalitakse oma e!u
esimene kunstiteos.
_
Nii on jiiiidvustanud oma lap-sepolve kord Kiilli, kel endal juba
_, Japse.d. Seejarel Andres; iisja diplo..
meen t u d agronoom, k. es vue piieva
..
t l'"h b t
t I
paras
a e
aas ee e, nagu kolmkiimmend kaheksa· aasfat tagasi liiksfd sarna noored mehed. Kuid nemad, tookordne polvkond, loomulikult raskemale, sest kodumaa piiiistmine si.indis tules ja veres, kodumaa
kaitsmine aga seda k6ike ei vaja.
Riigis, kus v6itluse si.imboliks on
· .mitte relv, vaid r11hutuvi, on see·
laadne teeleminek
minek lihtsalt
toole. Vajalikule ning vastutusrohkele, sest oleneb ju sellest, kui muretult voime minna ki.ilvile, valada
vundamenti vastsele kodule,. koolimajale ja karjahoonele,
katta lastele lauda ning vesta neile videvikus muinasjuttu .. Nii niiiigib see
ema. Riiiigib pojale, i.ihele tuhan•

&tllllllllllll .. lilll

•••ni•

rinaarsi.innitusabL .ja . -giinekoJoo~
gia». Meie ootasime ptkisilml seda
raamatut.
Esmaspaeva
hommikuti
kella kaheksast nagu .. kiigu auditooriumis istuda ja koik .ii!es kirjutada
alati lihtsalt ei saanud, kuidagi ei
sa:anud.
Aga . ktii konspekteeritud
polnud, siis kippus eksaini lisapunkt
'miinuslniirgigactulema; sest kes.:.see
'loll on, kes enne· sellist eksamit sulle oma konspekti oppimiseks annab!
Venekeelsete 6piktite .piinamisest ja
puurimisest poli1ud ka· kasu, sellepiirast et palju sellest; mis Jalakas
meile luges, oli «M. Jalaka originaal>. Vaadake uut si.innitusabi opikut. I(ui pa(ju te leiate selliseid
kohti? Omajag'u!
.
·
Vanetriad kursused ikka riiiikisid:
«Ki.ill Jalakas ... , kiiUJalakaga ... >
Siis' ta 16puks ha~kaski·.meile luge-

paid
deist viitskes vahetuses, kelle minna
on k6ike seda kaitsina. ·
Andrese rniingudemaa
v6ttis i.ile
Teet, kes kaks piieva enne oma
viiendat
si.innipiieva oli igaveseks
lapsemiingud
l6petanud...
Mis parata. Ema silmadesse peab
ruumima mitte i.iksnes piiikesesiira,
vaid ka pisaraid. Ja mis parata, et
ka valusasti valusaid.
Edasi jiirgnesid Jaagu aastad.
Aastad, kus koike tahetakse teada
ja teha, k6ikjale ka kiiekesi ki.ilge
panna, hoolimata keeldudest ja isegi kurvast pilgust, kust laps moistis miirgata sonu. Neid, mida kord
kuulis:
«Tahaksin piievatoost puhata, aga
·
sina, niied, ei lase ... · Pean
valvama, et sa pahandust ei tee s!>
J"
· d T"
t d
argnesi
nu aas a ·
Laasi aastad.
L
d
iina aasta ·
Jaak kiiib kooliteed
kolmandat
talvet, Tiiu esimest. Laas ja Liina
on lasteaia aastates.
K 'k
d k- · d
kk
61 na
us1va . so . e ja salle,
kui on talv. Puhast pluusi voi kleiti
koo!itundideks. K6ik ka puhast voodipesu, aluspesu ja enda pesu. Ja
mitte i.ikski neist suudest ei avane
hommikul i.itlema:

k·u

«Ema, -tiina ma ei SOO!>
Toast kooki, koogist ke!drisse,
keldrist kooki, koogist tuppa, toast
lauta, laudast pesumajja.. . Hommikul k6ige esimene, 6htul k6ige
vi.iman. e. See. on ring, mi"llel puuduvad n1·1· algus. kui !opp, r1·n·g, m1"da
kiiies on kulunud ki.imneid. paare
taldu, voo!anud
higi ja viisinu_d
kiied. Siit on v6imatu astuda viilja,
hetkekski k6rvale ja teise!e tegevusele - m6istab koige paremini see,
kes ise on ema. Ometi ei olnud see
lihtsalt koduhoidja, kes Ki.il!i lap"
sigi si.ille t6stis, neil pead silitas ja
muinasjuttu jutustas. Oma kolmetoalises. korteris ja ki.imneliikmelise
pere keskel tegi seda. kuus kuud,
kuni Kiilli sai korteri, ta enda ema.
Kuid ka neil kuudel ei olnud ema
ainukesteks
jalanoudeks tciasus.sid.
SEEGA on tal kii.ia veel teinegi
ring. Ring, mis algab kevadel, kui
kuldnokk laU!ab, ja sulgub siigisel,
kuI Juiged liiinud; Kuid ta jiilgi on
'ka lumel. On, varajases, on hilises
lumes, mil!e.iiH··magab;muid
meile
koigile k6ige kallimas orases .- lei-·
vavilja omas. Sormed otsivad vor··-·-•ses6lme,
otsivad orase elu. Ometi
m6istavad need naerused voi nukrad silmad lugeda
vaadeldavalt
vorses6lmelt
ka teadmist: kuidas
talv tahab, nii ka siinnib, sinu mure
~i maksa siin midagi. Aga ta (iiheb
1kka, nagu oleks elule piiiista omaenda laps.
•
·
Neid· jiilgi on laudatee lumelgi.
yahel .. ka varahemr:tikusi . ni . n.g hilisohtus1, nagu, lupsJate omad~i. Ja

