"£9u t(l~"itat"d 'U"tll &t~ia£i~t£i~u
''~t,,06th(l.,oeut~icolfi 66. aa~ta"ii~.,!
Komsomolikroonika
27. oktoobrll

Tublimatele jagavad autasusid ELKNO EPA komitee sekretiir
Aalja ja asesekretiir Mare Veeremaa.
..

Q
..• .ktoo b
.
Saabuva pidupieva - Snure Sotsiallsmku Oktoobrirevolutsiooni
66.
nstapaeva
puhul
onnltlen
koiki
Eestl
Pollumajariduse
Akadeemia
tootajald ja iiliopilasi. Soovin koigile kordaminekuid
nii teaduslikus,
pedagoogilises,
oppe- kui ka· lihiskondlikus
toos ja onne isiklikus
elus.
'

Eeskujuliku toO- ja oppeiilesannete tiitmise eest asetada autahvlileJargmiste
tootajateja
iiliopilaste fotod:
AGRONOOMIATEADUSKOND
dekaan dots. Evald Reintam, dots.
kt. Helle Loid, vanemopetaja
Toivo
Knill, uliopilased
Karin
Lootus.
Rein Haak, Olle Simre;

ZOOINSENERITEADUSKOND
d()ts. ViM. Slkk, dots. kt. ValdeKaarupul'i, iiliapiJased
Andres
Pevkur, Mala Mikson, Irina Samal;

ko

-VETERINAARIATEADUSKOND

Toivo

rl· 0··sir·,
kk·

k

MAJANDUSTEADUSKOND
vanemteadur
Anu Visberg,
vanemopetaja
Valdur Kiisnar, assistent TUu OhvriJ, iiIiopilased
llIe
Saar, Eha Sutgj

METSANDUSE JA
MAAPARANDUSE
TEADUSKOND
kateedrijuhafaja
dots. kt. Vlilno
Tamm, assistent Madis Kalng, vanemlaboranr
Lehte Mihkelson, iiJiopilased Jaak Nigul, Arvo Kargu,
Mat! Metsanurk, Teet Kolts, Indrek
LOhmusj

POLLUMAJANDUSE
MEHHANISEERIMISE
TEADUSKOND
dots. Jaak Sarv, sots. Uno Aus"
mees,. assistent .Peeter Tamm.ar, oppemeister
Lelda Presnova.- ...ii)iopi~
lased· Alvar Liiiste, Alvar Pill, sergei Telepin, Alo Pettai;

KAUGOPPETEADUSKOND
dots.

.Jalls••J:~ivo

litj sekretiiri~~

Aalj~;

. ...

Lukk, iiliopilased Tea Tihtl, Andres
Valdmann,
Valeri
Hodarenkov,
Mare Noot;

dekaan

peeti ELKNO EPA
XXV k onveren t s,
organisatsiooni
rnis oli piihendatud
DLKND 65.
aastapaevale;
Juubeliiiritusele
oli
valitud
239 delegaati,
osa vottis
235 (pohjusega
puudus 3 delegaati}. Kohal oli 23 kiilal.I.·st, eesotsas
k t _.
ELKNO
Kcskkomitee
se re an
Jaak Saarniiduga.
Nelja ja poole tunnise too jiirel
ammendati
paevakorra
kaks punkti _ vana komitee aruanne ja uue
komitee va limine .. Kui esimene osa
.. .. ...
I d
It
..
konverentsist
sujus
a usa , sus
valimiste
Iablviimise
kohta
seda
6elda ei saa. Osa delegaate
i1mutas nahtavasti
tsadlikkuse
puudukiri
'1 t t t d . t
mist ja po h i irja .VIe sa .unc mrs
ning lahkus parast vaheaega.
Valiti 23-liikmeline
komitee, kuhu kuuluvad niitidsesf Toivo Aalja
(sekretar),
Aare Anderson (LPT)
1.)., Aivo Ansip (2 I), Raigo KaJdmae (MP III),
Arno .. Kasenlit (0
III),. Heli Kiigemagi
(arvestussektori juhataja),
Marl Kirsi (Z IY),
Toivo Lauk
(A I),
Helle LlOg
(LPT IV), Vladimir Merkusev (Z
IV), Tonu Mesila (0 II), Gaili Osi
(0 Ill), Raivo Pall (RP II), Har"
di Raiend (PE III), lIIe Saar (RP
IV),
Krista Sepp (Z II), Tarmo
Serva (V I), Alvo Sildnik (A IV),
Eha Sulg (0 III), Eiko Tasa (MP
IV). Vello Urb (A oppejoud), Raivo Veski
(MP V), Andres Vlnnl
(0' Ill)
•... . .
Parast konverentsi
jaid aru pidama teaduskondade
sekretarid ja
uus komi tee. Vaeti pohjalikult konverentsi
organisatsioonilist
eUevalmistust. Seejiirel kogunesid kokku viirske komltee liikmed, et pidada esimene istung. Ohel hiiilel va-

Enn J4am.;

OLEAKADEEMIALISED
KATEEDRID

dots. Juhan Simovart, vanemope.
taja Mihkel Jalakas, vanemlaborant
vanemopetaj a Vilma Mullarl, ope.
Asta Nilnemets,
autojuht
Endel. taja Elle Lakaar;

KIRJASTUSGRUPP
masinakirjutaja

Tiina Kivisakk;

TRANSPORDIOSAKOND
aut~juht Ervin
Are Merbach;

Ivanov,

001 .vastu 8. novernbrir
Kesknidalal, 7. novembril (25. ok- volutsfoonikomltee.
kes hoidls pees
toobril v. k. j.) 1917 011 11m Petro- iUestousu. kolki nlite...
on kelt
gradis niiske ja kfilm.
10.40 5htul. Algas kongressl eslmeNevskit soltsid nagu alati tram- -ne istung. Tribiiiiniit lahkus vana
t
mid, kauplused olid avatud. Ohtu- Kesktiitevkomitee,
nende aseme e
hiimaruses
helendasld
valgustatud
valls kongress
preslldlumlsse
belvaateaknad
ja elektrllampidest
kl- sevlkud,
Kogu saal tousis pilsti,
noreklaam,
Tootasid
koik teatrld,
valjustl
kisi plaksutades .. Lakka-:
Maria teatris etendus ballett,
matu kauge kahurimiirin,
saadikute
Ohtune linn 011 inimestest tulvll. lakkamatud
vaidlused...
Nilviisi.
Igale nurgale oli kogunenud
rae- kahurimiirina
saatel, plmeduse Ja
vunud vaidlejald
piirav
miiliratu vihkamlse, metsiku hirmu ja piiritu
suur rahvamurd.
Tinavarlstidel
pi- julguse ohkkonnas siindis uus Vedasid valvet soldatlte piketid tiiii- nemaa.
.
gistatud piissldega.
Kallltes karusSlidaoises pllkases pimeduses 1iInahksetes kasukates punase nii()ga kus Talvepalee juurde tume mass.
vanamehed
niitasid
neile rusikat,
Liikus valkuses, lima laulu ja klelegantselt
riietatud daamid kiilva- sata. Nagu must jog!, mis on lite
sld neid lile sOimuga. Tiinaval soit- ujutanud kogu tiinava, valgus Inlmsid soomusautod, mille vanade peal- murd liibl punase volvkaare
alt.
kirjade r:Oleg», r:Rjurik», c:Svjatos- mooda Aleksandri sarnbast, lile klitIan kohal punetasid juba miiiiratu tepuudest laotud barrikaadlde.
Mosuured tahed r:VSDTP». Prospektile
lemal pool peavaravat
olld para adilmus ajalehemliiija. Rahvamurd tor- uksed pirani.
mas Jigi, p'akku~des ajalehenu~bri
Rohellse
kaleviga
kaetud
pikk
eest _uhe,. VHS,~ kum"!e fubla1 kisku- laud kullaga kaunistatud,
punaste
des uksteJse· ~a~st ajalehed a~a. Se~ brokaatportjiiiiritega
Malahhilttoas.
011 r:RabotSh I· Soldab,
mls. teg! kus kogu eelmise paeva ja 00 oli
t~~tavaks proletaarse
revolutsiooni
kestnud mfnrstrlte nOukogu IstuDg~
vOldu.
_
_...
oli jilinud samasse seisukorda. milTuledes saras. Smol~?1 .ma_ssnvne les see 011 olnud vahetult enne AJufassaad. SaabusJd ja s?ltsld_!lra au- tise Valitsuse arreteerimist.
Paberitod ja mootorrattad.
Slssepaasu vB;l- Jehed olid. tils kirjutatud
tegutsevavad _ puna.!<!lartlased sooje!,dasld
mispJaanide katkendeld, ii1eskutsete
end lo~ke a~r~s. Kum'!'algJ
pool ja manifestide
mustandvisandeld;_
slssepiasu
~elsl.d mahavoetud
kate- Peaaegu ki'iik see oli liibi krilpsutega kuuliplld,!Jad ja nende '!laga- tatud, otsekui oleksld autorid ise
slnldest ripnes!~ "!adudena vmger- jark-Jlirgult
veendunud
koigi oma
(lades padru,!lhn~l_d.
Oues puude plaanide lootusetuses ... Tlihjal ko-all selsls palJu t?Otavate ~ootorlhalon
naha mottetuid
geomeetritega soomusautos!d.
Smolnol tohu- lisl joonestusi.
Nils, et istungist
t!l su~red, h.alvastl valgustatud
sa~- osavotjad
neid masinlikult
joonesh~ komlse_5!d raskete ~abaste
mu- tasid, Jootusetult
kuulates, kuldas.
dmast,
hu~etest
ja konelemisest.
sonavotJad
esitasid
ikka uusl Ja
Meeleolu. 011 ~esoluutne.
uusi fantastilisi
plaane.
Istunglsaahs,
valgustatuna
suar.
test kroonl~htritest
istusid kogu VeLenin ja Petrogradi
tooUsed otnemaa toollste ja soIdatlte esinda- sustasid
olgu illestous.
Petro~~~af~:::!
... tjc:!I~~e!~l~~J~~r~:::
vat Ruum oli kiitmata. kuld pesemata inimkehade aurust palav. SInine tubakasuits
tOusls iilespooJe ja
hOlJus umbses Ohus.
;
Poodiumil istusid vana Kesktaltevkomitee
liidrid. Nende all kees
ja kobrutas II ilIevenemaaline
noukogude kongress, aga nende peade
kohal tootas palavikuliseJt
S~ja-re-

bussijuht

P611umajandusmuuseumi 15 aastat

AJS
programmeerija

Sirje Ruus;

MAJANDUSOSAKOND
komandant

.fir::!en1:k:!e~lsu~~ta:o:J~~~o!::
ress! riigipoorde .faktl ette.
OJi raske kfilm 00. Ainult nork
ja kahvatu, ..justkul ebamalne. valgus hlills mooda valkividd tiinavald,
sundides
vahtkonriatulesid
tuhmurna. Ahvardava
koidu vari Ulusls
Venemaa kohale.
Nil klrjeldas
revolutsiooniMd
John Reed.

