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Seekordsed illiOpilaspaevad on ilritusterohked. (Ni:idala
programmi ni:ied 3. lehekilljelt.) Mida me illiOpilas
piieuasiel. kuulsimeni:igime, sellest jutustame ajalehe jarg
mises numbris.

wpu.

Uhise perena

kogunes akadeemia pere 6. novembril Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 62. aastapiievale piihendatud aktusele. Paevakohase ettekande pidas dots. Harri Piho, Rektor dots. Nikolai Kozlov andis kiimne kuu tootulemuste p6hjal selle aasta sotsialistliku v6istluse v6itja
rniirgi ja tunnistuse jiirgmistele 6ppej6ududele ja tootajatele: dots. kt,
Vello Meriloo assist. Peeter Tammar, dots. Arnold Sau, assist. Elmar
Tiitte, prof. L~it Rein tam, dots. Huno. Eller, prof. Leid'.! L~pajoe, dots.
Sinaiida Riives, v.-lab. Illa Miller, peamsener 01ev Sank, tisler Osvald
Tuul, lukksepp Rudolf Piirn. Kvalifikatsiooniprorektor
Kal]o Tein sai
rinnamiirgi «NSV Liidu Tsiviilkaitse Eesrindlane», ~~ad. A~rne Pung
valiti Oleliidulise Pollumajandusliku Teadusltk-Tehnili=e
Ohmgu juhatuse auliikmeks, sama iihingu aukirja sai dots. Karl Sinijarv.

Niidalavahetusel
oli juubel ma·
temaatika
kateedri
dotsendil
Sinaiida Riivesel. Aga paraku tuntakse-teatakse
teda kindlasti laiemalt
uhlskonnatoo
pohjal - kui EPA
ainukest
naisdekaani,
kes seisab
iihiskortdlikc . erialade
teaduskonna
ecsotsas, Selle umber ka siis alljar gnev jutuajarnine.
Ku1gl ·
[uubellohtul
alustati
OET-st, alustame tlina sliski Sinu
pohitiiost, mida Sa dots. Heino
Molleri sonade jargl teed nooruslikult raugematu
energia, pohjalikkuse roomsameelse
oeluse, huumorim~else jonni ja sihikindlusega,
andes tulevastele mehhanisaatorltele
[a maaparandajatele kujutavat geomeetriat juba iile 30 aasta. Tai hea
raiikida, ise ka Sinu opilane olnud.
Kuidas Sinust matemaatik sal,
oppisid ju Narvas hurnanltaarkallakuga klassls?
Dots. H. Moller iitles jah, et Si·
Aga mul. olid 'C.liiga head mate na oled juba 1500 mehhanisaatorile
maatikaspetaiad. Algf?lassides andis aabttsatoed selgeks teinud: esimese
matemaaiikat A. Pikkat, lga tunni kahe nidalaga opivad paberit ja
algul oli meil peastarvutami_ne: plliatsit kaasas kandma ja jirgmj..
Hitminelahut s nino,
korru1;;mme, ·. se kahe nadata~:\ ·t!li."?!.e· ka,

astendamine. Ta mitte niisama, uaid
nippidega. See olt kole p{jnev ja
huoitao. Et arv . . . astmes · · · on
kiies ka siis kui ... korrutada. la
kUll me puudsime opetajat iile
trumbata, et saada vast us. enne kiit
te, kui tema sellega toime tuleb
(tol ajal opetajal ei olnud taskuar
outit peos nagu niiiid miinikord},
l(eskkoolis
andis
matemaatikat
meie · kooli direktor Villem Nano.
I gatahes h:umanitaarklassile opeta
li viimases klassis ka analuiUilist
geomeetriat. Nii et kui ma tulin
Tartusse ulikooli, ooistlesin ausalt
Tartu poeglastegumnaasiumi pois
tega, l(arl Maasiku opilastega.
Aga ulikooli matemaatika kateed
risse sattusin nii. Sofafiirgses Tar~
tus tuli vastu prof. /. Sarv ja iltles:
<Tulge homme toote!» Liiksin. JO;
novembril sai s.iis 35 aastat tollest
piievast. Algul olin panemiaboran
diks. Trilkkisin, kindad kiies (ruu~
mid olid ju kiltmata) kahe niipuga
!. Sarve sonastikku ja taltsutasin
perutavat masinat, mis esialgu va
hiku kiies korralikku toOd el taht
nud . teha.
1. jaanui:lrist 1945 miiiirati mind
assistendiks.
Millal Sa ise loenguid pidama .
hakkasid~

Kui me prof. Oto Lumistega (te
ma oli sits tudeng) ei eksinud, siis
30 aastat tagasi. Prof. Gunnar
Kangrol oli kole palju loenguid, ja
nii ma hakkasingi . lugema mate
maatllist analiUisi. Praktikume ja
gasime Jakob Gabovitsiga. Kursus
oli ( voi tundus mulle) kole tark.
Enamik olid viied ja sain panna
vaid ilhe kolme.
Mida
gist?

Jiirgmisel piieval marsiti koos teiste tartlastega

paraadil.

MAIDU TAFENAU

Iotod

suslastele selgeks aine sisu fa mil
leks seda tuleb oppida, nend_e ~o
hustused ja oigused. ~e
kui laia
li lasen annan viis kusimust. Tuleb
definee;ida, mida nimelatakse ruu
d,,;l{s,. trapetsiks, kiivsirgete~s:. '..
Ruudu puhul sain 44 cdetinitsioo~
Enamasti [ah: Tudeng on kullalt
teotahteline. Peaasi, et me [uba esi ni,. Kirjutan kOlk erinevad vastu
mesest .semestrist alates oleksime sed viilja. Peab· iUlema, et vene
hiisti niiudlikud _ ei iJ1tki kl5r ruhmades on asi parem. Vene
gendatud hinnei, ei ishthi tegemala NFS Vs katsetati ka m0nedes koo
lides uusi i5pik11id, aga pettuti ja
jiitmist.
Ma oleti ikka oelus kah. Iooniste jiilidi esialgu enamviihem· klassika
.
suhtes olen iielnud: mina uurijaks lisele opetusele pidama. . 
Meie koolis puudub motlemise
ei hakka, prokuriiriks kidl. Kui mil
me mehe joonised on tiipseli ilht~ tapsuse treening. Ukskord opitak
nagu, siis mina selgeks tegema et se iira~ min!Ii eflekujutus on ole
hakka, kelle oma esimene oli. Ma mas.• aga defineerida ei o_sata. · Sele
lemad (vOi koik, kuidas kunagi see tatakse loetakse kolme sona asemel
paljundamine kiiinud on) saaood Ules k~lmkummend. Aga kuidas me
teha uue too.
riiiigime asjadest, mida me ei tea?
kasutame
matemaatilisl
Mis viimasel ajal hiiirib, on kesk Kuidas
koolilopetanute rWrk tase. Asi saab sumboleid, kui me neid ei oska
alguse juba uutest programmidest. Uksteisest eristada7
Koolis on vilhem hakalud i5petama
Muidugi, kw kf>igis koolides olek
geomeetriat, palju on sisse toodud sid ·vaga head (ja julged) opetajad;
hulgateooriat. Seepiirast kujutava kes otsiksid . iUes solmkilsimused,
geomeetria ja hiljem konkreetsete neid treeniksid ja kinnistaksid, osa
rakenduslike prob/eemide ja inse jii.taksid aga iseseisvaks tooks, siis
nerkonstruktsioonide
puhul tekib poleks hiida veel midagi ka nende
raskusi.
opikute puhul. Nuiid aga kaob iira,
Piirast soda opetati geomeetriat mis on aabitsatode (ja vafa kind
tema klassikalisel kujul ja iUdse lalt teada), mis aga sellest tuleta
oil geomeetria jaoks rohkem aega. tud.
Pohitoed ja definitsioonid omanda
Aga pol.e fliga. !Uhatan kirjan~
ti kindtamalt ja konkreetsemalt.
Esimesel loengul teen esmakur
(Jirg 4. lk.)

Sa arvad

tlinasest

tuden-

Tudeng nagµ ikka, ainult kasva
n11d teistsugustes tingimustes. Pii
rast soda oli illikoo/i saamine. su11r
sundmuseks ja tudeng oli hiisti [ep
lik. Oldi kiltmata ruumides ja ise
tehti puid. Miiletan, sille ja sel'aga
veeti Kastani ilhiselamusse peahoo
ne juurest puid.
/a tudengeid oli viihe. Esimene
vasfavotl oli 5 inimest: meie prae
gused i5ppef(fad Linda Meijel ja Re
ne Losklt; fiiusik Leon . .Tuvikene ...
Nilitd on rnul 150 tudengit kiies,
paratamatult on seal neidki, kelle
ga tuleb. pahandusi. Mis ehk silma
on jiiiinud  meie tiinased noored
ui5iksid suhtuda toosse tosisemalt.
Umbrus on silildi, hellitab iira. Eks
mina tunnen seda ilksjagu, opetan
ju I kursust. Aga pole viga, piirast
liihevad · tosisemaks, soUidsemaks.