niisomo polju, kui tolvisel

iBnesel·:f·asva./:

rria ... Huv(tav oli, Peale puudujate
markimtseIehe polriud tal rnuud pa-:'
berit kaasas, kiiis meie ees [a m•ttidkui riiiikis: Paraja tempoga, Yel:ogf
sai. J)l11a ·v:;ir~sejal11d pabefil~.·- ~Qk" .:
siifotsiini:.;.
~bifurkatsio.o,11i:.
. ja
rnuud se!Jised · meretagu~ed 'sonad
rriarkis Vellq. salakirjas, .sest hooll- ·
111'ata harj,utamisest, kirJ1.1tas 'ta normaalkirjqs. «oksiidotsiin»ja' <~'pivurkatsioons. Kui Jalakas m1.1:it-v11Igel,
s~tJise.i.d, moon,cisonµ . hagf,· '·~ipptiS
ne~ci¢'au;t?('i~~a
'1neelci~,'j~ama.Ja,
mitt~ just pa,rillJasfkiilJ~st, ,J<onsc
pektidesse ta vaatas. Loerigu alguses vaatas
eestridadest
eelmise
loengu lopulause ja siis laks sealt
.edasi. Oelnud . morre -~66rs6n~, ~is
·-pet~ konspekbde~ vo1s. ~oop1s 1searahku ortograaftag8:
k1ri11 pandud
saada, vaatas ta m1tipe1dh konsp~kte. «!a.~, vea_b. teil,. profess~r
Tehv~r. ei Jo~a teiega ~e~eld~ •. m:i1:
d.u k1r1utaks1te par~!11~!11 km mom
flloloog.> Umbes nu utles Jalakas
selle peak
. .
. . .
Miiletan, et kui hakati' si.innitusabi eriri.ihma soovijaid kir}11 panema, oli tahtjaid rohkem kui sa~jaid,
igai.ihel oma Bigus ja teise kohta
meeles selle libastumised .. Ei tea,
kes ja mille pohjal see ri.ihm sooviJaist vaJiti, minu arvates sai to! korraJ.. Ja[akat
kiil! natuke petetud.
Juhtub, et hoo!sasti loengulkiiiv ja
pealtniiha
viks ti.itarlaps · ei oska
lehma si.istidagi, jiitab ebameeldivad
(temale aga oli. k6ik ebameeldiv)
kui temalt seepeale
on ki.isitud:
«Kumb sa siis oled; kas. agronoom
v5i zootehnik?> - on vastuseks olriud !Olms vaikus. s·est vastust teab
igai.iks: Aino Torri on «Kommunis,
mi» kolhoosi p e a a gr o no o m.
Peaagrono9m peab tundma maad
Ja masinaid
- 6petatakse · koolis.
«Kuid ta tunrteb ka loomi ja looma
vajadusi,» riiiigivad
li.ipsjad. Ning
veel: «Selleta ei oleks ligi 200 kilo
piimaplussi
moodunud aastal tulnud.>
- TAAS valmistub muld oma igi~estvaks kohustuseks. Nagu ikka ja
igal kevadel, astub ta agronoomi
ette niiiidki nii: vagu vao korval
kivi kivi korval. Kaks tuhat kant'.
meetrit - see ei ole must huumus
vaid rannikumaa muldade p6hivara'
mis kevadeks endasse kogutud. Tu'.
levad loornulikult traktorid ja kannavad selle ki.ilvi eest iira. I(uid'
m6elda tood, ja m6elda muret, mis
saadab neil p6ldudel astuvat agronoomi! Terna 1·al1'e. d kiiivad kiviveotraktorite ees. Terna on esimene,
kes elab endasse kiilviee!sed tunded. Kas need on raskemad kui eelmisel voi eelmistel aastatel - teiste. le kurtmisega sea· ·a kergemaks e1·
kurda. Nii arvab see agronoom, kes
vaikselt .l· a vaatl.evalt kiiib oma po-Idude!. Ja kui siis, kus k6ik on korr!)S, koik ki.ilvikute. tulekuks viimseni valmis, - kui · siis seisab seal
silmis veel mure, siis moista~ad
toodejtihataja,
terna abikaasa Tiit
Torri k6rval k6ik teisedki:
K · k
h"
d k
« Ul
a ro I ni.ii.i - ·asvaks ja
kari saaks viilja, siis oleks ta maailll.}~ oi:n~ikdm lnimene · .. >
et
ar a ive. Sest v6ib ju
neid si.ille - t6sta ja oraselt kanda
eemale ... Piiikesele aga, mis pikek
t
b
ma s suve aevasse j.iiii • pilve PeaI
·
J
d
· k
e ei p11ne. a se a pai est ta kardab. Kolm tsentnerit teri paepealsetelt poldudelt, k6rbenud karjamaad
ja iidalata heii:iamaad - nii palju
~lksab p6uapiiike Kihelkonna
koa ·
.
Seepiirast ei kardagi ta vihma.
Ka mitte niisugust; ilagu sa~as
maha mullu, Ei ta pelga ka pikka
piieva, ehkki iiks heinaaegne, iiksainus piiev selles pikas reas, oleks
v6inud olla li.ihem. Kuicl see oli iiikese-eelne 6htu. Iga minut viivitamist Vol varem .· lahkiimist
v6is
maksma
minna hoidlatiiie
talvist
soota. Seekord oli soodaks kuivsilo.
Sama! .ajal . jooksid oues lapsed,
nagu ikka suvisel 6htul. Vaadati ka
tiiki, mis meeHtas suplema, Nii Jiiksid Teet Ja,'ta)rtaabripoiss
-Meejis,
teadmata, et :veetand,·Jutidi
hiljem
nutavad . siin
tiigiserval
silmad,
mida iialgi enam ei nae, -; - - ~
«KUI oieme head lapsed, on emal
viiga hea meel ... >
.
«Aga kas olete?>
«Oleine.>
< «Milla! veel emal heameel on?>
«Siis, kui piim on plussis. Eks ju,
ema ?>
<Loomulikult,
kullakii ... >
HEUU-RAUNISTE