L1a Ust.

Eesti PoJlumajanduse
Akadeemia
on olnud hiilJiks kahele muuseumiIe - Eesti NSV Spordimuuseumile
ja Eesti pollumajandusmuuseumile.
AGRONOOMIASpordimuuseumile
pandi
alus
TEADUSKOND
1963. a., pjjHumajandusmuuseumile
viis aastat hiljem.
prof. Endel Kitse, dots. Leida
Neil piievil toimus
OIenurmel
Leivateglja, assistent Vello Urb, as- Eesti PalJumajandusmuuseumi
teaslstent Arvo .Makke, vaneminsener
dusnoukogu
laiemlatud·
koosolek,
Raja Kahrik" vanemlaborant
Male kus meenutati 15 aasta jooksul tehJanes,
ilJiopHased
.Arno. Kanal, tutja pandLpaika muuseumi valiaMare Kasemaa,. Elli Kolts, Viive afendamise pohisuunad.
Riivlk, Marlka Ennlk, Ain Keerup,
Eesti PoJlumaJandusmuuseum
raRein Tallsoo, Tllna Talussaar;
jati Eesti PollumaJanduse
AkadeePOLLUMAJANDUSE
mia juurde tolleaegse rektori dots.
M.EHHANISEERIMISE
Minna Klementi kiiskkirjaga 2. juulist 1968. a. professor Juri Kuuma
TEADUSl\OND
initsiatiivil.
iiJi6pilased Aln AIUk. Vladislav
Muuseuml iilesandeks
oli kajastada eestl p5l1umajanduse
arengut
II
r
Reider, Matt L I puu.
mltte ainult mlnevikus. vaid ka ole< Rektor dots.
VlkuSJ'a iihtlasl tutvuatada
perspekNIK.OL.AI KOZlO'V
tilvsei . suundi erinevates poHuma-

Avafdan klitust jargmistele
tootaJatele ja iiliopilastele:

1(6igi

maade proletaarlased,

uhinege!

jandusharudes.
Dhtlasi pidi muu~
seum kujunema oppe- ja uurimisbaasiks pollumajanduse
arengukiiigu selgitamisel
EPA iiliOpiJastele.
pollumajandusalasl
kvalifikatsiooni
tastvatele
kursuslastele
ja vastava
ala uurijatele.
Et neid eesmiirke teoks teha, oU
vaja asuda koguma nii kasutuselt
kadunud kui ka tiinaseid tooriistu
ja masinaid, dokumente ja kiisikir·
ju, fotosid, raamatufd ja muid tnl~
kiseid . jpm. Ja mitte ajnult kogurna, .vaiu neid materjale
korrastarna nii edaspidiseks
siiilitamisekS'
kui ka eksponeerimiseks.
Tiinaseks on joutud koguda Jigi
7100 eset .(muide, nende hulgas on
terve rida· usna kopsakaidki ekspo·
naate traktor «Lanz. Bulldo~,c
«Deering»,
jare]veetav
kombain
«Allis Chalmers»
(tootas 1939. a<
(JArg 4. Ik.)

-----------------Nr. 28 (909)
NeljaplieyaJ,
3. novembril

AKADEEMIA

Eestl P5Uumajanduse

AkadeemJa· partelkomit~e..rekto.:ucR.

komsotnolikomike

Ja ametiiihlngukomitee

hiilekandJa

1983
XXVII
aastakaik

.

,

EPA. kommnnistid vaaglsld tehtut
26. ektoobrll tolrnus Eesti Poilu- on rtihmapaevlku lehed. Koigi iiIernajanduse Akadeemla par.elorganijiianud aruandedokurnentide
s.su on
satsiooni aruande- ja .valimiskoossellest tuletatud ja nende usa.datao.ek, Alljargnevaif
ava.dame
Iiihi- vusn.voo s6.tub suuresti selle algiiIevaate kornitee aruandest,
mil.e dokumendi taitm.sesr j3 selle oigesitas EKP EPA komiiee sekretar
susest. See alg.nto on senini lii.itatud
automaatt06t.use
siisteemi
ANTS MIKK.
mittejarjekindlalt
ja illclistuste
tegemme on jiialJud teaduskonna
tac<Kiieso!ev aruandeperiood
holrnab serne.e. Sea: suh.utakse asjasse aga
~javahem!kku
22. cktoobr.st
19.80
milmeti. LmseIt ebaregulaarna on
kunt 26. oktoobrini
19~3, Kiiesolesee t60 o.nud metsanduse
ja maa-'
\r~I momendil on rneie a;gorganisalparanduse n.ng vetertnaana
teadussiconis arvel 234 NLKP Iiiget [a
kondades. Nouete iihLUSlamiseks on
~9 NLKP liikmekand daati. Aruan- ilmselt vaja loppkontro.l viia adrriideperioodil
on kommumstide
arv nistratiivself
kJrgemaJe
tasandile,
suurenenud 25 in.rnese vorra, Uhek- s. o. 6ppecsakond,
rektoraat. Sarnasas parteitsehhiorgan,satsioonis
on
sugune olukord on ya,ilsenud
ka
·kokku 24 parteigruppi.
"
kasvatust06
osas.

E

nne kui m:nna oppe-kasvatustoo juurde, peatuksin
siiski
..
teadusHk-pedagoogiliselkaadriL O:ukord on momendd rahuIdav,
kuid perspektiiv
on ebarahllldav.
Praegu o:eme kraadiga oppej6uc:ludc
poo:est NSV Liidu kotgkoolide seas
esimeste
huIgas,
kuid jarelkasvu
viihesus on murettekitav.
53% dok:.
toritest ja 16% dotszndi kutsega
teaduste kandidaatid2st
.on peIisionieas. Kuni 33 aastaste
noorteadIas~e osakaal, ,mis on appej6udude
jarelkasvu
peam seks reserv,ks, on
meil natuke ii:e 5%.
.
Aspirantuuri
ja. teadusl56~e tuliJa'd jiiiib jiirjest viihemaks. Qlcme
simnitud asp;ranlideks
v6.tma Uhtipea'Ie me:e endisi keskpiiraseid
16p¢tanuid. kes ka 'praktikas po;e liibi
I66nud, Ohiskonna teadus Ie:,6pPej6udude kinnitust m06da on praeguste
kand:daad m'inImumi eksamile seoritajate
teadmiste tase ja in~ellekt
mada:am,
kui see oli varasematel
aastatel. See aga lahendab, et tendentsi siivenedes kujuneb oppej6udude kontingent :u:ev,kus tunduvalt
n6raemaks kui praegune. EPA oma
j6ududega sed a kiis:must lallendada
ei suuda. Vaja on vabariiklike 'organile
energilist
sekkumisl,
criti
ATK pooIt.

Aruandeperioodil
on, komitee teinud mitme,d kalseid kasvatusfunkts:ooni de:egeerimiseks
iihopilasliidritele, seda eriti. iihis,elamu osas.
Soovltud tulemusi on s~ad\1d siiski
vaid osalisell.
Kiisimus
taandub
komsomoIi;lidrite
mittePiisava.e
autori~eedile reailliopiIaste siimis. SeIIe.e tas-emeIe o.eme aga nende autoriteedi suuresti surunud meie ise,
kommunistid-pedagoogid,'
esmajoones vas.utust
kandvaleI
kohtadel
tootavad kommunistid. Seda kas viihese is bku r.skiju.gu~e y6i mugavuse v6ika k6rgemall pooH tuleva
suunise t6ttu. O.ukord vajab radikaa s"t muulm:st, muidu me v5imekajd loOlm:sjuhte ette ei vaImista.
Parteiharidusv5rgusl.
-

Metodo'oogiaseminaride,
teooriasem naride,
iiIT skondlik poiitids:e
rahvaiilikooli gruppide ja Marks,sm -Leninsmi
OhtuiilikooJi korgkoolide osakonna karval on uue vormina kolmandat
aas '.at toolamas
il,eakadeem a:ine neorte kommunis·
tide koo!, millest votavad osa parte liikmekand'daad:d
ja kuni kaheaastase slaaziga parteililkmed
See
kool en ku sutud andma noorkommun ~jd2:e ideels~ karastatus~
ja
teadm sed parle'li kme kohus~ustest,
partei iiTcsehitusest ning parteiorgan satsioonide toost. Peab iltlema,
et senl po!e suud:!tud kindlus ada
noorkommunistide
v?ialiku
aktiivsusega osav6ttu koo:i t6iist.