Se! fotol on linnukasvatusalase
uurimistoo 'iileliidulisi
koordinaatoreid, p6llumajanausteauus1e
kanulC!aat
v. Agejev 1•10.;KvasL Ja !-'. J::iUinaja Askanija-Novast,
kes osalesid EPA-s peetud teaduslik-metoodllisel noupidamisel
«Loomse toiduvalgu tootmise efektiivsema te teede.
viiljaselgitamine».
· Noupidamine
toimus
zooinseheriteaduskonna
kor~
raldusel, selle peamiseks initsiaatoriks
oli prof. Leida Lepajoe. I(iilalisi oli iile 60, ka Moskvast, TseHnogradist,
Harkovist, Minskist jm.
Erinevalt paar aastat tagasi Leningradis peetud samasuunalisest konverentsist, kus oli. kone all peamiselt
piimavalgu
tootmine, kiisitleti
Tartus pohiliselt lihaloomade valguvaiirindust.
Meie teadlastest esinesid prof. L. Lepajoe, prof. 0. OJI, prof. H. Tikk, dots. V. Raudsepp,
dots. H. Mauring, vanemteadur V. Kaarupun jt.
Noupidamisest
osavotjad
palusid Eesti Pollumajanduse
Akadeemiat
ka edaspidi koordineerida
sellealast teadl.lslikku tOOd.

ELKNU EPA organisatsiooni

Jiitkame ee1mises
avaldamist.

PA-s

a1ustatud

OliOpilasteaduses on akadeernias
margata edasiminekut.
OTU ti:ii:ist
votab osa iile 90% iiliopilastest.
Edukalt on esinetud iileliidulistel
[a vabariiklikel
konkurssidel, olurnpiaadil «Uliopilane ja teadusliktehniline progress».
Eraldi tuleks peatuda komsomollkomitee
koostiiol
Iihlskonnateaduste kateedritega. Massiliselt v6etakse osa iihiskonnateaduste,
komsomoliajalooja
rahvusvahelise
noorsooliikurnise
alaste iili6pilast66de konkursist.
Vil iileliidulise
iihiskonnateaduslike
iili6pilast66de
konkursi kiiigus 1977/78. 6.-a. koostati EPA uhiskonnateaduste
kateedrite
6ppej5udude
juhendamisel
1421 referatiivset
ja uurimuslikku
t66d. Akadeemiasisesele
konkursile
esitati 48 toad, Vabartiklikul voorul said EPA Iiliopilaste tood iihe
I ja kaks III auhinda ning 9 diplomit.
Edukalt on edenenud
akadeemia
komsomoliajaloo
uurimine. Heameel
on konverentsile
ette kanda, et
aruandeperioodil
olerne
pidanud
EPA
komsornoliajaloo - I ja II
konverentsi.
Molerrrnd onnestusid
igati. Kulas kaisid kornsomoliveteranid. Praegu on vaja koos NLI(P
ajaloo ja teadusliku kommunisrni
kateedriga leida
uusi v6imekaid
iiliopilasi komsomoliaj alugu uurima.
Tahistarnaks
rahvusvahelist
iiliopilaspiieva,
peeti 17. novembril
1977 illifipilaste
uhiskonnateaduste
konverents.
·
Sisukaid
koostookontakte
iihiskonnateaduste
kateedritega
tuleb
veelgi silvendada.
Noukogude spetsialist peab olema
aktiivne
kommunismiideede
kandja, oskama tootada ja suhelda inimestega. Teadmised ja oskused selleks annab iiliopilaste iihiskorrdlik-poliitiline
praktika.
OPP
on muutunud 6ppe-kasvatust66 lahutamatuks
osaks. Teatavasti oli
Eesti Pfillurnajanduse
Akadeemia
esimene . korgkool Eesti NSV-s, kus
viidi sisse OPP. Ometi oli meil
OPP rakendamisel
olulisi puudusi.
Konkreetse
juhtimise
puudumise
[a vahese akadeerniasisese koordineerituse tottu ei tunnetanud moningad iiliopilased OPP toelist olemust ja siigavat sisu.
Eesrnargiga
parandada
OPP
alast t66d loodi eelmisel aruandeperioodil komsomolikomitee
juurde
UPP
komsomolikomisjon.
Selle
t66st on tousnud tutu. Oppeprorektorile tehti konkreetsed ettepanekud OPP alase
tiiiustamiseks
akadeernias,
Nende ettepariekute
alusel t66tati valja uus OPP juhend, mis kinnita ti rektori kaskkirjaga aprillis 1979. a. Alates kaesolevast
oppcaastast
viiaksegi
OPP-d labi uue juhendi
alusel.
Uhdks OPP osaks on lektor-propagandisti oskuste .omandarnine ja ra-
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Andres

Lepiku

(foto1)

ettekande

kendamine.
Sel!el t6616igul tahaks
peatuda veidi pikernalt.
Uliopilane · omandab lektori voi
propagandisti t66ks vajaliku oskuse kas iihiskondlike erialade teaduskonnas voi praktilises tegevuses. OET-s
lektori
erialal
opib
praegu ligi 80 iili6p.ilast. Oppetoo
toimub nii eesti kui vene keeles.
Pidevalt tegutsev 1ektorite grupp
moodustati
ELl(NO EPA Komitee
juurde
I 976. a. veebruaris..
3 ja
poole aasta jooksul on tootatud
tublisti. Peale Tartu Iinna ja rajooni on rohkem esinemisi
olnud
Voru ja Jogeva rajoonides, pearniselt ateistlikel
teemadel. K6ige tihedamad
ongi sidemed ELKNO
Voru Rajoonikomiteega ja Palarnusel asuva Kaarepere sovhoostehnikumiga. l(oige minevamateks teemadeks
on olnud
<<Miks noored
voivad
sattuda
religiooni
m6ju
alla ka meil P» ja tsiikkel vestlusi
Euroopa sotsialistlike
maade majandusest ja noorte elust. Osaleti
Hiiumaa rajoonis korraldatud poliitpiieval.
Huvitavaks
kujunes EPA esinduse osavfitt 1979. a. aprillikuus
l(aarikul toimunud II ENSV iili6pilaslektorite
kokkutulekust.
Lisaks paljude kogemuste saamisele
ja isiklike kontaktide kujunemisele
tunnistati
parimaks
esinejaks
EPA
zooinseneriteaduskonna
IV
kursuse
Iiliopilane
Sirje Siimen-

son.

1979. a. jaanuaris
suunati Tallinna ELKNO Keskkornitee juures
tegutsevasse
vabariiklikku
noorte
lektorite kooli 5 iiliopilast. Parimaks lektoriks on grupi juht Arvo
Lillenberg (MM II), kes on kokku
esinenud
oppeaasta
jooksul
11
loenguga.
Aramiirkimist
vaarib
Villu
Verrevi
(0 Ill) s6nav6tt
EKP Keskkornitees L. I. Brefoevi
memuaarteose
«Uudismaa»
arutamiseks korraldatud aktiivil. Noorte
lektorite
gruppi
juhendab
dots.
Vello Malken poliitokonoornla
kateedrist,
kellele tahaks selle t66
eest oelda siigava tanu.
_
.
Oppejoududest on lektorite valjaselgitamisel,
abistarnisel
ja juhendamisel seni rohkern kaasa 106nud Mai Ojamaa ja Lembit Kaaramaa. Tihenenud on grupi side QET
noorte lektorite kooliga, eriti dotsent
Arnold Tolglga. OPP on !eninliku
arvestuse uks koostisosa, Leninlikku arvestust viirne liibi deviisi all
«Viime ellu NLKP XXV kongressi
otsused».
O!eme haaranud leninliku arvestusega kaasa ka OLKNOsse mittekuuluvad noored. Viirnasest vaheatesteerimisest votsid osa
peaaegu kolk iiliopilased.
Ka
leninlikud
oppetunnid
on
kommunistlike
noorte ja noorte
uhiskond lik-poliitilise individuaalse
enesetaiendarnise
ti:ihtis
t66vorm.
Nende poliitiliselt j a kasva tuslikult
ti:ihtsate iirituste organiseerimisel
ei
tohiks olla mingisuguseid puuduj aiike, kuid kahjutundega peab tunnistama konverentsile,
et iiksikuid
rnoodalaskmisi siiski esineb. Nii ja,c
tab m6ningatel kursustel soovida
leninlike oppetundide sisukus. Mitmete
kursuste
komsomolibiirood
suhtuvad
leninliku
arvestuse organiseerimisse
passiivselt. lsiklike
kompleksplaanide
vastuvotmine