praktikumitood kaaslaste teha, Sal"
Jah, eriruhma .praktikumldes. oli ·
tus meile ri.ihma ka selline. Juhtub: tote. Tuli ette ka keernlisi 'juhtu~:
Riiiigiti ka, et s~lle ruhma · tuden- · meid, ootamatuid. abivajajaid maJ•an.->
gid saavad . lopetarnisel . gi.inekokio-_ ditesL Tegime mis .suutsfme: Ja . osgipaUefid;
suurfarmide gi.inekoloo- kasime .• TegeHkult tegija oskas killli
gfdele ;oli' ministe'r.' Miinnik jiille· Jatakas.smeie, hm:. •· assisteerisfme,
suuri s?odustusi lubanud.
.· . L6pupoole polnudki asi niihull, ma!
Nciiaa, siis veel see ka, et paljud • m6tlen «16pl:ipoole» · all seda .: aega,
meist, .· veterinaarihakatistest,
olid kui meil · praktlkumid labi hakkasid'
uudishimulikud.
Kirurgiapraktiku· saama ja programrn arnetlikult pidi:
mi_de si.istimised, pfirsakastreerirninagu . arnmendatud olema: Selleks:
sed, 'lldaraloputamised,-mis.
inoodus- ajaks·me •juba suutsirne ja oskasirne
tasid ·.~ende ~raktikumi'de·, pearnise" .(alati kiill. ei julgenud)ka
i.iht~teist•
si_slJ,. !oh. kolmanda kursuse veteri-. teha. Jalakal oU(head opefa'Q1isy0f)
naarile rutiin, igavain ja igapiieva- ted. Ta laskis 'ka iiliopitastel kats'usem kui vaikevennastele
hommi- da, uurida, proovida, k ii s k is •. arkune-fihtune niiopesemine.
varnust avaldada [a l6puks seletas
Jalaka.juures pidi midagi uut ole- ara. Ja seletas nii, et sa ei tundnud
ma. $'eHeeriri.ihmaga
pidi ta oma ennast lollina, keda ninapidi -enda
valjaseitudel kairna, .naitama, ope-: lollusesse torgatakse, vaid Iihjsalt
tama, noudma...
iili6pilasena, kellel parajasti joudis
Sellise. natukene crilise
rohkem kiitte aeg saada selgeks see, mida
teada.saawise, ohu ja lootuse aim- just .. ~.el~t.atakse.
. .. ..
.
dusega panimegi nimed kirja. Ja- . Ra.ag!ti, et. ta. oh u!elnduhseks
!aka praktikumides oli hea kiiia. Te- J~~m~nde me~stnks tulnud, Sall).bOS
ma niiitas konkreetselt: «Sina teed vo1 dzuudos, 1gatahes maad!uses.
seda, sina seda; sina s·eda.» Maned
Jah, energfat on Jalakai fohutult.
juhendajad aga riiiikisid umbmiiiiraNi.ii.id tuleb mu! tootada ka iseselt Ohku:. tehke seda, siis seda, seisvalt. Pole . enam,
kes kilsib:
jne. Vee! on meil tarvis teha seda «Noo! Kas toesti '., .?> ja s~is. vastuJa seda. Hakkad siis midagi tege- tusekoorma endale v6tab, panne~ oima, tingimata
p6rkad . kellegagi ge diagnoosi. Ma el hakka praeguspeadpidi
kokku,
kes juba seda tele veterinaari.ittudengitele
riiii\(ima
«Seda> teeb. Ja nii yee( jiirgmise ja Ja!aka tiihe!epahe!iku kuu!amise• vaiilejiirgmise «Selle> juures. Siis iikki jalikkusest. Pidage ainult meeles:
selgub,. et neljandat «Seda» ei tee koike, mida ta riiiigib, liiheb\ teil
keegija koik vaatavad sind si.ii.idis- va:ja!
·
tava pilguga: «Ki.ill alles viilib!>
MADIS ARU -