lulisi nihkeid ,oppeto.o kVimlitatiivsetes
nai taja tes (6ppeedukus aas~ate vi's! 92,893.4) .ei ole to:munud.
Sii t v6iks
nagu -jiire;dada, et aruandeperioodI
po'e 6ppetoo efektiivsuse tos:miseks
itmel korral on kom'tees ammidagi tehtud, Tcgeliku:t on 6ppetatud ajalehe «P6I:umajandut06 organ'satsioonilised
ja tne~odose Akadeemia» tood. Kavan10cigiIised alused sel perioodiI miir· datud pressigrupp:dzst
oiid hasti
gatavalt tugevnenud.
' t06 e hakanud zooinseneri- ja ve~erin3aria lea dllskonna
pressigrupId,
Ulatuslikuma
mojuga .p.eaks ole- end se't hiis~i tootas agronoomide
c
ma parteikomitee 1egevtis 6ppe kaspressigrupp.
Ajalehe tOimelus on
vatustoo kompleksslfse ja sus ~eem- pressigruppidega,
pidevas kon~ak;;s.
suse edasiarendamseL
AruandepeS~da sUllnda tu·.eb jii!kata ka ed2srioodil valmis normdoklimenUde ;.;[)- pid,i, Toimefus on sen'sesl rohkem
gumik «Eesti Pollumajanduse
Aka- piioranud tiille epanu p.3rte'e'u. korn'
deemia 6ppe-kasvatus~05
standard».
somo:i, OET ja 6ppet60 prob'eemiSamasse tegevussullnd'l·
kuulub ka de:e (viimas~1 teemaI iiks pOhjali.
kursusejuhendaja
piieviku
kcos'.a- kumaid A. K1seme'sa kirjutIs cksamine ja paljundam:ne.
Tradils'oom·s2ss'oonis.).
Marklrnist
viiiirib
nide komisjonil on Iopctam:seLakaprof. kt. H. M6I:eri su:v~analiiilsiI
deemia pidul'ke siindmllste tiihisla- pohinev kirjutis!eseeria
PMT problll'se protseduurireeg:ite
kogum'ku
leemidest.
H:nnatav
en
prof.
koostamine.
Oppeprorek~or
dais. L .Rein~ami seeria interna~s'onaalE. Altosaare eestvedamiseI on taius, se:est koos~05suhetes~. 1\005t66 aj a!unud 6ppe~06 alltomatiseeritud
juh- k'rja «Sotsia;istiik
PoJ:umajandlls»
.1im·ssiisteem. Tiiiel'kult on realise2' 10imetusega
fa fih'skonnaleaduste
ritud alaprogrammid
,«Abiturient»,
kateedritega
sai teoks konkurss tee«lor.ksev 6T);edukus·», {(Sessioon» ja mal. «PO'(l» viiimekate iiIiopil,aslest
«Stipendium». Juurutam',Se ,staadiu- k:rjameeste
valjase:gitam:seks.
m's on programmid «Oppeplaan» ja
«Qppekoormus».
Ju'gen arvata, et l1leie ajaIehe t56
on pafallelllld ia et 'see on Uiiesfi
O'diselt v6ib' konstateerid'<l. et op- rahu dava 1 tasemel, ku'd see ei tapet60 organ'seerim'se
ja juhtimise h-cnda, et veel paremini ei S13ks.
Uiius:am'sega
tegeleb
rektoraat
KasvlIruumi on veel kiilL Rohb"Tl
praegu viiga aktiivs2lt ja sih~k'nd- tahnks ed3spidi niiha komsomolit60,
Ialt n'ng parteikomiteel
pole olnud 6rJDcedllk1lse ja 6npedis'sinliini
kuvajadust
asjasse sekkuda:
s'muste jooksvat kajastani'st.
Ka ei
o'e rcktofaat
K su'anlld
a;aleh~e
Saavutuste
hu'ka v6ib lugeda ka em'! taotlus:e jn eesmark:de~ se'e'iiiliol)i~askonna kordusuuril1gute
Iii, tam'scks se!lisel miiaral nagu aja,
_biviim'se
kom;tee
li:kme,
dots, laht sed a voima!daks, Edaspidi 'on
.k, Murutari juhendam:scl.
vajal'k. et nrcss;grun'(fja
nende tef!~V\'S o:eks:d parfe'biiroode
vaate1
T1'" omitee a ustas aruandeperioo- vii'jas n.-6 iga paev. Aialehe!ep'i.I.~ djl t06d i1liopi'askonna ,ma- jad peaksid aD'a sBn'scst veelgi
valitsuse
aktiv:s2er'm;seks.
en1m press'grupne
iuhendama, suuPeeti rida noupidam:si
komsomoli- nama ja neilt n6udma.
'
liidrilega
ja se'gitati
viiimalused
komsomo'i
senis~st
tiihuS3maks
Ei to!li unnsl"da sedagi, et juba
kaasam:seks oppe-kasvatus~oosse.
"'P'? rnrli hllVid~s on kaias'ada
EPA Wid i a to mc:tusi sen's';s! lnnJuba pikemat aega oleme nii par- duvall rohkem vabariigi keskajakirte'komitees kui ka rektoraadis
poo- janduses.
r,anud pohitiihe1epanu
planeedm'se
,tiiiustam'se'e .. On aga aeg fimber
Siinjuures ttllC~ IT'ilrkida, el tail'. or:enteeruda
juhtimistslik,l
viimase- mala on 9 rle's 1981. a. komitee
Ie etapile, s:o, kontrolli tugevdao'snsf'~ rektoraodi!e
aniud fi'eso'l'
m;sele, I:ma sel1eta jiiiivad illdiu- ded EP i\-st lahkunud t0en kate tOohul ka head plaan'd realiseerim~ta.
taiate kartoLeecri loomisoks ja fotoKahjuks neid kogemusi meil jat- graafi otstarbekamaks
t66:erakendakub.
miseks,

O

M

C

A

miaIine niiitagitats;ooni
ii1evaatus.
Oidiselt v6ib taset nimetada rahuldavaks, kuid tuleb otsida edasimineku voima.usf. Leidlikkusega paistab silma
veterinaariateaduskond
(eriti tiinu H. Aarti hoo.ele), paremini teistest on lood mehhanlseerirnisteaduskonnas.
Huvitavad on 01nud J. Mililrsepa poolt kujundatud
niiitused
(korra.dajaks
raamatukogu) ja E. Haldre fototegevus.

nende

Ei .ole suudetud kindlustada kaadri [arelkasvu,
Sage.i puudub (nii
teaduskondades
kui . ka kornitees)
noorte kornmun.s .ide reserv, keda
vo.ks vajaduse korral edutada organ.satsloonl
[uhtirna.
.

va.m.s 36-korteriline iihiselamu t55tajate.e, kuid ko.ke tumes.ao meie
V?gil .halb rernond.majandus, 6lgem.ni selle juhtim.ne.
Raiimas. on.
peahoone,
rernond.d
on tegemala
tihiseiarnutes,
K6igile
on muidug]
teada varus.usraskused,
raskusi .on
kaadr.ga jne. Kuid m.l.egagre] o.e
pohjenc:latud koord.neertitratus,
rei1!onc!i(iioqe" ku gem.ne
ornapead.;
'. On' kujunenud prmtsiib;k~ -:-' YIlpu:
[a pii~stmine olgu tema enda ··psi.
Kui monel kaleedril ruumld lagullevad, keskkilte lekib v6i katus iaseb
Iiibi, s.is hangi materjalid
Ja· lee
ara, see on oma asL Sellise mentaIiteediga haldusaparaadi
t66s ei saa
nous olla. Esmane hool, ini tsia tiiv
ja kooidineeritus
peaks ikka koigepealt tulema haidusaparaadJt.
". .