jaiib kohati formaalseks, tosisdt ei
suhtuta atesteerimisse, puu·du jaab
printsipiaalsusest, vahe kasutatakse
t66 paremustamiseks
kriitikat ja
enesekriitikat, millele teravalt juhtis tahelepanu seltsirnees L. I. Breznev oma aruandekones
NLKP 25.
kongressile. l(a ELKNO EPA l(omitee t66s on leninliku arvestuse
organiseerimisel puudusi: pole viilja
t66tatud efektiivseid metoodilisi juhiseid leninliku arvestuse tabiviimiseks kursuste komsomoliorganisatsioonides. On ilmne, et komsomolikomitee ideolooglasektoril tuleb leninliku arvestuse
organiseerimisel
veel kiiesoleval semestril ara teha
suur too.
Komsomoliaktiivi opetamine on
samuti ideoloogiasektori
tiihtis t6o16ik. See t66 on komsomolikomitee
pideva tahelepanu all, sest komsomoliaktiivi valikust, paigutamisest
ja kasvatamisest
on otseselt s6ltuv
meie komsomolit65 edukus. Komsomoliaktiivi kool on meil tegutsenud
aastate viiltel. Liibi on viidud mitmeid seminarlaagreid etineva astme
komsomoliaktiivile, toimunud on aktiivioppused.
Paraku
pole
meie
komsomoliaktiivi
kooli tegevus nii
efektiivne, · kui me seda niiha tahaksime ja see annab ennast igapiievases to6s valusasti tunda. lkka juhtub, et moni aktivist ei oska korrektselt vormistada komsomolidokumentatsiooni
voi koosolekut
liibi
viia nii, nagu seda tegema peab.
Aktiivi 6petamise
alased kogemused voeti kokku Ja kavandali iilesanded
komsomolikomitee
istungil
20. veebruaril k. a. Selle otsusega
kinnitati aktiivi opetamise perspektiivplaan 1979. ja 1980_ aastaks.
Komsomolikomitee
ideoloogiasektor
tegutseb praegu selle, plaani realiseerimisel. Aktiivi opetamise kiisimused peavad jaama komsomolikomitee pideva tahelepanu
alla.
NSVL uue konstitutsiooni
36. paragrahvist tulertevad meie kohustused iiliopilaste kasvatamisel noukokogude patriotismi ja sotsialistliku
internatsionalismi vaimus. ·
-·
Meie
komsomoliorganisatsioonis
on praegu iile 2000 Jiikme. AastavahetljseL kuulusid Jl\eie perre 18
rahvuse esindajad.
On taiesti selge, et siit tulenevad meie kohustused kommunistliku kasvatuse sellises tahtsas t6616igus nagu seda on
iiliopilastes interna tsionalismitu nde
kasvatamine.
Selles taos saab eraldada 2 p5him6ttelist t6616iku.
Esiteks
soprussidemete
arendamine teiste k6rgkoolidega, s. 0. valjapoole suuilatud t66. Viimase ajani olid meil peaasjalikult soprussidemed sotsialismimaade
korgkoolidega. Vahetasime iiliopilasi Sofia
Pollumajanduse Akadeemiaga, praegu on sidemed Varssavi Pollumajanduse Akadeemiaga ja l(eszthely
Agraariilikooliga. Need sidemed on
tihedaa lisaks iiliopilasmaleva
riihinadele oleme sagedasti_ vahetartud kiilalisdelegatsioone
komsomolikomiteede vahel. Teoks on saanud
ka esimesed
5ppej6udude vahetused. Ent nende soprussidemete korval tti[eb interrtatsionalistliku
kasvatus!66
seisukohast
olulisemaks
lugeda soprussidemete
arendamist
teiste liiduvabariikide korgkoolidega. On viiga hea, et rektoraat leidis voima!use toetada algatust sidemete loomisel Kirgiisi Po!lumajanduse
Instituudiga.
Esimesed
vastastikused kiilaskiiigud on niiiid
teoks saanud.
Teine t66suund on akadeemiasisen.e_ Nagu eespool margitud, on
met! palju eri rahvusest iili6pilasi.
Meie kogemused naitavad, et sellise kontingendiga
saab organiseerida vi:iga sisukat toad. l(iiesoleva
aasta algul said teoks nrt. esimesed
rahvaste ohtud. Eriliselt onnestus
Taga-Kaukaasia rahvaste ohtu, mille sisustasid sealt meile oppima tulnud iili6pilased_ Omalt poolt vastasime neile eesti ohtuga, kus tutvustasime meie vabariigi saavutusi ja
rahvakunsti.
Tung neile ohtutele
niiitas, et seda traditsioorti tuleb
jiitkata. Selles tfoloigus tuleb komsomolikomifeel senisest aktiivsemalt
otsida uusi t66vorme. M66dunud
oppeaastal moodustasime
ka oma
interklubi, kes on koigi nende ettevotmiste eesotsas. l(aeso!eval
ajal
tahame klubi tegevusviilja
laiendada.
Rohkem prob!eeme kui onnestumisi on sojalis-patriootilise
kasvatustiio ja sporditoo osas. Aktiva
poolele saame kanda kiill sellised
iiritused
nagu lillede
asetamine
end!sle EPA 6ppej6udude-s6javeteramde haudadele,
traditsiooniks on
muutunud Noukogude armee aastapaevale piihendatud Tartu-Margu-

se suusamatkad, kaugmatkajate onnestunud retked, kuid passiva poolele jaab liiga palju tegemata t66d.
l(omsomolipoolne osa VTI\-marklaste ettevalmistamisel on vaike. Viihe
on iiliopilasi haaratud kaasa ter-.
viseja
rnassispordi
iiritustele.
l(oostoo EPA spordiklubiga on olnud tagasihoidlik.
Praegu kavandame mitmeid iiritusi, mida saaksime korraldada koos spordiklubiga.
Selles t6516igus tuleb komsomolikomiteel jatkata senisest sihikindlamalt.
Suur osa EPA iili6pilastest on
vabatahtliku rahvamaleva
liikmed.
Sellega votavad iiliopilased otseselt
osa iihiskondliku korra tagamisest
Tartu linnas. See on loomulik sest
iga iiliopilane on iihtlasi Tart~ linna kodanik. Mones_ teaduskonnas
(A, PMT) t66tab KOR hasti: kiiiakse linnareididel,
jiilgitakse
korda
EPA-s toimuvatel ohtustel
iiritustel.
On vaja aga l(OR-i tegevust
laiendada -,--- haarata
kaasa koigi
teaduskondade
iiliopilasi, suunata
KOR tegevusse meie iiliopilasmajas.
Korraprobleemidest
riiakides ta·
haksin
peatuda
ka iihiselamutel.
NSVL uue konstitutsiooni
oarao-rahv 44 annab NSVL kodanikele
oiguse eluruumile.
Ent ~amas on
6eldud:
«NSV
Liidu
kodanikud
peavad saiistvalt suhtuma neile antud eluruumisse.>
On kahju, et
konstitutsiooni
sellest .siittest kalduvad meie iiliopilaserl kohati korvale. Pidevalt tuleh lugeda rektori ki:iskkirju iiliopilaste eksmatrikuleerimise ja iihiselnmukohast ilmajiitmise kohta korrarikkumiste
piirast.
Niisugune olukord ei tohi enam
kesta. l(ord peab majja saama.
l(evadsemestril
arutas komsomolikomitee iihiselamute omavalitsuse
kiisimusi. Voeti vastu p6hjalik otsus, kus on maiiratletud komsomolikomitee olmesektori ja iihiselanmn6ukogude iilesanded iihiselamutes
korra tagamisel · ja iihiselamuprobleemide lahendamisel. Praegu tegut-

ELKNO

Tartu

Linnakomitee

piihendatud iirituste programm, ju·
ba eespool mainitud
inleriiritused.
Teha on aga veel palju.
Uliopilastaidlus
on
probleem
omaette.
Teaduskondadevahelised
taidluskonkursid peaksid iiliopilastele pakkuma
rohkem kui airiult
voimalust vaba aja veetmiseks. Selles tegevuses kasvab ja areneb inimene, on iihendatud ideelis-poliitiline kasvatustoo; esteetika.
Isetegevusprogrammides
on puudujaake
esita tava ideelises tasemes, puudu
j iiiib nooruslikkusest, iiliopilaslikkusest. Eriti tahtis on fugevale alusele
rajada
teaduskonnasisesed
kultuuriiiritused.
Esimesi tulemusi
meil selles
t66valdkonnas
on EPA agitbrigaad
«Punane Nelk>
esindas meie vabariigi illiopilaskonda agitretkel l(arjalasse:
Aastaid tagasi oli tiiiesti arvestata\·al
tasemel meie iiliopilaste
kirjanduslik omalooming. J6uti kogumiku «Korsumise
aastad» I viiljaandmiseni.
lJsinasti koguti materjali II osa jaoks. Kaast66mapp
on praegu iisna mahukas, kuid t66de lase kesine. Madala viiiirtusega
kogumiku vi:iljaandmine ei saa tul!a
kone allagi.
Hea on komsomolikomitee
side
iihiskondlike
erialade
teadusJmnnaga. Komsomolikomitee
OET sektori 166 on Iaabunud
edukalt. Sel
6ppeaastal
registreeris
end osavotuks 18 ringi 736 iiliopilast.
Eelmisel aruandeperioodil alustasime
tiiiesti
uue
ettevotmisega
meie
komsomolitoos.
Juhindudes
OLI(NO Keskkomitee otsusest moodustati
keskkooliopilaste
aineringid, mida juhivad EPA iili6pilased.
Kui algul t66tasid ringid e.dukalt,
siis aja jooksul kuivasid nad kokku_
Seda
kritiseeris
teravalt
ELl(NO l(eskkomitee I sckretiir Donald Visnapuu ELKNO Tartu Linnakomitee pleenumil. Kahjuks peab
iltlema, et· midagi olulist pole me
suutnud ka vahepeal iira !eha. Ainsa positiivse niiitena voib iuua agronoomiateaduskonna
lili6pilaste
kogemuse, kes oma agitbrigaadiga
kiiivad
meie
maakoolides
EPA-t