BODSHIDAR

JONOWI

Tairistame oppeprotsessi

Loppes eksamisessioon.
Iga iili- informatsiooni kasvades ja keeruopilase
too tulemused
semesfri kaks muutudes ·peab kontroll olema
jooksul on hindepallides kokku voe- organiseeritud
nii, et µ\iopilane
tud. Need s6ltuvad aga suurel maii. omandaks opitava aine $iisteemi,
ral sel!est, kui efektiivselt oli igas p6hitoed ja ppiks iseseisva.lt tootaka teedris organiseeritud i.ili6pifaste ma. Selleks on ette niihtud •niisuguteadmiste jooksev kontroll.
sed kontro)li(llise
meefodid
nagu
Majandusteaduskonna dekaan ise' seminari6ppu~ed,
algallikate kasuloomustas
iiliopilaste
teadmiste tamise kontrollimine,
pro.grammeekontrollimise.
peamisi
iilesandeid . ritud kontrol!imise meetcidid.
ja meetodeid teaduslik-tehnilise in:
Matemaatikakateedris
ei. toimu
formatsiooni
jiirsu
kasvu tingi- iiksld pppetund eehieva kti$itremise,
mustes. Ta rohutas iili6pilaste tead- kontrolltpo
voi pfogrammeeritud
miste kontrolliinisl);. opetamise
ill kontrollita. l(ontro!litakse.:ka loenkasvatamise
iihtsuse,
illiopilaste gukonspekte,
et ii!io.I>Ha. s_~.d, eilsed
siistemaatilise
too
kindlustamise kooliopilased
opiksid !wti~pekteerisiisteemi tiihtsust. Hiisti organisee· ma.
·
. ·•
rituc(. pidev kollt(oll peab . tostma
·
··
iiliopilaste too efektiivsust, abista~
.. ?tatisHl.(akateedrl i ppol{
viilja
ma teadmiste omandamisel. Kant- tootatud
_l.(ontroUisiisteegji,st,
mis
roll peab olema Jea(l1,1sli\(tilt pohjen· po!J.ineb trenazooride,
tr<1J~retkontdatud ja iiliopilane
peab sellesse ro!Ji j@.' programmeeritud i5petamise
suhtuma kui parJJ.t-!lniatusse vaJI!-- · iihendg;mises,
riiiikis oriJ;tJ ettekandusse tema tegevus¢ hindamiset, lqi des kateedri vanemopetaj~ V. Filienesehindamiset Ta .peab kind.ll!sfi monov. See sii&teem suuHs iiratada
ka ise selgusele. joudma, mid1:1 ta iili.Qpi1<1stes l!\lvL statistika stisteteaJ:i, mida veel ei iea. l\ill~~asU ¢);). maatili-se §ppiµiise vfl,sfo; tagada
vaja tiiiusta'da .j~ksva k<>ntrolli I• pidoeva~°-P~Mtiiv~e k<:>ntroH.i. ~liopiteadmiste hindarni~ siisteemi.
la$te 9pp1m1se. ute, lntensuv1stada
Ootsent A. lv~lloV tai:ki$ jO<)~Yfl, PPf*P(Qt~i,~ · l,iiber.tdfl,del!
tundukotttrotli
ja ~HPpilt$te teadmi::*~ Yfl.lt •~ga. ,mis lc•*tf> iiliopilaste
hindamise probleemidest uhiskonna- teadroi$t~ iP9~val~ tlhtdatnisele.
teaduste opetamisel.
Ta miirkis, et
V. TJAPKIN (cTimlrjazevets•>.
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Spartaklaadl tulemused
Spordiklubi presiidiumi koosolekul
kinnitati EPA XXVII spartakiaadi
tulernused, analiliisiti teaduskondade
esinemist, spartakiaadi
labiviimist
ja spartakiaadi taiendamist uuel oppeaastal mitme uue .spordialaga.
Naiskondade konkurentsis. saavutas esikoha agronoomiateaduskond,
kes vOitis kolm spartakiaadiala: kergejoustiku, suusatarnise ja korvpalli.
Teiseks jiii mullune voitja metsanduse ja maaparanduse teaduskonna.
naiskond, voideti ujurnises ja VTK
suvises mitmevoistluses.