Ligi 870/0 j:PA uliopilastest
on
OLl\J'JO
lilkmed
(15 a. tagas!
TagasihoidIik
(hooIimata
sellele 75%), jiirelikult on ko.k teaduskontiihelepanu juhtirn.sest]
on niiitagi- na ilritused s.su.isc.t komsomo.iettevctrrused .. Pearn.ne
illesanne
on
tats oon
zooinseneriteaduskonnas.
partei- ja
Sarna volb oelda iihiselarnule kohta. panna a.us teaduskondade
komsomo.sburonde
sen.sest soouks
tihedarna.e
koost661e.
Tuieb teha
Ja veeI fiks probJeem: niiitagitatsiooni ei ole sfinnis panna iiles re- k61k seI1eks; ,el t6sla komsomo;i
anda talle viiiiriJine koht
montimata
kohla, .neid paiku on prestiiii,
milte a,nuJt ideeli!?'poJiltiliste
ilrimeil aga siin ja seal.
.
tuste korraldam.sel,
vaid ka 6ppeParteikomitee
on ehitus- ja, redistsipjini,
ia -edukuse kind;us_aTuleb j6uda selleni, et teaduskonmondi,f66de
kiLku
korduvaIt aruta,
.
nas hoolitsetaks
oma ruumide ku- mise!.'
nud,' 198!. a. kevadeI toimus' ka
jundamise eest' ning kajas:ataks ka
AruandeP,erioodi a:guses oli .EPA illdkoosolek,
milIe otsus on aga
tiihtJ1iievi i:ma rneeldetuletamiseta
parteikomitee
poo) t.
ALMAVQ organ.satslOoni
t60 soi- siiani tiiitmata.
1982. a. delsembkunud, Komitec' pool! mooduslatud
r:s kohus~a[i pea:nsener komI11unist
Dh:skondIike eria!ade teadusk6nparteilisz kontrodi
kOl'nisjon .UULS A, Soonbergi Ja ,0J.eaegse[ re:ITJonnas 6ppis aruandeperioodil
36asjao;usid
n.ng 1981. a, ok oobr.s dil60de inseneri E. Inti koos' de40% iili6pilastest.
Va:ja;angevuse
valiti uueks esimeheks V. M;kita. kaan,dega vaIja se,gitama kOige hii-.
viihendam ne (praegu
iile poo;e 100 orgaillsals OOIl.S on. saanud
davajaLkumad
remond.d, koostama
alustanutest)
on OET aktiivi (tea- s;sse uue hoo. Rajad tehn.kas;lOrdieelarved ja fikseerima materjalivaduskondade
es'ndajad,
komsomoli- kubi, ~Antoni» ke.dris s.sus.a,aks:!
jaduse. I\emad p.d,d selgi,alTla ka
biiroode Iiikmed, ringijuhid)
tiihtsa- ruume.
Mure!
teeb
maceriaa.ne
teg.ja
ja tOojou vajaduse.
ning
maid il!esande!d.
baas,
mille' tugevdam.sele
EPA miiiirama kind.aks remond,jiirjekorjUlllkond pea,b igati kaasa aitama, ra. Samas olsuses kohustati rc~tqAaslatel
1980.-1983
on EPA
raa ti miiLsikuus
kuulama nim'etaOET-d, dekaani dofs. S. IWvest ia
.a. 15petuseks ..malan. dus.proJ:lee: ttid sel tsimehi: kuidas otsus on' ,iiiaktiivi korduvall esile t6stetud (ka
mi~est: MaJandus
on kOlge didid. OlSUS j~i terv.kuna tiiitmaii:eliidulisel.
tasemel).
Silma . on
raskcm 1a valusam: :t60 Olk. ta, Kiisitnuse peab lahendama yadpa 'slnud erili koneo'3kuse kool (do~s. On he.a, ct saime uuc opjJchoone, el rav komi tee.»
A. To k, ass'sl. 1. Mosk:n) ja noorIektorid.
Teaduskonniti
on tugev
OET akiiv valja kujunenud
agronoomia-, zoo'nsenerija mehhaniseer lm Isteadusk(lllnas.
EPA komsomo:isekretar
T01VO..
Viimasel ajaI hiiirib agronoomia
'
I6pe,ia·nll.e aadreSSiJ tehtav kriibka,
ookasvatuscst
riiiikides
viiib AALJA:
mehhan,saatorioelda, et u:djoonlcs
on asi
"Komsomol s~e on Kommu- mis on suuna,ud
, I k P '.
1
b' .
j
te:e. Agroncom ei tunne m3s.naid,
korras, EOE komplekteer mi?s_ ..'ll anel ~.s av a LIne .. a, vas' el oska ne,d regll;eeLda, Ja kui agne on to:munud hiis,i, o:starbekaks
lUp,dl ~ see Lanendab ka ~eGa, el
d"
.'.
'. 'b
b' ,. k"
'b
b w ronoom ~e a el aSK a, S.IS. Cl. iee
on osulunud tOo- ja menetlusprakpar .CI a ,Sea . omsomo.1. n s.a,
t ak or st sirs'
kundi k',
nagu
tika iihendatnine ma:evaga. lemse;t kuid milte .ei vola tema kohustusi
J,'
.. , ... e , L
,LVI,.
''',1 E"';':" 'b'"
;. 'ull'um' ;d m va- "aJ3, vaA teeb JUS, nl,moodl, nagu
tuleb s2da moodust
laiendada
ka ule.
,s ..nc aga J '
e"
11
'.
t kt " t
b P kt· ,
d "tsin h d 'p cJ'oud-kom, see ra ons, ana.
ra li;s,e opte s:es teaduskondades
(praegu pon"ma ,sc'
, e, e , 0 p
pus'e aecra on karbitud
aga masihilised PM ja MP).
mun slidkl alan,ndavao" ~ummun st- nad' on ~iiinud tundllv~lt keerukanoone VOlme d,,, puua~ad seda maks. Kas po leks vu,ma.ik ka agroHiisti on kulgenud senus (1982. a. lIke
Val tc,st hoop.s lse ara lena.
k .,
.
' .
t06lati valja H! 968 paeva), 1 anaSee ei ole D.ge, Kui ii.i6pi;ane ei noome suun3ta,
OflSlUsmalevasse,
vu ei tu,e see arv viilksem. Peami- tu;e lO.me millie il.esandega,
peab el_ nad omandaksld
praktllisl oskuselt on t06.atud O_enurmeL Voime iLesande te sjli piistJ.ama. See la- Sl.
_
rahu:dustundega
miirk,da, et· illi6pi- hendab - ka'sv3wma. Aga see ongi
Ja ko;mandaks: heakord, remont.
lasLe t06:erakendam,ne,
t06disisjpju 'p6hitoo s~.Jes majas.
h.ul aus, oda, SdS on se;.e~ mele.
hin ja -kultuur on seal aruandep2ViimascJ ajal on pa;ju riiiigitud SUULrn norkus. Jgal poo, ]ool<sevad
rioodi k2stel tunduva;t
paranenud.
meie lOpe[al1u~e vanes est jullL.m.s- kaLUsed labl, remont on ~cgemata.
LJ.ds~ on majand suure sammu eda- oskusicst.
Taol1clakse
julllimiskaI(.Ul ka:eeder .. ongl lse, nous tcgesi as,unud.
V6ib julgeit
vaita, et tef~dfiL See on ka kind:as,i vajaJlk. rna! sus el.Jatku materJa:e.
.,
posiwvset
osa .on S2.les etendanud
Ku.d ka Kpms6molltbo pakub vaga
.ScLes kUSlll1US2S el o,e rna ko:
EPA parleikomitee
sekkum:ne, Ala· palju voimausl
j'uh[m.sko·gemlJste
'1121t~C tegevuscga, rahuI. ,KUi o:SUS
tes 1980. aasiast oleme regu,aars~;t
omandamiseks.
Seda tu;eks rohke:n Jaetl ta,tmata,
o.eks lUJnud kohe
(1-2 ko~da aastas)
kuu;anud ko, kasulada, Ja kommun.sLLkke noori aru piirida.
mitees maJandl.' tegevuse aruanne~. tU,eks suullala nende lOOS. EriU laOlemns selle jaoks ongi, et iga
Komitee eeslvedam:szi
on tavaks hcks s"da sudamelc panna tcadus- hinna cest piiiida oma tood korras
saanud
nn.
ee.bilans kom:sjonid
kcndade parleisekrdiiridele.»
ho.da. Teen ettepaneku
luua admitoo misharude kaupa, kust reeglina
n:stralsiooni
konlro:Jim;seks
p'artei~
Piillumajanduse
mehhaniseerimise
on osa v5tnud spets:alistid-6ppeline kom,sjon. Et o:ukord toepoo.est
teaduskonna
d:kaan
prot
kt.
joud
ja
p2lrteikg,mitee
sekre,ar.
paraneks.»
Nahtavasti
on seda praktikat vaja HEINO MOLLER:
«)
(ls;se:t
liiiiflb
ii(iopilas:e
to.::S6na ,,6tsid veel teadusprorektor
ka edaspidi jiitkata.,
Iustam:se olukord, eritl Tiihtveres, dots, AR}\\AND SUKAMA(", rahVa~
esimees dots. VALFKuidagi ei saa rahule jiiiida fiJi- Midagi ei 0 e ha.ba oe:da toitude koniroliigrupi
6pilaste toopraktikaga
ElJ A chitus, kvai·i,ecdi kohla, kJll aga on toit RID TREIER, a!ii -komitee esimees
ilbekiLgne. Ei 01:; sa:a le d. Ei o~e dots. MART ENNEVEER ja rektor
tel ja majandtis oc)dei. Toodisisrpli:n
Ja s2da sug.sd!
-Klist dots. NIKOLAI KOZLOV.
ja iili5pilaste kasutam:ne ei ole siin kartuleid.
EPA parteia,gorganJsatsiooni
too
vajalikul tasemel. Tuleb s;sse seaLla saavad ludehg:d oma vapLkud viPeaks 0 e:na [O,le por- aruandeperioodil
tunnis:ati rahuJda6ppeosakonna
pooH range kontroIl, tamiinid?
gand:sl ja, kaaLkast. Noor in:menc vaks. Voeti vastu otsus.
teisiti ei saa.
vajab kihdJa [ toilu ja ta pcab s~Le
Kooso'ekust vottis osa EKP Tarsaama: Ametiilh;ng peab seLe kiisi- tu Linnakomitee
sekretar
ARNO
Bh's21amutes
tehtav kasvatustoo
musega.
pideva;t
tegelema.
ALMANN, kes esines s6nav6tuga.
on kaugeJ s~llest, m's peaks o.ema.
OmavaJLsuse
Qsa on jiiiinud (agasihoidLJ.:uks. Ametiilhing
on tegeInud sols;a!isUiku 'lois .luse ning toit·
illstamise kiis:mus:;ega:
EKP E.PA komitee
valiti
15- 'EKP Tartu Linnaorganisatsiooni
liilmJejne:
Nikolai
Kozlov,
Koit
XX V I konverentsi:e valiti:
Tuleb kiiIlalt, etie, olukorda,
et Alekand, Jliri Randjarv,
Valentin
suured ilhise.amud «Torn» ja «Bel- Malin,
Hille Koik, Arno'd
Karu,
ton» on suveperioooil
06piiev liibi Asser MIJi'utar, 'Endel i(itse, ValdeNikolai Preiman,
Harri Volmer,
ilma valvefa, Esineb alkoho;l tarvl" ko Kaarupun,Mal't
Enneveer, VaJi- Vello J'amm, Nikolai Kozlov, Koit
tam.st ja in:venlari 16hkumisl. Kord rid 'freier,
Enn Martma,
Jaan
Alekand, Ants Mikk, Valentin Masjiski on enam-viihern olemas (anu Praks, Ants, M,kk ja Raivo Sein.
6ppeprorek~oi ' dots .. E', Altosaare
VaI!rid Treier,
EndeI Kitse,
EPA parteikomitee
vaHs oma tin,
rangus21e ja prodekaanide
hoole'e. esimesel
koosolekul
sekretiiriks
Asser Murutar,
Tanis Loit, Kaljo
Tubjd
on
olnud
komandandid
Ants Miku ..
Pung; Viktor Jullinefl, Endel ({oo.
L Miller (<<An:onis») ja 1. Pilden
Admillistratsiooni
tegeviJse par: ei(<<Torn:s») .
Ants
Nllmmert,
Jakub
lise kontrolIi komis;oni va'iti: Kaa- simiilder,
reI Kadarik, Valfrid Treler ja Udo Koo, Allan Metsa, Mart Asi, LudKils'musega
on tegeIdud mitmel Veib;i.
vig .Raudsepp ja Helve Tolga. .
tasandil,
kuid o:ukord ei o:e hea.
P6hjusi on palJu, kuid selgelt annab tunda
koord'neeriva
in:mese
puudumine
ha;dusaparaadis,
Siian1
ei o:e suudetud s21Iist inimest t05;e
J
panna. Asi tulcks llppjuhi tasemeI,
Oktoobripiihade
aktus toi~
viivitamatuIt lahendada, Suured 100- mub
reedel,
4. novembril
EPA' rotaprindi triikiseid miiiiak.
tused jaiivad ka uue:e komsomoli- kefl 15.15 EPA aulas. Ootase
niilid peahoones
Riia tiivas I [
komiteeIe.
me rohket osavotiu.
korrusel toas nr. 269~ Mliligipunkt
EPA partei- ja komsomolikomitee
on avatud kell 9-11 ja 13-15.
vaheI on aruandeperioodil
valitse-

