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tori juhataja Mari Kirsi, OET sektori juhataj a Helle Ling, OPP sek
tori juhataja
lIle Saar, keskkooli
noortega tehtava too sektori juha
taj a Aare Anderson.

.aastakalk

oktoobriaktuseI

aulas 3. novembril kl. 15.15. AgroJa siis jalgib saalitiiis kuulajaidioomlateaduskonna
dekaan
dots. vaatajaid
EPA
klubi
taidlejate
Evald Reimets avab aktuse ning kontserti eesti rahvakunstist.
Esine" • Organisatsioonilise
too asesek
mnab sona dots. Ludvig Raudse- vad lustakad tantsijad, laulab neiretiiriJe Arno Kaseniidule
alluvac
pale, kes riiiigib Oktoobrirevolutdude lauluansambel.
Aplaus ei taha
siseorganisatsiooniJise
too sektor
kui rahvaviisid
kolavad
j uha ta j a Galli Osi j a asetaitj a Ehr siooni tahtsusest maailrna r ahvaste loppeda,
Aat Sarve ja Anni Leppindi esituSulg, pressisektori
juhataja
Tom aj aloos, meie maa edusammudest
kahe soja ja paljude muude raskus- ses, Aat vahetab pille (kord kannel,
Mesila, kultuuntoo
sektori juhatajr
te kiuste, tiinase piieva ohtudest,
kord parrnu-, kord torupill).
Tarmo Serva, komsomoliprozektor
mida katkeb endas USA ohjeldaAktus on 16ppenud. Koridorls kohstaabiiilem
Hardi Raiend, olmesek
tan prof. kt. Jaan Lepat, kes sonab:
tori juhataja
Raivo Veski ja ase· rnatu relvasturnine.
Keno 16ppedes Annab rektor dots. «Tore kontsert oli, kirjutage sell est
taitja Ralvo Pall.
Nikolai Kozlov Tooveterani medali aialehes ja oelge aitiih meie taidle. Toivo Aalja avaldas Iootust, et metsanduse
[a rnaaparanduse
tea- jatele.»
k6ik ametirnehed viiiirivad usaldust
duskonna
staazikale
sekretarile
Niiiid on see siis kirja pandud.
j a hakkavad t6siselt toole.
Liidia Pallavile, kaadriosakonna
juAitiih minu ja paljude
teiste
hataja Pilvi Habakuk ulatab talle poolt!
• Arutati ka aktiivi laagri kor- kimbu siigislilli.
M.ILVI V AJAKAS
raldarnist
12.-13.
novembril Pangodis.. Kinnitati
osav6tjate
arv j a
lahendati organisatsioonilised
kiisimused. Arno Kaseniit tutvustas komiteed j a sekretiire laagri paevaKornsornolitoo
iiheks suuremaks
Plaanis oli pidada ka naitlik komkavaga.
ia murettekitavaks
probleemiks on somolikoosolek.
Aktiivilaagri eesmargiks oli and a
• Arutusele
t~li ka irks eba- olnud labi aegade aktiivi kasvatatiipseid teadrnisi eri astmete korrrmeeldiv asi - maaparanduse
eri- mine, uute inimeste viilja6petamine,somolijuhtidele
ning aktiivi ornaala II kursuse sekretiiri Raul Raid- asjalike kogerntrste andmine-saarnine.
vaheline tutvustamine,
sarnuti kornval] a personaalkiisimus.
Hoolimatus
Asjavalitud
kornsomolikornitee
somolielu huvitavarnaks
ja asjaliliikmemaksude
kogumisel
(viiekuuideede arutarnine v6lg) t6i kaasa teenitud karis- piifiab edaspidi sed a norkkohta pa- kumaks rnuutmise
hakata, Vottes tile vanu ne.
tuse. Et te!tu alles teise kursuse an- randama
Ja veei. Ka edaspidi
kavalseb
opilasega,
piirduti valju noornitu- haid traditsioone korraJdaii 12.-13.
novernbril
Pangodis
j iirjekordsed
komsomolikomltea
komsomolijuhte
sega.
EPA komsomoli aktiivipiievad. Neist instrueerima
ja juhendama
hakata;
volsid osa _k6igi kursuste
kornso- Loomulik oleks siis, et 6petatavad
• Riiiigiti ka organisatsioonilistest kiisimustest. T. Aalja tutvustas molisekretarid,
teaduskondade
kom- ka ise agaralt kaasa 106ksid [a hunii karistamise
kui autasustarnise
somolibiiroode
esindajad.
Kavas vi ilmutaksid.
voimaiusi.
Nenditi, et stendid ja oli sisustada
kaks
paeva.
mis
ARNO KASENIIT,