Kolrnandaks

tulid majandustea-

duskonna naisuliopilased,
nendele
kuulus esikoht vorkpallis.
·
Meeskondade konkurentsis saavu-

Zooinseneriteaduskonnas

See foto meenutab klubi puhkpilliorkestri
kevadist reisi Saaremaale.
ffaasas olid ka diskorid, esinernised voeti hast! vastu ..

Sessitarkusi
Teooria
Sessioon - see on killuke aega
enne oppevaheaega,
mille jooksul
iiliopilane tutvub oma oppejoudude
ja tulevase erialaga.

a) tema aine on ka sinu lemrnikaine;
b) tema sonad on mingil miiiiral ka
sinu sonad;
·.
c) pearnine on teadus, hinne ei ole

kuigivcrd tahtis.

KOLMAS

PEATOKK

TEINE PEATOKK

Opetlikud tood
.
•
Kasulikud nouanded
l. Filosoofia
ajaloo loengut iitI. Kui sul on norgad niirvid, ara leb Sokratese eluloost riiiikiv oppe
konsultatsioonile parem mine, seal joud: eOma elu lopupaevil, tunnisselgub, et:
.
. tas suur 'Hlosooi: ma tean, et ma
~ sinu seltsimeestel
on koik [uba midagi ei tea.s
.
opltud;
Seoses sellega tiiheldas iiks iili~ raamatus «pole mitte midagi»;
opilane: «Geeniusele on koik tuba.~ loengukonspektl hankida on voi- tud, aga prooviksin mina seda ek-:
rnatu.
sarnll tunnistada ... >
2. Ara· varise ukse taga. Mis tu- _ 2. Oppejoud
selgita_b esmakurtema peab, see tuleb, parem astu · suslastele
keerukat
ameosa.
Oks
kohe sisse.
iiliopilane piiiiab teda kogu aeg pa. 3. _ Kui sa _pole kunagi spikrit ka- randada, Oppejou kannatus _ katkeb:.
sutanud, iira parem proovigi - see «Ma .opetan
[uba kolf!!~ummend
on peen too, nouab aastatepikkust
aastat ja ilmselt tean. ve1d1 rohkem
treeningut.
kui teie.>
.
.
4, Vastata -tuleb valj.ult ja veen«Palun
vabandust,
kmd ~ma
dunuH, aga mis peamine, mitte las- olen juba kolynandat aast_'.lt es1_me"
ta tekkida pausil. Kui on vaja, pea- sel · kursusel Ja tean ka uht-te1st,>
tatakse sind niikuiniL Kui eksami- vastab iiliopilane.
naator noogutab, void korrata ".aremoeldut, ·kuid suurema emotswnaalsusega.
Parem iiks kord vastata kui sada
5. Meisterlikkuse.
korgeim
aste
·
·
seisneb oskuses luua oppejoule il- korda moelda.
Mitte stipendiumis pole onn.
lusiooni, et:

• • •

Ja minust peab saama krae •••

MEESl(ONNAD

kui kehakultuurikollektiivile
on leise teaduskond 64 purikti.
tud oppejoust seff nagu teistes tea- 2. (3.) Pollurnajanduse mehhaniseetas iilivoimsa esikoha metsanduse ja kultuuri- ja sporditegevus on hear duskondades.
rimise teaduskond 44 p,
jiirjel eespoolnimetatud teaduskonrnaaparanduse teaduskond.
Spordiklubil on kavas taiendada . 3 ... -(4.. ) Agronoomiateaduskond
dades.
·
MMT rneessportlased voitsld kuus
spartakiaadi
VTK talvise mitrne. 44 p,
spartakiaadi spordiala iiheksast. EsiEbameeldivalt iillatasid loppenud voistluse [a vnaisiilidpllaste
riihm- 4. (2.) Veterinaariateaduskond
kohad Voide.likergejoustikus,
V()rk- spartakiaadil
veterinaariateadusvoimlernisega.
28,5 p,
pallis, suus~himises, korvpallis, uju- konna iiliopilased, naiskond . langes Spartaklaadl paremusjlirjestus
5. · (q.) Majandusteaduskond
18 p..
mises ja VTK mitrrrevoistluses.
kolmandalt· kohalt viiendaks.. rnees6. (6;) Zooinseneriteadcskond
I lp,
NAISKONNAD
Teist-kolmandat kohta jiiid vordse kond' teiselt koh:alt neljandaks.
punktidesummaga · jagama pollurnaVeterinaariateaduskonna
iiliiipila- 1. (mullu .! 2.) AgrorioomiateadusEPA Spordiklubi
janduse mehhaniseerii;iise
teadus- sed ei osalenud kahel spartaklaadlkond 35 punkti
.kond
ja . agronoom1atead1;1sko~d. alak suusatamises [a VTK mitmeSuurern esikohtade ar;v andis -~e1s~ vcistluses. Eriti arusaamatu ja mot- 2· (rnullu 1 .) Metsanduse [a maaparanduse teaduskond 31 p.
koha
mehhanisaatoritele,
voideti lemapanev on Iakt, et nii rnassilisel
tostmises ja males.
spordialal nagu suusatamine ei star- 3. (4.) Majandusteaduskond 20,5 p.
4. (5.) Zooinseneriteaduskond
Agronoomiateaduskonnale
kuulus tinud ilhtegi iiliopilast.
10,5 p.
esikoht klassikalises maadluses ...
Tahaks kindlasti loota, et veterl-.
.Kui analiiiisida
teaduskondade naarid jiirgmisel spartakiaadll taas- 5. (3.) Veterinaatiateaduskond
esinemist spartakiaadil; siis keha- tavad endise positsiooni.
8,5 p,