J

,,-.

,

,

,

S[)navottudest

T

Alustaks1n jiilIegi oppe"65st. Sellit.agitaLs;ooni
stlunamine
on
Ie kowrolIi algdokumend:ks
(ja seeolnud kOrr;Iite~ 1i:km~ A Mu- mId asjaIik ja tihe koos~06. Kogejumes nii iilioDi:aste t06kasvatuse
rutari ja A. Murdvee files:Jn- mused niiitavad, et komsomoI tukui ka 6ppejoudude kutse eetib la- deks. Nende ees~ved?m'sel on viihe- leb edukalt joime ma:evaga, 5uudab
set iseloomustavaks
dokumendiks)
malt kord aastas tehtud iileakadee- ka mehitada
omavalitsusorganid.

N

kuid ei suuda klndlustada
pidevat .tegutsemist,

e'

D

>

NBf

Oktoobridemonstratsiooniks kogunetakse 7. novembril kell J 1.45 EPA peahoone
juurde.

Tahelepanu

Oliopilastel palutakse oppematerjal valja osta organiseerituit
riihrna- vol kursusevanemate
poolt.'

,e

, .~kenna keskrnlne oppeedukus

pn jlianud m.trne aasta vartel sam a. e' taseme.e, Pisu; paremad niiitlljaO olid
ee.m.sel aastal. Ma,nim.st Niiiinb
V. 'Len.ni .n.m, stipendiurni miiiiramine Peeter Kirsi.e hea oppeedukuse ja tub.i uh.skond.iku
too eest.
Nimeliste.e
s.ipendnun.dele
kandideer.jaid on veelgi.
Ha.b on see, et esineb veel Walt
palju puudumisi ja iikskoiksel suhtum.st. Sellest ka suur valjalangeELKNU
KOMITEE
vus teaduskonnas
- vastuvcetutest
KONVERENTS
ligi ko.mand.k,
.
Kordarninekule
kilda
kuuluvad
mitmedki onnestunud
urltused, na'-Pdllurnajanduse
rnehhan'seerimise
gu koh.umis.ihtu
fLo.oog.dega,
esteaduskonna
kornmunistllkud noo- makursus.as.e
ta.dluskonkurss
[a
re4 pidasid
aasta
tahtkoosoleku
k.nd.astl ka agar osaviitt rahvaste
m~ha ~O.· oktoobrfl.
sonruse piievadest
[a iiliiipilaspiieEsmalt riiagiti oppetoost. Teadusvadest.
'
"

Emits,

... zooinsenerid tegld kokkuvotteid
Zooinsenerlde
Iga-aastarre ametiuhingu ja kornsorno.l aruande- ja
valanlskcosclek
peeti 20. oktoobril.
Ametiiihingukooso_eku
avas traditslocn.kohaselt
dekaan prof. O. OJ!
iilevaatega
mocdunud
oppeaaslasl.
Ja ikka traditslooniliselt
asus rneie
teaduskond
teisie' seas keskmisel
kohal. Oma ettekandes avaldas dekaan kiitust tublirnalele ja nuh.les
mahajaaj aid rung vclg.asi.

iildse ja tudeng!
iiksieise pool!
suuresii taidlusoskuste
jiirgi.
Ulie
eriala
pisliodede
tuioustamine
ei
paku. teiste speisiaa.suste
esindtuutele enamasti huui, aga iaidlus, iselegL'iJus on illeiiidine, kaigi jaoks.
Kunsti- fa kultuurikaIlakuga
tudengUel on muidugl Uh sam. Lava.kunsli, !iRKJ ja Pedagoogilise
Insc
tituudi 'kulluurharitlastel
po:e vis!
mingi probleem kahe lunniga is_etegevusprogramm
kokku
saaaa.
'Neile on nende eria:a kitsamdlt volies nU baasiks kui pea;isehituseks.'
Ma ei tea; kui, paliu meie tubUdel agrorepsidel nende «Kinu-show»
etfevalrn:s us .gega voWs, kuid vaatajale ainutiihtis 'ZOppresultaat uleills
mitme koha peatt allakir ulanu 00tused: vat ali la taloktul
tafJa;is!!st
vastuvStlikum?
Vormi seisukohalt
vaadatuna oli
kava hindele melf» komponeeritud.
Taidluskavade
filmiprogrammina
esitamine
1mi vormivote
on v.ana
asi, kuid sisll - oo! Siin mu kirju'amisoskus
kahuatub.
Prooviksin
ehk siiski.
'
.
.
Oli nii tosist kul ,lObusat, nagu'
elus ikka, KoigepeaU riiiigiti 'la~test kui meie tulevikus(,
siis siniSfst libIikast, this touseb me asemelt helesinisel saarel, '" Taie tBsidusega, Uhfki voitsnc>oii voi -sona
ei olrzud, SUs tantsiti
ringmiinge
skandeeriti.
!(JalJ.:» mUine<e
nOQruspa,o.-sele hiiiidiause!e ... ~Si5da!?» «EiII!» .. :' mlfng katkes.
[stulL Vesleldi iihc{iaupa saa,liga,
vabalt, paaio'ieta.
/(o!gele' muule
on voimaUk oelda «ja~», soja!e mU-

••

, Paherna poolelt tu.eks esi.e tosta A. Tii.smat, kes varguse paras]
he.deli va.ja koinsomon
ridadest.
Sarna kar.srus tabas jocrnise ja huligaansuse tottu ka T; Ka'.a, T. Pr.sket ja T, MilleriL .
.
Kutust vaarrs.d kjiige enam agaaooinscncr.de
ii.eliidutisest
oljlmp.aadist
osavotriud
A. Pevkur,
1. Sarnal, A.' Gorjan.n [a E. PoW.
Jargmme
konc.eja E. Turk tegi

!'f\.

l.ahenduseia ,prohleemi: .toiHustam~he ja korterid ..
.... KOrris'omo.,i aruande- ja vallmiskoo'so.eku .' av~s
orna aruangega
;komsOriiblisekrefiir
A. Vink. ·Ise-.
loomus ades riIoodunut; mainis fa, '
et ;kuigi uht-feist, on tehtud,
voi.nuks jouda' rohkern. Oli ka mltrneid
pahaI1dusi (neist .oli juHu juba eesPOOl), eriti palju' dIStsip.l~nirikkurn.si.
Disisrplimist
tu.ekski kaeso.eval oppeaastal pihta hakata.
Sona
votsid
K Sepp (diakis
OET toast), L. MUis,ver (spordi-

Koolikollektiloi

oma eriti

hinnatakse

r:J(iltle

teo See oli sissejuha.'av·· santim.
Sajaga seolud inirr.soo massimf5rv
muuiiaks ju koik «;aa d» absurdiks.
matiptuks,
.
«Pane Wvad oigestl.» ~parmupillimootoriga» vooran:aa lennt<k s5itiS
ule rahua ma,(ava
EPA klubi lava. Kohe tOr/nas rahva smst viii a
sodurpoiss, haaras lava iiii'es iOsutava nooruki
olgadest,
kuni too
tastis kO'lisad ules ia ha~kas kahurit. miingirr:a ... kui .lennuk o;{
lavalt alia las!ud, sils LOi sodurpoiss rahu[oicJa:t
kiisi kokku ja
lohistas jaigu pi:sti hoiqva «,~ah'lri;p lavail ii a, N agu luge a a 'U sai,
votlis !(Kinu-show» tavapiirase efektidele pohineva LObusa poorde.
Ole lava tantsisk:es niiitsik aTiga «Jatkuu».
$odurile, c«kahu;i!e»
ja nende faga riiljasirutatud
ka?ltega vaatajatele esines nd:sako'dionisiide duo: Head lood, S:,durpoiss
laskis vilet ja ptak5U1as. lii-tkuu ...
Kiriava,{used
uhiseiamu ·ieema1el
seondatuna
maailmakuuJsate
ki'jllnike ja kurzstni~ega vCi:asematest
saiarzditesi.
N a£tpks" iDa ~,.fws tilgub haisvat "vedelikku soogi:a:J.a:e,
etas kunrigi
Leonardo· da Vinci
U452-15i9Y
ning
maa!is
seal
«Pl~ha ohtus'oo'(1aa·a». Toas, rr:il,'e
poranda'audadel
oiid suured vahed,
sai .Moliere (1622-1673> oma romaanide
ainpstikl,t.
.yeel
oleva!
Shakespeare EPA uh:kates khulanud ',«Wirzasor,i l5'~usad
plikad»