I sekretar

seme selle otsuse
realiseerimisel.
Seni on lahendamata
iihiselamutes
vaba aja veetmine. Oks viiike klubiruum Betooni tiinava iihiselamus seda on liiga viihe, et iiliopilastele
ohtul meelepi:irast tegevust pa~kuda: Kahjuks tundub, et iihisefamutes elavad iili5pilased ise pole huvitatud sellest, et oma vaba aega sisukalt veeta. Nii oldi vahepeal sunnitud sulgema ka Betoorri tn. iihiselamus olcv ruum. P6hjus ikka ilks
- kord oli kiiest ~ra. Kui seal saime korra majja, siis
torniihiselamus olime vaba aja veetmiseks ettenahtud ruumist sunnitud hoopiski Joobuma. Pohjus on sama, mis
eespoolnimetatud.
Ruumikitsikus
annab ennast
tunda ka iili6pilasmajas. Oliopilaste vaba aja organiseerimisel on meil olnud mitmeid
kordaminekuid: koos iiliopilasinajaga liibiviUud iiliopilaspaevade iiritused, OLKNO
60. aastapaevale

Arvi

l(arotam

tutvustamas.
l(eskkooliopilastega
tegelesid meie iili6pilased ka Eesti
Opilasmalevas. Tosi, viimastel .aasc
tatcl on kontakt EOM Keskstaabiga muutunud viihesemaks, kuna pedagoogiliste
erialade
puudumise
tottu EPA-st riihmakomandore
ei
nouta. Nii saamegi seostada EPA
illiopilaste tegevust
Eesti Opi!asmalevas vaid iiksikute entusiastide
nimedega.
Oli6pilaste
tiiokasvatuse efektiivscimaks vormiks on t66tamine iiliopilasmalevate
ridades_ Oliopilaste
toi:i\iikumisc
pohiprintsiibiks
on
kasvatusprotsessi orgaaniline iihendamine t66alase tegevusega.
Komsomolit66
p6hieesmargiks
iiliopilasmalevas _on tiinase iili6pilase
ettevalmistamine
tulevaks
t66ks ja temas tootmisjuhi omaduste arendamine.
Aruandeperioodi mahub kaks malevasuve. Kaadrit EOE-le valmis-

XXIII konverentsil
tab ette meie malevasektor. Molema! aastal tiiideti ja iiletati EPA-le
pandud komplekteerimisplaan.
Nii
osales 1978. a. EDE-s IOI, 1979. a.
aga 145 EPA jiliopilasf Eesti Pollumajanduse Akadeemia annab peamiselt kaadri maaparandusriihmade
jaoks, kuid hiisti on t66tanud meie
iiliopilased ka ehitusriihmades ning
riihmade ja piirkondade staapide
liikmetena.
1979. aastat tahistab taiesti uus
ettevotmine EDE vallas. Tanu pollumajanduse mehhaniseerimise teaduskonna aktiivsele toetusele kornplekteeriti
nn.
mehhanisaatorite
riihm. See kujutas endast koristusloode
kompleksbrigaadi,
mis
tootas Ulenurmel.
Meie tudengid
tegid ara suure too. Selliste riihmade organiseerimist, kus oppepraktika on iihendatud t66tamisega iiliopilasrnalevas.
tuleb jatkata.
Varasematel
aastatel oli suuri
mofidalaskmisi riihmade t66 organiseerimisel nendes riihmades, mis
tootasid
teistes
liiduvabariikides.
Nii oli meil palju probleeme Karjala ja Komi riihmadega. 1979. aasta kogemus naitab, et oigc kaadrivaliku ja pohjaliku ettevalrnistustooga on need problecmid lahendatavad. Se! suvel oli EPA kureerida
Jakuutia
riihm, mille uhc juhina
tootas filosoofiakateedri
oppejoud
Jevgeni Golikov, kogemustega malevaveteran.
Kornitee tiiokasvatuse sektori pohiiilesanne on olnud kommunistlike
toolaupiievakute
organiseerimisele
kaasaaitamine.
See tiio on olnud
tulemuslik.
Nii osales sel siigisel
toirnunud komsomoli- ja noortelaupiievakul ligi 2000 EPA uliopilast. .·
Hea hinnang
tuleb tiina anda
EPA Noorte Teadlaste Noukogu tegevusele. Aruandeperioodil
kuulus
noukogusse
7 inirnest.
Igakiilgset
abi on NTN tegevusele osutanud
teadusprorektor
dots. A. Sukamiigi.
NTN tegevuse pohisuunaks
on olnud noorteadlaste
professionaalse
taserne tostrnine ja kultuuriliste iirituste
korraldamine.
Uhiskondlikpoliitilise kasvatustoo
organiseerimine toimub koostoos EPA parteikornitee
ja
kornsomolikorniteega.
Tahtsamatest
iiritustest
tuleb eelkoige mainida
noorieadlaste
teaduslike toode konkurssi. Konkursil
-osalesid
koik EPA noorteadlased,
Igati
kordalainuks
tuleb lugeda
noorteadlaste teaduslike ettekannete
paeva korraldamist
koos ZBI ja
EM.I
noorteadlastega,
kusjuures
osalejaid oli ka TRD-st ja Tallinna Botaanikaalast.
1978_ a. veebruaris viidi Jiibi 3 piievane seminarlaager Margusel teemal «Load. use
ja iihiskonna arenemise iildised seaduspiirasused».
Meie noorteadlastel
on tihedad sidemed paljude uurirnisinstituutide
ja korgkoolidega,
kus on osaletud mitmesugustel konverentsidel ja sumpoosionidel
kokku 25 korral. Peale selle viiga head
kontaktid ja tihe koostoo TA ZBI,
EMI, TRD-ga.
Peale ·. nimetatud.
toovormide tootab juba mitmendat
aastat
noorteadlaste
klubi, mille
toost votavad osa ka ZIU ja EMI
ning TRO noorteadlased.
Klubi
tooks pakkus biiid voimalusi EPA
iiliopilasmaja.
·
DLKNO XVIII kongressi resolutsioonis on miirgitud, et kogu
organisatsiooniline tiio peab olema
suunatud
noore polvkonna · kommunistlikule kasvatamisele. Siseorganisatsiooniline tiio on sisulise too
aluseks. Eelmisel aruandeperioodil
tehti meie komsomoliorganisatsiooni struktuuris muudatused alt kuni
iiles. Niiiid voime miirkida, et need
end ka oigustasid.
Aruandeperioodi algul rnoodustati
osakondade biirood meie suurimas
komsomoliorganisatsioonis
_ metsanduse ja maaparanduse
teaduskonnas. Suurendasime sellega allliilide vastutust. Tundub, et moodunud 2 aasta viiltel on komsomolie!u selles teaduskonnas muutunud
hoogsamaks.
Aruandeperioodil on viihenenud
iiliopilaste vastuvott
DLKND-sse.
!(uigi see pole organisatsiooni tiio
pohiniiitaja ja DLKND-sse
haaratus meie iiliopilaskonnas suureneb
pidevalt, on ilmne, et toiid DLKNDsse mittekuuluvate noortega tuleb
tohusta<;la.
Komsomolidistsipliini
niiitajaks
on liikmemaksude
tasumise. oigea~.g:s~s. f5uig! s_ee on DLKND poh1K1r1a noue Ja 1gal kommunistlikul
noorel peaks lausa harjumuseks alema kujunenud oigel ajal liikmemaks
iira tasuda, on ikka volglastega tegemist. Hooletumate hulka peaks
li:_gema . zooinseneriteaduskonda
ja
pollumapnduse
mehhaniseerimise
teaduskonna
elektrifitseerimise
ja
mehhaniseerimise
vene osakonda.

Eeskujuks teistele voiksid aga olla
majandusteaduskond
ja agronoomiateaduskond.
Uute tiliopilaste komsomoliarvele
votrnine on viimastel aastatel lainud · organisatsiooniliselt
ladusalt.
Seda enam tuleb vaeva naha nende
kommunistlike noortega, kes lihtsalt vastutustundetult
jatavad end
kcrgkooli tulles arvele votmata. Tavaliselt viidatakse siinjuures puudustele komitee taos, kuid eelkoige
peab ikkagi neid siiiidistama, kes
oma dokumentc korras ei hoia.
Aruandeperioodil
korraldasime
kaks DLKNO liikmete aastakontrolli. Kui varem oli aastakontrolli
labiviirnisel
puudujaake
ELKND
EPA Kornitee t66tajate vaheste kogemuste tottu, siis niiiid annab
ELKND EPA Komilee viilja hoolikalt ette valmistatud
ning labi
mocldud metoodilise .rnaterjali iga
kursuse komsomolibiiroo
sekretiirile. See on loonud koik tingimused
aastakontrolli
edukaks
labiviirniseks. Ometi on mitmeidki kursuste
komsomolibiiroode
sekretiire,
kes
suhtuvad oma iilesannetesse
lohakalt. Negatiivsest
kiiljest voime
tuua niiiteks A III, V eesti II, Z
vene I, MP II, PM eesti III kursuse. Hasti viidi aastakontroll labi
metsanduse
ja · maaparanduse teaduskonnas ning majandus- ja agronoomiateaduskonnas.
Samuti
voib iira miirkida
veterinaariateaduskonda. Just nendes teaduskon<lades,
kus siseorganisatsiooniline
too on tasernel, on ka .muu komsomolitOo sisukas.
Noudlikumalt tuleb suhtuda kasvatustoo stiili. Sm. L. I. · Breznev
iitles oma kfines DLKND XVIII
b
kongressil:
«Siin on eriti tu arnatud hoolimatuse ja . Iormallsml ilmingud. Koigil ideoloogiarinde tiiotajail on aeg teha IOpp siin-seal
veel viiljajuurimata
praktikale, et
mehaaniliselt ja mfittetult korrutatakse aabitsatfidesid, ning sonade
d
·
k ·
pll umlsele. Aeg' on teha reegli s:
konelda lnlmestega lihtsat ja arusaadavat keelt, kirjutades aga panna lausesse elav mote ja fonded -. Ka
see on kvaliteedi [a efektiivsuse kiisimus, sealjuures kommunismiehitamise nii tahtsas loigus nagu uue
inimese kasvatamine.>
See minu arvates -. viiga oluline