A'Ierevagilane

ESIMENE PEATOI\K

ei hakka

sporditegevus ilmselt ennelaabuma, 1. {I.) Metsariduse [a' maapatandu-

MAIDU TAFENAU

foto

valusest. Kui need mortsukad kogu
nevad parve, siis nad rilndavti4
kohklematult isegi sinivaala, kes
on ometi maailma koigi aegad~
suurim imetaja.
·
Sellega ole~s katkendil Cousteau
raamatust Zapp, jiiab vaid lisada bia
loogiadoktor
Andrei
Jablokovl
kommentaar selle kohta, milleks
ikkagi iildse pililtakse vaalasid.

(Algus eelmises PAs.)
rahumeeli oma teed, olles rrieidilm
.
sett unustanud.
Meie akvalangistid liiksid hull
Oma miiiiratule massile vaatama
julgeks ja hilppasid vette otse vaa~ ta on vaalad erakordselt tundlikud
la nina all. Merehiiglane piii'Jras ja ornad olevused. Madalikule sat"
alati korvale, el tea, kas ta niigi tudes saab neile saatuslikuks just
meid vol andis signaali meist edasi suur kaal, mille liigutamine kaljult
Kui Londonis tuli viimati kokku
tema keeruline ultrahelisilsteem.
voi liivalt kiiib neile ille jou, ja nad rahvusvaheline
vaalapiiilgikomisKa operaatorid ajasid akvalangid ongi miiiiratud hukkumisele.
jon, ilmus.
Thamesi
joele
suur
selga. Neil polnud killl kerge suure
Miks laodus kirtkis vaalale ilhelt ptastmassist sinivaal, et iiratada
koormaga vee all liikuda, kuid ak poolt tohutu kehakaalu ning jou, iildsuse
tahetepanu. Loomakaitse•
valangita ei tulnud f ilmimisest mi teiselt poolt aga .piiras tema voima seltsid noudsid, et vaalapiiiik keeladagi v(i.lja, sest · «filmiliiht:1 laskus lusi?
taks ajutiselt kilmneks aastaks ja
sageli 1520 meetri silgavusse,
Vastuse saaniiseks peame vaa1a hiilgepiliik viieks aastaks.
.
mistottu operaatorid ja nende abili~
k
k Al
TOsi ta on, et m6ned vaalaliigid
sed pidid tal_le 1'arele _ u1·uma. Mani ma augele minevik u. gselt kon
. dis vaal miiiida maad, ehkki seni on ohus. Ent sellele vastavalt on
kord oli asi nii koomiUne,. et tun ajani pole korda liiinud Leida ek viihendatud ka piiiigilimiiti. Selleks
dus, nagu oleksime tsirkuses. Ent semplari, mis niiitaks, kuidas vaala tuleQ igal aastal kokku autoriteetnagu tsirk.uses, nii fUli meilgi ris vaarisad tatsasid neljal jalal miiii ne komisjon, millele eelneb teadlaskeerida.
da liivast rand.a.
te vastava komitee
koosolek. Nii
Suureks vedamiseks nimetan as
Seeeest on paleontolool(id too keelati tiiielikult heeringvaala piiiik.
jaolu, et piirast ilhe kaseloti miirki nud piievavalgele niisuguste vaala iga aastaga viiheneb nende vaalade
mist onnestus meil teda vahetpida de skelette, mis on viiga liihedased piliik, kes tarvitavad toiduks kalu.
mata «Ca/ipso> pardalt .jiilgida ter kuivamaa imetajatele. Tolle aja
Noukogude Liidus on iga piiiigive iiiipiiev. · Midagi taolist teaduse vaa!ad olid . praegustest heering flotilli koosseisus kaks inspektorit.
ajalugu veel ei tundllJJ.d. Kogu see vaaladest ja ka§elottidest miirksa kes jiilgivad, et peetaks kinni instaeg saatis illejiiiinud vaa/aparv  viiiksemad, ilksnes 56 meetrit. pi ruktsioonidest. Alates 1973. aastast
neid oli kilmmekond  oma kaas kad.
ilmuvad aeg-ajalt baaslaevadele
ka
last, ei jiitnud teda maha, ja meie
rahvusvahelised kontrollid.
Nuildisaja vaala luud reedavad
hildrof onid pilildsid kinni lakkama
Viimastel
aastatel on NSV Liit
seniajani tema maist paritolu. Sa resoluutselt viihendanud vaalapiiiiki.