Uhe kuulsa 'vari~teeta'ntsi;a
inierv!uu.s s:'sa;dus kdnagi
jii-gmine
mote: .(iPa!jud mehed ei oIegi muud
viiiiri kui ,nriile peput naida:a, .. »
Mehed fahc!'uild. vaielda .... Mille
va stu? . Liiga tih?killgne W.henemi·
net? A rge slit p'alun pilakirjl,lian1t
arvamust o!sige:: .. Jgaiihe isiklik
arvamus,
kui er.ipiirane. ta. ka ei
o!eks, pEhiireb ikk-a ledn urrbrifsevale inimeste; TV. afa:eht~de, jne.
arvdmusle{ ... Heh! Oma a<vamlls ?

Ma ei teu. lws okonoomikarepsid
dl 'k II
"'d
(
'?I)'
ea"1 u
va.lSI
poO,-. .
negatiivsed
iege/asku:ud
oma nialeii!
eda,iandrniseks.
nagu srda on ieinud paljud
maailmakuu/sa'[
kirt t T
janikud
(Dos'o'evck!,
Camus .. _)
· .. an Sl I . . •
voi on nad toesti valiselt
Uiii,v's
«Kus ma olen sarna"t chkkonda
tuntud
popperite
moca'usaamade
iundnud?»' kusisin endalt. MUidugl, tarraajamisest ii-atuntavad,
«kopupraegusieL ;linnanoocle keskkoo':ipi- tamisel»
seest 'vastu
ki5misevad
dudeL on Ilna'oogne
ohkkond ... di<ko'aiale polvkoTma e~inda'ai ...
Rohk,viilisel
o/emisel, riietusel, pin- Omapiirane
linrzakeskkoo:idesl'
napealsel
seltskonnavesllusel,
te- kiir[!kooli
kandunud
eel/aine. ..
iavmeelitsemisi:l.
(mahendamisefs
pean itt/em a, et
/(asv81: Poial-Liisi
laul pii-a<;t ma ei pretendeerl. sUn uh'?ski [aupulmi
,(vii~il «Kikilips leeb mrhe ses' isegi mitle poo!ele tOele, Jutt
siktks»)
«Kobe
kints
on ikka puudutab veidi ainuU pi5llitooniand,
moes ... » Saalis olevatele neidudec jaid.: .).
selline .iJu[l!aame sokfteraapia e/
Mi, veet toimus? Sampuseva~afa.pai:st.nud meeldiv!).t ... ,aga ega se.e te liikumisruhm
show'likult
lobusQl1]ud_ki neUe adresseerUud.,.
kerglase laulukese .. saatel.:.·
.Kolm
.,:
I

Ie

-,

"

(<<plikad» asendati kiill hiljem 55naga «naised») jm, ...
Kui uusi mitljeid
luleb pidevalt
mattepausidefa
pca:e, siis ei, jaii- .
gi kOik meelde. la:kuu ...
N eile, kcs iildises mottes ujuda
et oska, anti suplemisroi'uastes
edasi viiike. ujumiskummi
rek:aam, ..
«Sa-kummiga.
Sa k!lrnmita, Pa'em
kui Sa-kullllniga,» Jutt ei alnud kIll!
u;lIm'skummist
ehk rongas!, kuid
niiitlikuslamiseks
teda siiski puhuii. Nagu auloinspek!s.·ooni
joobekontro:lipailikest.
lalkuu, ..
Las!esaade. Tuum selles, et kuni
jiines joi oma mehu, oLi lal pwga
k8ik karras, Ku;'d kui iah:mees (O.i
vis! iklw iahfmees? Voi o'i hmt?)
talle oma pudeiist kangemai pa~kus,
siio; iiiks
jiinESJpoisil
kalpsamise
rulm sassi. Jiines tuikus kui inimene .. <, 'aga ju sUs janesed tuiguvad
.samarr:oodi. Jatkuu
Meile lutfavast
Rakvere
teatri
ja'ndiansamblist
teada
lopeTguste
'kehakatetega
konferacsjee
tradus~
tas
lavale
patriootilise
.nimega
viiuli- ja to'upiili'niin"i
asl lwos:"'cva duo, mls vaalamata oma .nithe
suunitluseLe kandis elle vii~a hel.a
rahvamuusikat.
Olin volu/lid . .fatkuu...
'.
Nil nagu atguseski, kogunes la,
vale'suur
agrorepside lauluansUmbeL. Klavl!r'i saatel csfiatl ei tea
/lust leitud (voi ise tehluil)
sana<

••

PiJUI11iillfjllsi

'll1C~iall(lllSre6asfe

Pean kQhe ara 4tlema, et sellis:t
taidluskavfl }11a poinud varem' ko"
hanud. . .
.
.
Naine, l~es ei saanud lapsi, -(ul?;;
noia juur'{ie; .. see andis
s.ee.mne
..
I
....
· .. kasvas till ... sel est Po:al,Liisi. .. tiisi jiii hiil/a ... Eesti .rah-,
vuslind' piiiisuke kandis
la leise
kohta ning
lindas ise minema ...
~
Poial:Uisi oli metsas. iema juurde [uii uks. temaga uheviiike potss
· .. iikonomist
suures
hinnas
.
o Iev me h epoeg...
tiisi
oli viisinud ... f:Liihme siis magama.» iilles poiss...
Paras! maganisf
tehii pulmad ... joodi saatitriie rahva
ees umbes kahekumnekesi
sampust

-

s/lgrorepside

""

,,".

de ja uustga laul.
Selles k:ideti
oma valitud elukutset, maaeiu jne,
Laul oli nii, hiiii sisuga, et staa 'cikad tudengid jaid
arvatavasii
iii.reltuUjatega
rahule, KeeraU'
iiksmeelselt
va.sa.k pool la Isuhkatat!
ap;a:;si saateL iava!(iira
Viimase ja
ee;viin:ase
raguni
vaheL rulills
lahti kiri «Filmi Lapp»,
Midagi 'jiii kirjutamata.
midagi

R

Mand-

Zoo press

[uues. Muidugi, selle asemel, et teha toiid, ruiha miine iuituse.organi. seerimisel vaeva ning leida lihtsat
TaOmU nende kava de .etteoa'misiomist si ja paiade esitamisesi, O(t
paiiu kergem joovastada
oma 0':-gailismi tulejoogiga. Agrorepsi rah'vczl oma tulevasi Zapsi loeniio:iselt
Eesti abikoolide v5rku ti]rgamai!"
tuslikfwse
piirast suuna(a ei, tufe.
Vaalasin
vargsi
rebasepLikasid,~
poisse
piiras! «Kinu-show»
esi/a-,
mist. Nende esinemise'lamusest
pa,favikuliselt
hoogI.:vad silmad., lateisle tiiheLepam,st veelgi suurepiic
ras'e!itaks muuturzud' meeLeolu .luc
bas O'letada, et /lad on (,'uba .va-

tulnLiks eir!? teise kandi pea!! va adata, I gaii'ls !!leist niicb limb Useval eiu o,namoodi. Uhele on oZuline lavasluse uks, leisele teine killg.
Nagu rah:casuu iil!eb: eKes riiag;b
aia;!, kcs a;a augusl.» .4ia LChku;atest-pa·anda atest peaks ka riiakirna. Aga Iilh;a ses! a~as!.
Agrorepsid aaslal 1983 iiratavad
oma esimese etleaste peale oolusi[oo/usi. -/(uu aega fagasi aUes moodustasid kollek!iivi ja etskae! Juba
annavad
show-tegemises
teisieie
silmad elte!
.
Upris o,kuslik oli (('baste «Meeleiahuta,'a» laatiis problqemide kiisitlemine: Minu arvates On see anIud o/:,hwras
i5i"e Ie!!' 11 1d uiilja'
oelda-naerda" neist .iile oUa.
Aiiirgiksin veel eraidi ara vii"ijooke pauduiavaid
Loike,. Alkoholiteemade
kas~damil1e
niiitab o"a!1
praegust punalulesiluatsiooni
noorsoo ha/gas, ,Uks
kildkond
noo'i
ei oska voi ei viitsi enam enda'e
muul moel roDmu va!mis:ada kui

rem)
iseiegemisele
kiie andnud,
leidnud endale lisa paljude ro()/nu~
geneftwtorile
seas!.
LeheLugeja viiib arvafa, et liihtun ili/uspsl: «Kes 'see ikkri oma re~
ba>te saba kergitab, kui iSf! ei kergila,» Ei! Ma ei laha neid 'ULepakc
kumisega
solvala. " Tublid
reba'seal.
Viljakal
loomle
jaudude
iirakasutamist
teile edaspidistes
legemisL,es, koigi lootusle liiitumisl
kargkooUs!
'
AARE

KASEMETS

0

muks).
Ainult meeldivale muinasjuitudega
tegelemine
on'rebasteL
justkui hca iriug» , kus voib manusalt olesflleda:

tutarlapsest
joodikuhaka:ist
pili1dsid peigrr:eest ii.'a viia...
tantsi5id
Taidluskava
li5puks propageeriti
sampuse
poolt. va basta luna . rokeroofilisf k5hedust teki. .. Para,!
aeld!, el need on saalisolijaile
maaparanda. alest.
kitava sammuga rok.ki.