niipuniiide peab leidma koikjal viiiirarnatut jiirgimist
On. veel paar probleerni, millel
tahaks peatuda.
.
.
. .
Akadeemia
komsomoliorganisatsioon vajab hiidasti ruumi, kuhu
saaksirne iiles panna iilevaate aastale jooksul tehtud tiiost. Motte selleks andis komsomoliveteran
EnnoLernbit Mikkelsaar meie kornsomoliajaloo
I · konverentsil.
See ruum
voiks olla naiteks auditoorium, kus
1940. aastal asus Tartu maakonna
komsomolikomitee.
Loodarne,
et
uue oppehoone valmimisega laheb
ka peahoones veidi lahedamaks ja
.. rektoraat leiab voimaluse ii.he ruumi
komsomolikomitee
kiisutusse
anda.
Meie vabariigis on 6 korgkooli.
lgas neist on ka teovoimeline komsomoliorganisatsioon. · Kahjuks on
praegu kujunenud selline olukord,
et iga korgkool
ajab oma asju
omaette,
suurt teiste tegevusest
teadmata. Organiks, mis eri korgkoolide noori peab kokku viima, on
ENSV Dliopilasnoukogu, kes, nagu
tundub, pole praegu tiiiel miiiiral
oma iilesannete korgusel. Arvame,
et Uliopilasnoukogu tegevust oleks
vaja hoogustada, leides selle koosseisu uusi, voimekaid noortejuhte.
Tahaksin tiina konverentsile anda
ka liihikese iilevaate meie teaduskondade komsomoliorganisatsioonide tegevusest. Tavapiiraselt alustagem agronoomiateaduskonnast.
Selles teaduskonnas on viilja kujunenud
teotahteline
ja voimas
komsomoliorganisatsioon.
Komsomolikomitee
arvates on edu aluseks tihe koostoo teaduskonna parteiorganisatsiooni,
dekanaadi
ja
oppejoududega. Agronoomiateaduskonnas tegutseb Noorte Pollumeeste Klubi. Sisukas on feaduskonna
spordielu. Viiakse liibi kursustevahelisi kabe- ja malevoistlusi. Ulivoimsalt voeti o5a Tartu-Marguse
suusamatkast.
Korraldatakse
teaduskonnasiseseid
kutsea!avoistlusi.
Se! aastal viidi liibi I Erika miingud. Komsomolibiiroo
loodab se!lest kujunevat uut traditsiooni. Agronoomiateaduskonna
baasil moodustati ka interklubi. Sisukat food
teeb teaduskonna komsomolibiiroo
iiliopilaste vaba aja sisustamisel ja
kultuuritaseme tostmisel.
Peetakse
ka teaduskonna komsomolikroonika
raamatut. Et on olemas ilmne seas
sisulise ja organisatsioonilise
too

vahel, seda kinnitab agronoomiateaduskonna
kogemus
veenvalt.
Tundub, et ka · teiste teaduskondade
komsomolibiiroodel
oleks agronoomidelt iiht-teist 5ppida.
Metsanduse ja maaparanduse teaduskonna osakondade komsomoliorganisatsioonide
iildkoosolekutel
voidi uhkusega riiiikida sellistest
iiritustest nagu Noorte Maaparandajate Klubi moodustamine, metsamajanduse eriala iiliopi!aste kohturnised
vilistlastega,
teaduskonna
eesrindlaste autasustamisohtu
jne.,
jne. Teaduskonna spordialane tegevus on tiinu dekaani prof. Ende!
Laasi
aktiivsele
eestvedamisele
viiga hoogne.
Rahuloluks on pohjust ka pollumajanduse
mehhaniseerimise
teaduskonnas. Teaduskonna komsomolibiiroo on tegutsenud
aktiivselt.
Tegevust jiitkab diskussiooniklubi
«Impulss», hoogu on saanud spordialane tegevus. Tugevnenud on
komsomolidistsipliin
ja
koostoo
vene osakonnas oppivate iiliopilastega.
Sisukamat tegevust ootame majandusteaduskonna kommunistlikelt
noortelt. On ju tegemist inimestega, kellest paljude diplomisse kirjutatakse
EPA-t
16petades
sona
«organisaator». Ja kus siis veel mitte alustada
kogemuste
oml!ndamist oma pohitooks, kui mitte akadeemias?