tu vadina.
Operaator Labanit onnestus paa ma[ ajal pole kuival maa[ kunagi 40 vaalalaeva ja kolm ujuvtehast
ril korral liihedalt f ilmida kaselOti eksisteerinud raskemaid brontosau on kohandatud muuks tootmiseks.
pead ja ta on kaljukindel, et see rusi voi gigantosaurusi kui 3035 viis vaalatoodete kombinaati maismurakas kartis inimest! Eks siin tonni, vaalal kililnib see aga 130 maal .·on hoopiski suletud. Vaalu
miingis oma rolli ka mootorpaadi tonninil Vordluseks: elevant · kaalub pililtakse
ilksnes
Antarktikas
ja
vaid kolm kuni k_uus tonni, seega Pohj a-Jiiiimerel.
milra.
;
Kogu selle aja jooksul, mil pil niisama palju kui suurema vaala
Maned aastad tagasi keelati sinidistasime kaselotte. ei niiinud. me kael ...
vaala
ja · loiva . ehk kiiiirakvaala
kordagi nendepoolset sojakust. To"
llmselt sai dinosaurustele
ja pil.ilk ning selle tulemusena kasvas
si, niirveerimist vois miirgata sel teislele tolleafa viigilastele. saalusli nende arv jiirsult ..
lest, kuidas vaal piioras jii•sult kuks just nende kaal. Np.d. ei joud
Miks rilaailmas ei Jiipetata tiiieli·
pead, lOi sabaga laksu, siiiistis nud enam liikuda, isegi mitte hin kult vaalapiiiiki?. Aga sellepiirast,
jiirsku silgavusse.
Kui piludsime gata.' Sellepiirast vaal hukkubki kui et viialad annavad keemia- ja farmond kaselotti pidurdada, ei tekki val, ehkki ta hingab ohku, sest tal maatsia t55stusele
viiiirtuslikku
nud tal mingit muud kauatsust kui pole joudu oma kere liigulamisek.s. toorainet. Niiiteks saab vaalamakilhineda illejiiiinud parvega, lihtsalt luud murduvad suurest raskusesl sast
A-vitamiini,
mida
iisatakse
eemalduda ohtlikust' kohast, selle koval pinnal. · Kord votsime veest tursamaksaolile ja antakse
kalaasemel, et anda uastulook. Ta!le va.Lja vaalapo'a, et teda ravitseda maksaoli nime all lastele. T55del·
poleks ju mingit raskust val mis ·a ja toita. Selleks pidime imiku tiri dud vaalarasv muutub suurepiiranud umber paisata ilks kipakas ma erilisele katideraami/e, muidu seks ravimiks poletushaavade
vaspaat.
oleks tema enda kaal ta surmanud. tu. Ja mis koige tiihtsam - vaalaTl'ine asjaolu. mis a'as kord vaa liha on asendamatu toiduaine palAlbert Falco motles viilja moo
duse, kuidas hoida uaa!a paigal, et la kuivalt maalt vette, · oli toidu jude rahvaste, eeskiitt jaapanlasfe
teda saaks jiilgida ja pildistada. Ta hankimine. /segi eleuant siiob piie laual.
Niikaua kui maailmas niilgivad
ise ristis selle noksu provanssaa!i vas 300400 kg, riiiikimata temast
keelse nimega «virazu», mis tiihen 1015 korda raskematest olevus sajad miljonid inimesed, niikaua
on ka vaalade massiline piiiik paradab keeruta, poiirle. Albert tuli sel test.
lele miittele siis, kui tiiiitas delfiini
Kiusvaalal killl hambaid pole, tama tu.
dega, Ta is/us paati ja kruvinud ometi on temaga asi lihtsam, sest
~ELLO LMN:
mootori tuurid illes, hakkas tiiruta suula"s ripub tal sadu ristipidi aset
ma umber kaseloti. Muudkui laskis sevaid sarvplaate, mi/le abil ta filt
ringiratast,
vaal jiii tahtmatult reerib toiduks planktonit. Vaguvaal
seisma vahurongas, mille tekitasid ;a groiini vaal u·iuvad piirani sui 'a
mootor. ja paadi kiiluvesi.
muudkul · tootlevad toiduks miljo
Alguses sattus kaselott sellest neid tilluk.esi organisme, vesi niri
(Algus 1. lk.)