EPA Filmikluhis··:'
.
~
.

10. novembril
EPA aulas
kumenlaalfilm

kell. ,18

;~

lina~tu1?

M. ROll'llni -t~ispikk do~
«Ja siiski rna. USlll1~;

Srifti oppima!
Jatkab tood EPA disai.nifakultee~
di k:rjakunsli
grupp; Esimene kok"
kusaamine on 15. noveinbril kell 1'6
va kses saaEs. Juhendama'
hakka~
vad' farlu
Kunslikooli
J6petarlUd
Merike Tamm j3 VaJentina
Praks
(16petanud
ka viliu T06tsi kirja"
kooli). Kaasa tuleb votta joonisluspaber, tuss, . joonlaud,
,kolmnurk,
sUled, pliia ~s, kumm; sulepca..
' i

Po;"aU<iisi lOi ute aisa. <. (NoorMida ko:kkuvoiteks oelda? Eelmimehi oli .viihe ... ega palju vi5.imalusi olnud).
Efektne
moedemoiJs/se a1.sia agronoomide isetigeiJusohra/sioon. <. «Volgat» omava 17-oor- fust targulades
avaslasin
kokkumehe ... fWO? .. jaM Sii, k!ta;'rivti/valt annastuse
fa rahapuuduse
miingija ja noormehest Tuhkatriinu
son!l1ni. Okirebastel
ei teki esimese
duett.
koha pc'alt iildse kiisimust rzint! ra
NB! Dekaanidel J~ k:iteedrijuh2iL
Piiras/poole oli Tuhkatriinu
ama
tulcb kaaluda;
kas Deride
kinrra a"a kllolanud.
Otsis, nuttis haga ei paisia neil probLeemi ole- tajatcl
lohutamatult ... ja [tiki
mi5nusalt val ...
kollektiivis ,ei leldu soblvat kari~(,
aj~:vabasse
seisundisse.
Hakkas
daati (v5i karidtdaatc) <sriHi ..,Qp.pi~
hiistceriliselt
irvitarra. polvcd. ni5tAlgut iiralimps[iud ,~ampus lastis mao On ju viiga tore, kui' katei1dtts
kurr:as seeliku all.' «Kinga ei ole! Ei tuju; niiitlefameisteriikkusi.
Doping, ja teadl1skonna~ on vajalik,u(~~#ole kinf}.a!» Hea mang. Saal'le oli
Oeldakse, et palJa asi .... aga eks ted, stendid,
see midagi uut. Apiaus Tuhkatriionnesoovid
ja k5ik
nute!
igauks
ise lea (kui ollakse voime· muud v5imalikl,ld kirjutised'maitse'
lised oma tegude eest va-,tutama).
kart kujundatud,
"
Heaolu ja tegevu~etus
ha:wad
Utlen sarna, mis alguseski:
po:e
te.!"!suguse mottelaadlga
tibupoegi
Oodal;ikse nil mlllluseid 'osavo!-'
kunagi sellist taidluskava kohanud,
valla.
jaid kl1i ka uusi huvilisi:
Mones mottes uurine, viirskendav,
!ikdsln
olles .nuud arusaamisele,
ebatava!ille. Tiinu' taidluspildi
mit- Kohtum;seni 15. 110vembril EPA
et kone a!L .oleva/ele
taidle'ate!e
meeldiuad
hiisti IOpprvad muina~- mekeslst.amise eest!
peahoonesl
jutud.
Ir;asugused muinasjutud
on
suwepii~arte kest k~skkn,.{"'a Vh'lSAARE KASEMETS
tapa
,faime' vas~u
(kui
ainult
seestpoott
halvaksmimim{st
ei lvi(A-II)
','

*

,

P611umajand1lsHlmld EPA aulas2~
Kindlasti 'on koik kuuJnud Jiiri
Miiilri [a Enn Slide komulisest Hlmist «PoJlumehe vasimus».
Niitid
on meid ees ootamas meeldiv taaskohtumine
selle filmi autoritega
ning riende uute filmidega. On ju
Juri Miiur ja Enn Slide osanud
endid liihedasteks teha koigile neiIe inimestele, kes on seotud .rneie
pollumajandusega,
tunes rahva ette
-dokumeniaalfilme
.meie p.5numajan~
duse probleemidest.
Jiiri Muiir ja Enn Slide on meile
tuntud
oma varasemate
probleernfilmidega
«Adra jarel» ja «Narri
poldu ilks kord ... » Ja
muidugi
selle aasta algul valminud tliispika
dokumentaalfilmi
«Pollumehe vasimus» jiirgi..
Niiiid on neil valminud veel kaks
uut- mmi...;_ «KusJcasvavad
kivid»
ja «Maa kivid».
Nagu
eelmised,
nii ka need filmid on viiga preblemaatilised,
kajastades
meie rnitte-'
mustmullavoondi
majandite ponnistusi voitluses kividega.
Neist filmidest
voirne leida vastused'mitrite)e"kiisimusele.
K.ui ki-

vised on meie pollud? Mida tehak-,
se voitluses
kividega?
Kas ikka
kdik kivid on vaja poHult tiggimata iira korjata?
Kui kivikindlad
peavad olema meie pollumajandusmasinad?
Sellistele ja paljudele teistele, kiisimustele leiate vastuse, kui tulete
16. nov. kell 16.15 EPA aulasse
vaatama filme: «Pollurnehe
viisirnus».. eKus
kasvavad
kivlds . ja
«Maa kivid».
Piiasmeid saab teaduskondade
dekanaatidest,
Kui nfiudmine iiletab- pakkumise,
on plaanis korraldada
teine searrss
samas - EPA aulas. Sellest teatatakse taiendavalt.
Parast seanssi
on meeldiv voimalus
kohtuda
Juri
Muiiri
ja
Enn ·Siidega, Voib esitada kiisimusi, oelda orna arvaniuse.
Loodame
elavat rnottevahetust.
Peatse
kohtumiseni
16. nov.
EPA aulas kell 16.151
EPA FK president
TONU RIIVIK