MAIDU TAFENAU

fotod

Sonavottudest

S5nav5ttudes, kus igale konelejariihmade tOolesaamiseks on aga esile anti orna arvamuse avaldamiseks tanud juba mitu majandit.
7 mintttit, analiiiisiti pohiliselt kitAruandeperioodi EGE sektori jusaskohti akadeemia komsomolielus. hataja Siim Sillamaa koneles maELKND EPA Komitee asesekre-. levaprobleemidest.
ECE-79 toosutiir Raivo Kaljuste koneles ii]iopi- vest vottis osa ametlikult
145 EPA
!asJe passiivsusest. Teema on kiill iiliopilast. Kokku tuli EPA-I kureevana ja seHest palju ning mitmetes rida 17 ruhma. Kui enarnuse rlihinstantsides riiiigitud, aga siiamaa- majuhtide kohta saab oelda kiitvaid.
Paranenud on komsomolitoo vete- ni asi parernuse poole nihkunud po- sonu,
.. nu.. momgt
- · · mees pea k s
s11s
rinaariaja zooinseneriteaduskonle. !gal aastal astuvad meie komso- enesega enne tosiselt am pidarna.
nas.
moliorganisatsiooni
uued noored. kui ombleb maleva sinisele vormi14. marts 1979. a. sai EPA-s veel Kindlasti tulevad neist paljud soo- kuuele austava lipiku ckomandon
Lihe
iiliopilaste
huvialaklubi
viga akadeemias
midagi ara teha. v6i «meister>.
EPA komsomolikoNoorte Loomakasvatajate
Klubi Uus keskkond, uued tingimused - mitee peaks
tosisemalt
suhtuni.a
slinnipiievaks.
Uuesti on hoo sisse eneseleidmine votab aega. Aeg aka- riihmafunktsioniiiiride
valiku probsaanud diskussiooniklubi
«Kentaur». deemias oppimiseks pole aga piira- leemi. Praktiliselt soltub ikkagi koZooinseneriteaduskonnas
on tore- matu --' moni mees jouab enne mandorist
ja meistrist,
kas 20
dad iiliopilastaidluse
traditsioonid.
akadeemia l6petada, kui enese tiiie- r:oort inimest jiiiivad orna suvega
Seda kinnitab ka aruandeperioodil
likult Jeiab. Sellepiirast peaksid va- rahule. Ktii esimest aastat malevas
toimunud iihe taidlusiilevaatuse
esi- nemad ja kogenenumad kommunistolnu iitleb,. et ei, sinna tagasi ma
koht.
likud noored aitama noortel kom- kiill ei liihe, siis on 5e!les riihmas
somoliellu .sisse elada.
lood ·korrast
iira.
Muidugi,
iga
Kui 2 aastat
tagasi tunnistas
EPA eh.itusmaleva·
komandor .Jii· iiliopilane
ei
sobigi
malevasse.
teenistui·ate
konisomollorganisatKah1·u·
on
ku1·
malev
muutub
noos mai'·andusteadus' konnast·an'
·
siooni iildkoosolek oma bliroo to"o~ ri
dis " iilevaate Ulenurmes suvel teh- aas t a-aas t a It · noorema k s, nu.. su- mitterah.ulda.vaks,
siis niiii. d. v.oib
re\·ad ,.a-11·a pal1'uk1'1'detud
1
·
tud tiiost. . Komandori
s6nav5tust
·
ma eva·
ri:iiikida tugevast pi:ii.i-rdest paremu- .
·
traditsioonid.
sele.
Organiseeritud
on mitmeid Jiii mti!Je, et selllsel . kujul nagu
Vennasvabariikides
tootanud
huvitavaid iiritusi, mil!est, tosi kiill, praegu EPA ehitusmalev
ennast ei riihrnades
laabus sel suvel koik
osavott on vahest ehk liiga viiike. oigusta. Tellijad ei taha tiiita le- normaalselt. Selliseid moodalaskmi2 aastat on toonud kaasa ka orga, pingus kirja pandud punkte, asja- si, nagu eelmise aasta Kami riihma ·
nisatsioonilise
tugevnemise. Biiroo- tult raisatakse ti:iiijoudu. Selle too, toos, enam ei olnud. Kindlasti on
le tahaks soovida veelgi energilise- mille praegu teevad kuuskiirnmend . II
t
'd J k t'
h
k
iiliopilast,
voiks
vabalt
ara teha se e~ eenei
a uu ia rii ma
omat tegevust.
·
.k..
k"t ·
.
Et ...
. rnandoril filosoofiakateedri oppejoul
o-h·
. paan umne a epaanga .. · Jargm1- Jevgeni Golikovil.
• o iendamatult
on aga komso- · sel suvel asjad normaa!selt laabukm
... o.. likomitee tiihelepanu · alt va11·a s'd
k
I" h'd
EPA
P<1rteialgorganisatsiooni
1 • pea k st'd EPA
.
· omsomo !JU 1
s,,k-.eta"rt' dots. Koit Aleka·nn·u so-na3aa1md ettevalmistusosakonna kom- ja Ulenurme juhtkond
kokku tulesomoliorganisatsiooni
tegevus. Ulls ma ning probleemid siidamelt iira v6tus jiii kolama mote, et iga iilivalitav . komitce peab selle puuduse riiiikima. ·
6pilane peaks tunnetama, et Eesti
heastama.
·
·
Mehhaniseerimisteaduskonna
Pollumajanduse Akadeemia on just
komsomolisekretiir
Ado . Viik riiii.- t e rr1 a kool. Kiili .· siis jiiiiks ka
iihiselamutes moi:ibel lohkumata ja
Lopetuseks lubage komsornolikoeksperimendist, klaasid terveks.
mitee nimel tiinada akadeemia rek- kis muu hulgas
mis
viidi
liibi
Dlernirme . i:ipSonavotud
lopetas rektor dots.
toraati
ja
parteiorganisatsiooni
viljaviiljadel.
Jutt oli Nikolai I(ozlov, kes riiiikis kortast
suure abi eest meie toos, dekanaa- pemajandi
mehhaniseerim1steaduskonna
. noor- iihiselamutes ja EPA klubi onnetust ,
te, 6ppej5ude
ja komsomoliaktiivi
mida ei saa enne
hea ja viljaka koostoo eest, korge- meestest moodustatud koristusbri- keldrikorrusest,
malseisvaid
komsomoliorganeid gaadist. Kuigi asi oli uudne, totisis keskkiitte sisseseadmist korda teha,
sellest. ometi suur tulu - majand et ra]ada sirina kohvik. Kasu sellest
meie asjaliku juhendamise eestl
sai 6igeaegselt ja . kadudeta vilja kohvikust oleks aga just iiliopilaskoristatud, tulevased mehhanisaato- tel.
rid omandasid kogemusi ja sooritaValiti
uus
komsomolikomitee.
sid praktika toelises to6olukorras, Kohal viibinud ELKND Keskkomikus iga noor pidi tiielise masina- tee juures asuva iiliopilasosakonna
mehe moodu valja andma. Poisid juhataja Henri Soova, Tartu linna
tehnikale ja majandi piiriskombaikomsomoliorganisatsiooni
esimene
neritele alla ei jiiiinud.
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Mart Enneveer: «Meilt · · 011 p!iritud,
milles selsneb·· ·EPA, iihiskondlike
erialade. teaduskonna edu saladus,
Ma olen vastanud: «Selies; et. keegl
tark lnlmene pani teaduskonna et(Algus 1. lk.)
teotsa oige lnlmese, kommunlst Slduse kiitte ja peats~lt teab . meu: naiida Riivese».»
/ kursuse tudeng, mts on nus.
Mida on Sulle andnud OET?
Muide kui minu teha oleks, jii
Palju toad. la paliu huoitaoaid
taksin kBrgkoolis rohkem aega er.i kohtumisi inimestega, kes on. eniu
alale, aga niiiteks keeled 'peaksid siastid ja kes tahaoad kasvata~a
olema juba keskkoolis omandaiud. toeliselt mitmekiilgset noort harit
Praegu on suhtumin_e ke~ltesse last.
keskkoolis ilksja,gu selline: kull ma
Aga see kiiius oli uksjagu Ule_
korgkoolis opin. Ma olen viiga tii aru. Ma ei ole ikka osanud uaiali
nulik oma humanitaarklassile, kus kult seisia selle teaduskonna eest,
i5ppisin peale eesti keele oeel ingli Keegi ju midagi pakkuma ei tule.
se, saksa ja ladina keeli.
la paraku on meie i5ppeasutuse
Vene keele oppisid ise?
[uhtidel sent ka liiga viihe voimalu
Vene keelt opetas mulle ema, ta si olnud meile korralike tingimuste
oli oenelane. Aga kodune keel oli loomiseks. Praegu olen sikki iisna
meil eesti keel ( Ufaast piirit ema lootusrikas. Rektor dots. Nikolai
oppis eesti keele lira).
Kozloo on lubanud uuest iihisela
Seeparast Sa siis
risklsidkl ·must
Vaksali tn. 49 neljatoalise
mlnna Moskvasse aspirantuurl?
korieri. Praegu ootsime ajutiselt
Iah. Mul oedas. Moskva S. Ord vastu kolmeioalise, muidu poleks
zonikidze nimelises Lennundusins sel oppeaastal iildse oppetood saa
tituudis (MAH) sai mu [uhendajaks nud teha, «Noor use» · ruumid ju
suurepiirane inimene, akadeemik laksid iira. Kull ma kannatan koli
prof essor N. F. Tseiueruhhin. Kuigi mise viilja. U/diselt asiaa'amine
ta pole enam elauate kirias, tunnen meie majandusmeestega ·ni5uab mo
ma ikka ueel tema toetust ja tema nikord iisna head niirvi.
i5pilasena uiietakse mind kujutava
Kord tegin eiekiri paigaldamiseks
geomeetria tiinaste eestuedaiate pe joonised (ioonestada ma oist ikka
res piiris omainimesena vastu. Mui ueidi oskan) ja andsiti asiameestele
on palju siipru Mos/was, Leningra iile. Onneks sattusin oigel ajal pea
dis, Kiieois ja mujal, saan neilt ka le, kui mehed panid «Beitonis» oee
huoitaoaid ja uaialikke oppemater kraani kohale piieoaoalguslampe.
/ale.
«Mis te teete? Vesi niieb selleta
Sa oled meie vabarligi koige gi joostal Ioonisel sedasi polnudt»
staazlkam U ET dekaan ja iilellldu- olin vapustatud. Tiiepoolest, nagu
Ilse OET metoodlkanoukogu lilge. anekdoot. Aga asi oli naljast kau
Kul moodunud aastal tlihistasime gel, mehed polnud ioonist ruiinudki
EPA OET 15. aastaplieva, iitles vist ja panid koike nagu heaks arvasid.

Onn ...

Dots. Vilma Raudsepp

Sits Uiks uut kops iile_ maks5 Ja
ootsin asiaosalised kur ialt kas~le.
Uldiseit peab iitlema, et uks
iihiskondlik U ET dekaan, kellel sa
geli (nagu manes korgko_oli~) ~ole
isegi tehnilist abi, ei t_ee r:kst mid'!
gi iira. Mui ~m f.ubli .. no!lkogu 1a
sekretiir (ka1t1u kull, suani on need
olnud noored neiud, kes on peaaegu
igal aastal vahelunud, liiinud eda
si oppima). •
Teaduskondades on meU head
abilised. Selleks tooks peab eeldu
si oJema: hea kontakt uliopilastega,
oskus neile liiheneda, Uldiselt arva
takse et I kursus peaks jiiiima iili
opila~tele sisseelam~seks. M~ie ei
ole seda seisukohla 1aganud 1a ~Ze
me piiudnud ringidesse kaasa tom
mata ka esmakursuslasi. Muidu
jiiiib neil liiga palju vaba aega, mo
nigi ei oska sellega midagi moist
likku peale hakala,
Sinu elu aksioom?
Sona pidada. Kui olen lubanud,
siis teen, kasr•oi suren, aga teen.
Kui tunnen, el joud ule ei kiii, af an
kiimne kiliinega vastu.
Sinaiida Riives on palju jaudnud. Sellest korielevad ka arvukad
aukirjad j.a NSVL P611~majandu~ministeeriumi 1(6rgema 1a Keskenhariduse Peavalitsuse tiinukiri. Kaige paremini isel<;>o~~sta~a~ me!e
juubilari aga Arv1 S11a vars1d, i:n1s
ma Jeidsin iihest juubeli6nnesoov1st:
«Onn pole see, ·
mis jiiiib pihku ja tasku
elust, mida me tahunud.
Koigil me teedel
onn astub meil vastu,
kiiltpidi teretab rahutust.»