miillust segadusse, hiljem taltus, . seb suust viilja.
otsek.ui oleks milra teda uimasta
viilkaitsekursuse juhatajal vanem·nud. Kaselotf.idel nagu .teistelgi . Miirksa kehvem lugu on kaseloti o.pe!aja Eduard Maistel. Peale hea
vaaladel on viiga hea kuulmine. ga. Hamniasvaa,lal(stel on_ 2 kuni ettevalmistuse
tuleb
tunnuslavalt
Niihtavasti see milranivoo, mille 240 hammast, all rohkem kui illal. miirkida sanitaarsalga liikmete kolFalco mootoriga tekitas, ajas vaa Pruukosti moodustava.d suured. kal lektiivsustunnet, tosist suhtumist ja
lal pilt/ikult oeldes pea ringi kiii maarid. lotvalised ja kalad. Toidu voitluslikku esinemist, mis liippkokma. Seetottu aeglustas hiiglane oma hankimiseks tuleb. · neil sukelduda kuvottes kindlustasidki edu.
liikumist, jiii peaaegu: seisma ;a tii kuni poole kilomeetri silgavusse.
Kahjuks ei onnestunud koik samar
nu sellele onnestus meil jii.uda tal Siin kulub kaseloti/ tema viigev ke
ll
le 'Uiiga liihedale.
re marjaks iira. Moelge ise, milline hiisti veterinaariateaduskonna
Muidugi, vaalal on alati .viiima. energia kulub selleks, et viia see kursuse sanitaarpostil . (komandor
lus sukelduda, minna nii silgava/e, kiirrong mere pohjti, pidada duel! Lea Looga), kuigi eeldused olid- viiet me ei jiiua talle jiirele, Kuid «vi ·9meetrise kalmaariga ja pista ta hemalt sama head kui sanitaarsalgalgi. Linnavoistlustel esinedes jiil
razu:1 otsekui halvab teda. _
siis nahka.
·
vajaka piisavalt tosisest suhtumisest
Sona. «otsekiii» on tiiiesti omal
Niisiis, vaala mootmed ja kaal ja · tiipsusest, nii tuligi sanitaarpos.
kohal: Koik a/gas _ viiga kenasli: teevad ta .ookeani valitse1aks .. See ti! leppida hindega «hea> ja kesiseFalco tantsis moolorpaadiga taas ei tiihenda, nagu poleks vaa!al vaen kohaga.
oma . tantsu umber vaala, mootor lasi. lnimene peab vaaladele am.mu
milrises, veepritsmed Jendasid. ka jahti, eritf koige suurematele, sini
KALJO PUNG
selott lebas liif?_umatult veepinnal. fa finnvaaladele. Kord uius Gibral
la jiirsku hakkas vest elama, paat tari ilmbruses rohkesti IOunavaalu.
ToiMETAJAl(T; T. sAl{v
koos inimestega · lendas pilpana Nad olid suhtelisel aeglased, .fiiku
ohku, piihja vajusid nii mootor,. sid vaid 5 kmft, ja bask.id tapsid
Akadeekaamerad kui muu raskem· kraarri; neid nii ohtrasti, et nilild pole His Ajaleht. «Pollumajanduse
Ega see ei tiihendanud, et vaal paania pohjarannikul enam ilhtki mia>, toimetus Riia 12_, tel. 75-572.,
Hans Heiderrianni
nirri. · trilkikoja
meid r.ilndas. oh ei, ta/le saUih./salt Jounavaa!a.
··
triikk• Tartus;Kastani 38:Tellimise
villand kogu· sellest .liirmist, pike"
Ent vaalal on ka uks loodu.slik or .. · 2459.' MB~02772 .. · Oksiknumbri
· malt motlemata tegi ta, saba{{a vaenlane, · tema suguvend, ladina hind 2 kopikl;iL
.. .
paar joulist (iigutust .. et ~ukelduda. keelse (li~ega _Or c in us or ca. cflt.1nny~a11a11.11.~ce AKa.11.euaJI> . _ ( cCeJ11..Oleks voinud hullemini minna. ku( Ta on hammasvaalaliste seltsist. CKoxo311AcTBeHHa11 aKaAeMJ!ll> )_ Opr_alh
peKTOpaTa,
KOMHTeTa,
iniieldd ,vaafa liJliiitu suurtele liiuga ehkki viiiksernYseeeest iige fa· ilrg napTKOMHTeTa.,.
H
nJi<)<!>KOM8 3CTJJRCKOI! ceJJb•
dele. Piirast vahejuhtumit jiitkas ta se jouga, riiiikimata kuratliku:st ka nKCM
CKJJX03Hi!CTBeRHOA BK3AeMHH
ScT. ccp._

Olelinnalistel ...