Miluming
Kaesoleva
oppeaasta
malumangude sarja alustame manguga, kus
osalerna palutakse
esmakursuslasi.
Teadmiseks
miingust
huvitatuile:
iga teaduskonna
I kursusel (olenemata erialast)
on oigus voistelda
5-liikmelise. :voistkonnaga,
kusjuuEt pollumaJandusmuuseum
just 1968. aastal
siindis, volgneme tanu tollasele EPA rektorile
res vi)istkondade
arv kursuselt on
dots. Minna Klementile ja prof. Jiiri Kuumale.
piiramata.
ZorH esitab etaibukarnate
rebaste» viiljaselgitamiseks
3X 10 kiisimust, rnis holmavad pohiliselt koiki enigmaatika
tuntumaid
valdkondi.
(Algus 1. lk.)
Muuseumi
valjaarendamine
jat- pulmakommetes
ali leib aukohal.
Mang toimub
15. novembril alTattumaa pOldudel), aurukatel (val- kub. Perspektiividest
raakis muuseu- Peale noorpaari peetakse meeles ka gusega
kell
16.30 EPA klubis.
mistatud
1952. a.) [pm, Fotokogus
mi dlrektor
Udo Israel. Liihemal nende vanemaid - vastseid amma- Eelnevalt
palutakse
voistkondadel
on Jigi 27.000 fotot ja negatiivi,
ajal antakse muuseumile
file Ole- sid ja aiasid.
.
Iseloomustamaks
pollumajanduse
nurme keskuses asuv maakivist karMuuseumi pulmatsererrioonlat
[a
arengut alates eelrnise sajandi 10- [alaut. On alustatud
liihteiilesande
sed a, milliste elukutsete esindajad
pust kuni tiinaseni.
koostamist
lauda rekonstrueerimioma elu suurpiievaJ on Bvaldanud
. On onnestunud koguda iile 29000 seks. Muuseumile saab sell est teine lugupidamist
pollumeeste igapiievaLiihenedes EPA peahoonele, marsiiiliku . mitmesuguseid
dokumente
ekspositsioonihoone
(porandapinda
too vastu, tutvustas
allakirjutanu.
kasin
saginat
sissepaasu
juures.
ja kiisikirju. Teadlaste,
kultuuriteumbes 2000 m2), kuhu tuleb piisiEt muuseumi
ajutiseJ
niiitusel Meeldiv oli todeda, et need olid
geJaste, tublide tooinimeste ja kol- viilJapanek
meie
pollumajanduse
aianduse ja mesinduse arengust on iiliopilased, kes h{)Olsalt pesid aklekUviseerimisaja
aktivistide miiles- koigi harude arengust. Suuremootviilja pandud vastavat
kirjandust.
naid ja koridori seinu.
tuste Widvustamiseks
kasutatakse
~eliste eksponaaHde (pollutaomasi-'
siis iilevaate mesindusest eesti trjjVii,masel ajal on igal pool kritimagnetofonilinti.
nate) nouetekohaseks
siiilitami:seks kisonas andis -Olaf Lartgsepp aian-' seer}i\]d npo~ugu·. selles, nagu ei
Endisaegsetest
tooprotsessidest.
ja tutvustamiseks
on vajalik paari dusministeeri,umist.
'viitsiks nad enam toOd teha.
mis ~ipuvad kaduma
aegade hii- kaarhalli piistitamine
Iiihemal ajal.
Kui hea oli vaadata
neid noori.
marusse,
on tehtud dokumentaa.l"
~askllsi valmistab aga sobiva koha ' Teadusnoukogu
toost vottis osa
filme fosa koos Eesti NSV Riiklik.u leidmine >nende kaarhallide
paigal- Eesti NSV ATI< Po!lumajandusEtnograafiamuuseumiga).
TervikH- damiseks.
keemia Peavalitsuse juhataja Oolav
kult on filmitud teraviljakasvatuse,<
Kiiret lahendamist
vajab s.amuti Tamberg, kes koneles aktuaalsetest
. tehnoloogia areng meie kUlas, lins- aianrluse ja mesinduse' filiaali 100- probleemidest
pollumajanduses.
toid,
harkadra
tegemist,
samuti mine. Filiaali
asukohaks
on ette
praegust kalakasvatust
POIulas jm. niihtud Annemoisa viljakuivati
!irma
Tehtud too eest pollumajandusTeadustoo valdkonnas
on peetud piiril (kuulub praegu. Luunja sov- muuseumi
viiljaarendamisel
autaneli teaduskonverentsi.
mille eIte- hoosile). Alustada tuleb ee!toid ka sustati Eesti NSV ATK aukirj aga
bnded
on avaldatud
kogumikena.
selleks. et muuseumi juurde paigal- muuseumi asutajat
ja senist enerPalju vaeva on niihtud muuseumi
dada kiilaelu kajastavaid
hooneid. gilist juhatajat
prof. J. K.uuma jt.
esimese ekspositsioonihoone.
EPA
Eesti polJumajanduse
silmapaistMuuseumi miilestusmedali
piilviOJenurme oppe-katsemajandi
endise vate edasiarendajate
miilestuseks on sid muuseumi. asutajaliikmed
prof.
mqisaaegse
tam rekonstrueer.imisel.
kavas. kujundada ..Ulenurme
park Julius. Tehver ja prof. Leida LepaMeenutuseks
mainitagu,
et Ulenur- skulptuuridega
pollumaJanduskuuljoe; Karl-Leo Melso EPA raamatume sai pollumajandusmuuseumi
asu- suse pargiks.
kogust abi eest raamatukogil
siispaigaks tiinu EPA endise rektori,
Muuseumi on abistanud viiga pal- temaiiseerimisel;
Arved Tiigimiieja
praeguse Eesti NSV OIemnoukogu
jud majandid. Viru-Nigula ja muu- Anni Siirak
Eesti NSV ATK.-st,
. Presiidiumi
esimehe Arnold Riiiitli seumi koostood,
mis sai alguse Tartu Rajooni
RSN TI< esimees
igakiilgsele
abile. Talllhoones
ava- 1972. a. viljaloikuse
ja rehepeksu
Jaan K.ork (endine EPA halduspro'. tlgi esimene piisiekspositsioon.
mis filmimisel, tutvustas
kolhoosi esi- rektor)
ning Tartu ATK esimees
kajastab polluharimise ja teraviljarriees Kalev Laanemets.
Mart Avarmaa abi ja toetuse eest
kasvatuse tiiiustumist ning igapiieEesti Pollumajandusmuuseurni
po- keerukate majandusprobleemide
lavase lei va saamist liibi aegade.
puIaarsus
kasvab.
Seda kinnitab
hendamisel. Medel anti iile ka enAlates I. jaanuarist
1983 ei kuu- kasvo! seegi fakt. et jiirjest rohkem distele tublideJe tootajatele.
Salme
lu mutiseum enam EPA koosseisu. noorpaare kiilastab oma pulmapiieKoolele, Kseenia Tinale ja 010 Lohlsetegevuslikust,
rahvamuuseumi
val koos pulmalistega
meie muu- musele.
nimetust
kandnud
poTlumajandusseumi. EPA iiliopilasnoorpaare
olemuuseumist
on niiiid saanud riik- me seni vastu votnud 22.
Suur aitiih koigile neile tookordlik asutus, mis al1ub Tartu Rajooni
Praegu
on pollumajandusmuuseteIe.EPA iiliopilastele. kes abistaAgrotoostuskoondise
kaudu vaba- seum meie vabarilgis .. ainuke, kus sid muuseumi 1975. aastal tallillopriiklikule agrotoostuskoondisele.
.
korraldatakse
puJmatseremooniat.
ne lammutamisel
ja 1976.-:-1978. a.
I<oigest sellest, mis on saavutaSelles on keskne koht pulmaleival,
selle rekonstrueerimise
abitoodel.
fuel nende aastate jooksul. koneles mis parast noorte proovilepanekut
ILDIKE JAAGOSILD
prof. J. ~1,tl!m.
kingitakse noorpaarile.
Ka .vanades

15 aastat

Pollumajandusmuuseumt

registreeruda
EPA komsomolikomitees.
Parimaid
vastajaid
ootavad
UP-83 atribuutika ja vastavalt soovile ka pliiismed soovitavale iiritusele.
11 vastava
sarja iiritus toimub
EPA-TRU
UP-83 raames 18. novembril algusega kell 16 EPA aulas. Joudu
katsuvad
nimetatud
korgkoolide
iiliopiJas- ja oppejoo·
dude voistkonnad.
Kindlat meelt ja rohkem
kust edukaks esinerniseks!

taibu-

AIVO SILDNIK

lJsk noortesse

Mis on lahti ilmaga?
(AJgus P A-s nr. 24.)

meid voi soode-rabade
kihte. Turbast,
merevaigust
VOl
kunagise
ilmsikstulev
fossiil
K.ahekiimnendatel
aastatel
sai jiirve pohjasl
millised
puud ja
tuntuks jugoslaavia
astronoom Mi- niiitab selgesti,
ning kuskoJuntin Milankovic. Ta mootis piii- taimed siis kasvasid
has nad olid.
kesekiirgust
vastavalt
muutustele
Maa tiirlemises iimber selle taevakeha. Milankovici
arvutuste
kohaTeiseks. Puude kasvuringid
toovad esile selle paiga i1mastiku aasselt
eksisteerivad
klimaatllised
tsiiklid, tema teoorla pohjal kestab tate kaupa. Polispuude puhul saamosaiigi.
neist igaiiks iile 95000 aasta. See me sajanditesuuruse
klapib
maagilise
100000
aastat
'Kolmandaks.
Moreenid lubavad
kestva ,pulseerirriisega, ..mille tule- tiipseJt miiiirata,
millal ]aii liiks
raginal
'iile
Noukogude
Liidu
musena ehime ikka veeJ jiiiiajas.
Euroopa-osa.
I<a minevikust
piiiitakse
leida
vom tiinapiieva moistmiseks..
Appi
Neljandaks.
Pooluste ja jiiiiliustulevad
korgem
matemaatika
j8 tike puurimised pakuvad. voimalusi
elektroonika:
Jiireldused
on selli- kunagiste
lumekihtide
mootmiseks
sed.
ja. voimaldavad
koguni .. miiiirata,
kui .soe oli ohk slis, kui need luEsiteks, puutumata
pinnasekihid
inehelbed kord langesid.
peegeldavad
suurepiiraselt
kunagiVilendaks:
kogti eeltoodud
juU
5i muutusi
kliimas.
Moeldtid
on
arktilist
tolmu,
korbeliivakilbelubab
ennustada
tulevikuilma.

Ookeanlde
aurumine
viib
nende
sooJuse kahanemisele.
Igal aastal
tuleb rohkem lund. Jiiiimiied kasvavad ja jouavad
aina
lounapoole.
Planeet
jahtub.
Vaid
vulkaanid
purskavad .miirksa rohkem, piiiides
justkui Hma soojaks
kiiUa. Maakoor vobiseb, sisemised joud nihutavad
paigast
maailmajagusid,
nondaviisi
blokeerides
ja muutes
atmosfiiiiri
ning
mere
vaheJist
ringkaiku.
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komsomoliorgan!satslooni

XXV konverentsist
mises numbris,

UihemaJt jarg-

kes 6lid suutelised toestama vastupidist.
Sain teada, et tegemist on akanoomika III kursuse illiopilastega.
Tahaks
loota, et taolist
toolndu
ning noorusJikku
pealehakkamisf
oleks koigik Uliopilastel.
Pealtvaataja

Veterinaariateaduskonnas
on peaaegu
igal kursusel iiliopilasi, kes
tegelevad ratsaspordiga.
K.a moodunud suvel Luunja
sovhoosis toimunud ratsaspordipaevast
votsid osa oige mitmed veterinaaria
eriala
iiliopilased. Ene Lemmergas oli tookord kiill pealtvaataja.
Fotol: Ene Lemmergas ja ta vana tuttav Pentos.
.
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NB!

AjaJeht «Pollumajanduse
Akadeemia», postiindeks 202400, toimetus
Riia 12,. tel. 75572.
Hans HeideReedel, 28. oktoobril
tookaitse- manni nim. triikikoja triikk Tartus.
38. Tellimise
nr. 3758.
alasel oppepieval
EPA aulas lilks Kastani
MB-10545. Oksiknumbri hind 2 kop.
kaduma
ohutusmlirkide
standard.
Leidjat, kes selle juhuslikult enda CnblJlJlYM8l1Hnyce AK8neMHHJI (ceM""
aKa.neMHlI»).
OpraH
kitte unllstas, palun kiirestl tagas- CKOX03HllcTBeHHali
napTKOMHTeTa.
peKTOpaT8.
•KOMIITeT8:
tada EPA ohutustehnika
insenerile
JIKCM H npocllKOM3 9CTOHCKOil CM"
(peahoone, tuba 271).
CKOX0311llcTBeHHoll BK8neMH" SeT. CCP.