Asjalik [utt
iihiselamuprobleemidest

Oktoobri lopul said Tiihtveres tab, edeneb see silmaniihtavalt pa~
kokku EPA rektoraadi ja e<Bettoni> remlnl.
Keldris on klubi «Abris» viirvusiihiselamu esindajad (viimaseid tubli auditooriumitiiis).
Riiiigiti piiris muusikaga, lauanoude komplekti-·
t6sist juttu iihiselamute teemadel. dega jne. Remondid tehakse tuden-·
Murellkult kolas 5ppeprorektor gite endi kulul, noude eest vastutadots. E. Altosaare sanavatt: «Kas vad kasutajad (kui midagi katki.
iihiselamud ongi enam iiliapilastele liiheb, ostavad asemele). Vastuta•.
aige ja vajalik elamis~oodus_? .. ~iks vad ise ka pidujiirgsete pahandusme peame ik~a ja 1a!le. raak1ma te eest.
elamisest-olem1sest
uh1se)amutes
c:Bettoni» noukogul eesotsas Rf··
noortele, kes on juba viihemalt 11
ho Kivilaga niiib olevat hakkamist'
aastat kooliharidust saanud.
Me vist ei oska aigesti suhtuda rohkem kui o:Torni» omaaegsel nou-·
sellesse mis on antud praktiliselt kogul. Keldrisse iahetakse luua
tasuta. 'Kas see ei muudagi meid miingude tuba. Ja loodetakse sellekergemeelseks? _Min~it kohustust ja ga ka hakkama saada.
viiiirtustunnet e1 teki.»
Komsomolikomitee
asesekretiir
Siinjuures m_ei;nus mulli; muina~jutt laisast p01s1st, kel~e 1sa saatis (niiiid juba I sekretiir) Tanis Seesvaaraste juurde teemma. «Head» maa miirkis oma sanavotus, et
sugulased
lasksid poisil niisama iihiselamunoukogud ei ale seni telulli Jiiiia. Kui isa viskas «teenitud> gelnud iiliapilaste vaba aja sisusraha tutl:e, kehitas poiss kiilmalt tamisega. Oeldakse, et tingimusi·
6lgu. Alles ko!mandal ~astal pi~i o'n viihe. Aga siig1seste iihiselamu-.
noormees toesh vaeva nagema, m1- tevaheliste spordivoistluste - kas·
dagi ei kingitud. Ja kui isa sel- voi jalgpallilahingute tarvis pole
legi' teenistuse tulle viskas, tai ta vaja mingeid erilisi tingimusi.
rahad tulest v!ilja - oma suure
vaevaga saadud miindid.
T. Seesmaa: «Keldrisse saab. teKuigi iihiselamuiiiiri tosteti, on ha piiris hea puhkeruumi. Selle k.asee ikka veel viiike. Kaks rubla 50 sutamine voiks olla mitmetahulihe;
kopikat ( «Tornis» 3 rubla) kuus Piieval piljard ja tenniselaud, ahtut
ehk 30 rubla aastas. Mis selle eest diskoteek tantsimiseks. Ruum on:
saab? Iga kahe niidala tagant pe- 15 meetrit pikk, ruumi tantsimiseks:
su pesta? Saab. See teeb umbes omajagu. Kui on tahtmist ja toeviiskiimmend kopikat kuus pesuma- tust vajate, poorduge EPA komsoMIL YI VAJAKAS
jale (iihe iiliopilase kohta). Aga molikomitee poole.»
transport? Pesu pestakse . Paides,
Juttu oli ka voimalusest panna
Viljandis, Valgas voi Tallinnas
kus pesta 6nnestub. Tartu pesuma- kiiima raadiostuudio, teha oma saaja asutustelt nii suuri koguseid vii- teid. Siin on kiill cagad> suurernad.
ga sageli vastu ei vota. Nii et Ikka on Jeidunud neid, kes raadio-·
vol<
EPA-le liiheb see siiski rohkem translatsioonivorku lahuvad
majanduse osakonna IV kursuse elektrllised skeemid, . mistottu neid maksma kui 50 kopikat Uliopilase teisiti veavad, nii et vastavad ame-·
iiliopilaste~t Peeter Reintali (miir- sai hinnata vaid viili.se viimistluse kohta. Ent tekkide, patjade, mad- tirnehed on juba iiiirmiselt iira paju-·
gusona «IV>) ja Valdur Lehtvee alusel ja need said. vastavalt 8 ja 9 ratsite, linade jm. kulumine? Ka handatud. Majandusosakonna
(miirgus<'ina cO>) ning vesiehitu3e punkti. Sama puudus oli ka assis- neid tuleb pidevalt juurde muretse- hataja T. Hiiva avaldas siiski lookateedri dotsent Aleksander Maa~- tent Toivo Leola vorkviilja gene- da, vanu uute vastu viilja vaheta- tust, et seekord ehk veel saadaksetik said igaiiks iihe slaidi eest 9 raatori (miirgusona «Tiiger>) ja da. Ja hiidapiirast jatkub sellest ra- korda teha.
Nii see jutuajamine kiiis. Probleepunkti. 8 punkti viiiirilised olid vanemapetaja Aadu Tammemiie tii- hast ehk veel elektri eest tasumimaaparanduse osakonna IV kursu- ristorregulaatori juures (miirguso- seks. (Ilmselt mitte «Tornis>, kus me on palju. Moned on laliendase iiliopilase Toivo Igo kaks slaidi na «Orav>), mist6ttu viimane sai ainuiiksi liftid tohutult energiat tavad holpsamini, mi5ned raskemi~
ni, aga nendega tegeldakse (k63kija Jiirvselja oppe-katsemetsamajan- ainult 6 punkti. 8 punkti viiiirili- kulutavad.)
cli direktori Heino Kasesalu iiks seks hinnati veeauru termodiinaaNii et ikkagi on iihiselamukoht, desse lubati kergemad priigfkastfd
sfaid. · Agronoomiateaduskonna ·I.I mili5e pinna mudel T-s-p teljesti~us teenindav pe~sonal j_a ko!k iihisruu- hankida, tosist vaeva on niihtud jukursuse iiliopilase Margus Ameen- (miirgusona e<Nelk>), mille autonks mide remond1d, moobel 1ne. tasuta ba ehitusaegsete vigade korvaldamfkase slaidid olid korgetasemelised, osutusid mehhaanika kateedri juha- iiliapilastele kasutada antud. Antud sega kiittesiisteemidest j ne.).
Kokkuvottes peeti noupldamist:
saades 9, 8 ja 7 punkti. Huvitavad taja Valfrid Treier ja V kursuse minu ja koigi teiste EPA tootaj~t!,
slaidid esitas PMT fiiiisika kateed- iiliopilased Mati Ivandi ja Karl Ki- iiliopilaste vanemate ja kogu to?· asjalikuks ja kasulikuks aruteluks.
ri vanemopetaja Andres Karolin vimaa. Selle osakonna toid hindas tava rahva teenlstuse arveL Meie
MILVI VAJAKAS
(miirgusona «Siigismotiivid») (9+ pohiliselt Tartu Ehitusmaterjalide maksame selle ju ikkagi kinnil See9 punkti).
Tehase peainsener.
piirast on hirmus solvav, kui niied
Fotosid ja slaide hindasid peamiOlevaatusele oli esitatud ka maa- seda iiiirmist ebaperemehelikkust,
selt Tartu fotoklubi esindaja Rein le. Korgelt hinnati eriloomakasvatu- millega osa tudengeid suMup 0111a
Urbel ja EPA fotokabinetist Ella se kateedri pensioniiri Helene Leo- iihiskodusse.
Haldre.
kese loomingut - professorite E.
Votame kas voi iiheainsa nl.ilte.
Tehnikaosakonnas olid demonst- Liigi ja C. Ruusi portreid (IO punk- Esitatl kiisimus, kas «Betton> saaks
reeritud p(ihiliselt metallltoOd. Koi· ti). · Zooinseneriteaduskonna
a/ii. moned pesupesemismasinad.
ge korgema hinlli! (IOX2,0) sai ad- alakomitee esimehe August Manni«Palun 0elge, kes kusis?> pilris
Sultsetamlse kahjulikkusest Oii
ra DKC-4-35 mudel (ll'iirgusana ku maalidest miirgusona «Bio> sa1 haldusprorektor J. Kork. Areldi tooriiiigitud nii palju, et seda uuestf
«Miind>), mis oli eeskujulikult vii- maksimaalse hinde «Siigisene hei- sis sinises . kleidis neiu.
korrata pole enam motet. Voiksht
mistletud ja praktiliselt kasutatav namaa>. 8 punkti viiiiriliseks hinnacKas te tulite siia iile «Nooru- emalt
poolt tuua iihe iseloomustaoppetoos. TM autoreiks osutusid ti natiiiirmort ja alpikannid. Met- sesb?>
va nalte. Kain igal suvel rasketel
pollutOOmasinate . kat~edri _dotsent sanduse ja maaparanduse teadus«.Jah.>
Aimu Relntam 1a pollumaJanduse konna vanemlaborandl Endla Rein«Siis peakiste ilmselt teadma, et V kategooria miigimatkadel. El ole
mehhaniseerimlse osakonna IV kur- vee maalldest osutus eriti silma- poolleist aastat tagasi. ostsi~ vecl kohanud iihtegi suitsetajat, kes
suse iiliopilane Kalev Konno. Puh- palstvaks «Astrid> (lOX 1,5 punk· «Noorusse> pesumasinad. Kus nad oleks suutnud korgmiigede haredas.
ta ja Jeidliku too eest hinnati 9X ti). Ka «Saialilled> hinnati maksi- on? Liiksld koige kaduva teed, kee- ohus koormusele vastu panna. See1,5 punktiga probleemmakett «Kol- maalse hindega. PMT pollumajandu- gi ei suutnud kindlustada nende tottu isegi staaflkad suitsetajad'.
mef aas!Jine ·
asiinkroonmootor> se mehhaniseerimise osakonna IV korralikku kasutamisl Kes pesi, see suudavad kuu enne miigedesse mi(miirgusoria cPihlakas>) -:- iiutorid kursuse iiliopilase Viiino Naruski ja masina niisama jiittis, iira el pes- nekut Joobuda oma halvast harjuning ikkagi muutuvad nad:
elektrifits~erlmise kateedn profes- Aivar Sepa plakat «Piiikesevarjuta- nud. Lopuks oli torugi umbes. Onn, musest
sor! kt. Jaan Lepa, vanemopetaja ja> (miirgus5na elapsed>) hinnati et keegi end veel iira ei tapnud, Ka teistele vahel koormavaks.
Ehitusmehaanika
kateedris ei:
Toivo Kreutzberg ja pollumajanduse 9 punktiga, MMT metsamajanduse seda voib juhtuda, kui masinat
suitseta .iikski oppejoud. Kuna op-.
elektrifitseerimise osakonna V kur- osakonna IV kursuse iiliopilase Pee- korralikult ei hooldata.>
suse iiliopilane Mat! lvandi. Korra- ter Reintali embleemikavandid matI(uidas anda masinat pesuruumi, pehoones Burdenko 13 puuduvad
llkult oli toodeldud ka samade au- kaklubHe «Hermes> vastasid sisule kus kraanikausid on umbes, kus nii- seintes ventilatsioonikanalid, sils:
alates tiinavu siigisest
torite kolmefaasilise madalpinge ja olid makslmaalse hinde viiiirili- gi Jainetab vesi p<irandal, sest ... keelasime
ruumldes suitsetamise.
siisteemi
makett
(miirgusona sed.
kraanikaussi kallatakse kohvipaks
Palwne sellest kinni pidadal
«Luik>) - hinne BX2 punkti. SaPMT Ioomakasvatuse mehhani- ja teepakid, porandapesuvesi. Pide·
ma kateedri vanem6petaja Tanis seerimise kateedri vanemlaborandi valt tihendatakse pesuruumide seiEhitusmehaanika kateedri nimeli
Peetsi poolt esitatud
kontaktitu Mariann Palutedre skulphmr «Karu naiiiiri vesiklaasiga, piiiitakse nad
dots. TONU l(ESKKULA
p00rlemissagedusega m56turl (miir- palllga> sobiks hiisti nii monegi muuta vettpidavaks. Aga kui p(igusona cSaar>) /·a mitmeastmelise kod'uaia kaunistuseks. Seda hinnati rand jiirjest vett tiiis, siis on seltemperatuuriregu aatori (miirguso- 10 punktiga. Tore, et seda tood on lestki remondist kasu vaid m6neks
na «Tihane») hindamist raskendas teinud nii noor ja habras tiitarlap&. aastaks ning uuesti tuleb alustada
asjaolu, et mqlemal t661 puudusid
Seekord viidi omaloomingu tile~ otsast peale. Aga see remont pole
vaatus tehnilistel pahjustel iile sii- pintsliga iile aknalaua kiiimine, see
gisele. Ilmselt tuleks seda edaspidi on tasine t.00.
3arOTOBKa BblCOKOKaqecTeeHHYJ[_
korraldada siiski kevaditi. TiinavuVoib-olla aitab olukorda veidi KOPMOB: A.'lh60M-cnpaBoqHHK [Cocr.
sest iilevaahisest jiiid paljude kur- muuta- sealsamas vastu v5etud ot~ B. B. Att.n.peeB, H. A. KoJibBax]. suste iiJiapilased . eemale, sest nad sus, mille kohaselt «Bettoni> esma- M.: PoccenbX03H3J].aT, 1978. - 295
el viibinud 5ppetool. Ka UET kiisl- kursuslastest asukad peavad iga- C., HJI.
tooringi osatiihtsus oli viiike, sest ilks tegema viis tundi tOOd oma
KoMnneKtHhle y11.06pem111: Cnpa-.
\ tOOd olid kevadel iiliopilastele kiit- iihiskodu korrastamiseks.
BQqHoe neco6He I no.n.. B. r. MHHeete antud ja kasutusele v6etud.
ea. - M.: Konoc, 1979. - 207 c.,
Kiiesoleva appeaasta omaloomingu
Viienda
korruse vanem Paul HJ!. - CnHCOK JJHT.: e, 199-206.
iilevaatus toimub aprilli keskeL Oherd fausus: «Kui I kursuse tuOleks. viiga vajalik, et sel ajal olek- deng iihe tunnl harjutab kiitt, siis
TOIMETAJA M. VAJAKAS
sid klubi alumise . korruse ruumid 4 tundi peaks ta juba viirvimisega ------------'---vabad ja sinna ei planeeritaks muid hiisti toime tulema. Saaksid uue
Ajaleht cPallumajanduse Akadee· .
iiritusi. Selline · kokkusurutud niii- niio aknad ja aknalauad. Ja ehk ta
tus end ei 5igusta ja seda tuleks siis enam .ei kustuta koni aknalaua mia>, toimetus Riia 12, tel. 75c572.
Hans Heidemanni nim. triikikoja ·
edaspidi viiltida.
peal.
trukk Tartus, Kastani 38. Tellimise
Niiituse maitseka kujunduse eest
Ja elektrit ei oska me kokku hol- nr. 4307. MB-07585. Uksiknumbri ·.
suur tiinu EPA . kunstnikule Jane da. Kui liihed kell 10 voi 11 loen- hind 2 kopikat.
Miiiirsepale ja raamatukogutootagule, leiad enne igal pool, koogis ja c·nhl11.11y1ta11n1:tyce AKa1:teMH11> (cCe111.•
jale Viivi .Laugale, .abi eest kokku- 1esuruumis jne., tuled palemas. CKOX03Rikr!!euua11 aKa1:teMH11>). Opra11.1·.:
v6tete tegemisel EPA a/fi.-komitee Enamik ei vaevu liilitile vajutama.» 03J)TKOMHTeTa,
peKTOp8Ta,
KOMHTe""':•··
B npo(j)KOMe 3CTOHCKOli cen ....; •.-'.
.AAIDU TAFENAU foto
liikmele Ilme l(irsile.
I<ui noukogu asja ends kiitte vo- JIKCM
c1<oxo3111icT&eHHol!
aKaAeMHH 3cT. CCP::c:

.-p p·e nu. d,
Olevaatus on I 0

(Algus eelmises PAs.)
Fotosld esitati rohkesti, kusjuures
peamiseks
esitajaks
oli MMT.
Kahjuks ei olnud fotode tase eriti
korge - keskmine hinne koikus
4-6 punkti vaheL MMT fotodest
hinnati koige korgemalt maaparanduse kateedri dotsendi Arnold Jii
rimiie fotosid sarjast «Kuumaastik>
{miirgus6na e<Kosmos»), mis said
9, 8 ja 7 punkti. Huvitavad olid sama kateedri laborandi Liidia Maaseri fotod (miirgusona «Taidleja>),
«Graafika>
(IOX 1,5 punktl) ja
«Black and white» - 8 punkti. Teaduskonna a/ii. esimehe Viiino Tamme foto (miirgusona «Juhan>) «Kodukotus~. sai 8 punkti.
EPA laialt tuntud fotograafi zooinseneriteaduskonna
IV kursuse
iiliopilase MaidU Tafenau (miirgus0na «Rebane>) fotodest sai k5rgeima hinde foto «Onnitlus» (IOX 1,5
punkti).
Agronoomiateaduskonna
IV kursuse iiliopilase
Margus
Ameerikase (miirgus0na «M>) fotodest said parimad 8 ja 7 punkti.
PMT poolt esitatud fotodest said
korgeima
hinde pollumajanduse
mehhaniseerimise erlala IV kursuse
tiliopilase · Kalev Koivo talvefotod
(hinded 8, 7 ja 6).
Ka slaide esitati iile ootuste palju. Kokku oli slaide 62 autorilt
(MMT 31, Z 18, A ja PM 5 ning
V 3). Ei tahaks uskuda, et vilmases kolmes teaduskonnas on slaidide tegijaid nii viihe. Toeniioliselt ei
tehtud neis teaduskondades kiillaldaselt selgitustood slaidide esitamiseks iilevaatusele. Slaldide tase
oli iildiselt keskpiirane (keskmiseks
hindeks 5 punkti). Parimaks slaitlide autoriks tunnistati zooinseneriteaduskonna keemia kateedrl juhataja Ants Nilson · (miirgusona
cKorb>), kelle tood ·said vastavalt
9, 9 ja 8 punkti ja MMT maaparanduse kateedri assistent Ula Mander (miirgusona «Alpinisb) (IO, 9
ja 9 punkti). Jiirvselja teadur Aino
Kasesalu (miirgus6na cMetsaneiu>)
slaidid (9, 8 ja 8 punkti), metsa-
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