seinalehed on {ihti paigu.tatud eba- oleksid tais loenguid, oppusi. kohorganiseerimist66
. tussektori juhataja ~He1i ·l<.tjgetnifff.·-SQ~i~~.
_.
. ---'
- uoUsLk.QmSOJPoliyeterani4ega jne.
,
" ,:~~et.iir
,
NTN-i president Vello Urb ja EOE rna.rgatagl.
'Vaeh pressl~~obl*':.eme,
sektori juhataja Eiko Tasa.
Kns!a
~epp muretses
too ~ar~st
• Ideoloogilise too asesekrelarile
keskkoolt.noortega.
y. M.er_k~~:
Vladimir Merkusevile alluvad ideo- pe.atus plkemalt laupaevaku lablvllKOLMAPAEV,
16. november
loogiasektori juhataja Aivo Sildnik, mIse!.. Kava~ on }aase_lustada kom·
19.30 TRO peahoone - EPA peasojalis-patriootilise
too sektori ju- somohkroolllka
pldamme.
16.15 EPA aula
hoone
hataja Raigo Kaldmiie, komsomoliL6puks tehti uuest komiteest ja 19.30
_
,prozektori
staabiiilem
Toivo Lauk teaduskondade
sekretiiridest
iihine E. Siide ja J. Miiiir
teatejooks
TRO ja
«P6l1umehe Torvikutega
ja interklubi president Andres Vinni. foto.
v6istkondadeviisimus», «2\11aakivid», "Kus kasva- EPA teaduskondade
• Oppe-kasvatust60
asesekretiiIe. Lillede asetamine
V. I. Lenini
vad kivid»
rile Krista Sepale alJuvad oppesekmiilestussamba
j alamile
TONU .\1ESILA
18.00 Vanemuise 1. ringaud.
Kohtumine E. Savisaarega.
«Maa- 20.30 TRO aula
ilm vaatab tulevikku»
Tartu
ii1i6pilaskooride
kontsert.
Esinevad
TRO AN, TAM, TRO
20.00 IRU aula
kammerkoor ja EPA segakoor
Filharmoonia
kammerkoori kontsert
vitunud
6ppeedukusest
iihiskonna24.00 EPA aula
prof. V. Matin, kes vastava punkti- T. Kaljuste juhatuse!
teadustes.
Siin tuleks vastutavatel
siisteemi kohaselt
asub vabariigis
Ansambli E =mc2 kontsert
NELJAPAEV, 17. november komsomoliaktivistidel
tihedamalt
9.-10. kohal.
RAHVUSVAHELINE
22.00
EPA kltibi
kiilastada
iihiskonna ~eaduste
kaHiiid' kordaminekuid
on olnud
OLIOPILASPAEV
Tantsu6htu
teedreid ning huvi tunda nende 6p- zooinseneriteaduskonna
iiliopilastel
R EEDE, 18. november
peainete oppeedukuse vastu.
ja 6ppej6ududel. Nende eduka koos- 17.00 EPA klubi
Duel lk 6ne d ja konesimultaan
Oppet06 loogiliseks jiitkuks peaks toona v6itis 1982. aastal iili6pilasviilis- 16.00 EPA aula
olema
te-zooinseneride
oliimpiaadil
«Oli- poliitilistel teemadel
Miilumiing
TRO ja EPA 6ppejou<
opilane
ja teaduslik
progress»
I 19.00 TRO ph. ees
TEADUSTOO.
dude ja iili6pilaste
voistkondade
iili6pilaspiievale
koha- Irina Samal, tiinavu Andres Rahvusvahelisele
Enamasti see nii ka on.
piihen- vahel
Pevkur. Ka v6istkondlikult
on meie ;a OLKNO 65. aastapiievale
K6ige paremini niiitavad selles Iii- tudengid olnud parimad. Au ja kii· datud miiting
(Jiirg 4. lk.)
nis tehtavat
t06d mitmesugustel
tus neile!
erialadel
korralda.avate
konkurssiKahjuks on voistluste liibiviimisel
de tulemused.
komsomoli
osa j iiiinud vaheseks
Ohiskonnateaduste
vabariiklikul
Osaleb ju selles voorus igast liidukonkursil pii.vis 1982. a. teadusliku
vabariigist
tudengeid ning parimat
kommunismi sekts:oonis
I preemia
internatsionaalse
kasvatustoo
vorja diplomi Ants Aringo,
poJiitilise
mi annaks otsida. Tundub, et iild6konoomia
sektsioonis III preemia
se sellelaadsetesse
iiritustesse
5uh·
ja dlp.omi Anu lasso ning Andres
tutakse'm6nes
teaduskonnas
loiult
Randjiirv, NLKP aja:oo sektsioonis
, Niiiteks ei tundnud majandustea
sald 'j preem,a ja dlplomi Eigo Laur
duskonna
komsomolibiiroo
iildse
n:ng I j I preemia ja diplom; Rein
huvi noorte pollumajandusspetsia·
Espenberg.
listide kutsealavoistluse
vabariikli
1983. a. vottis iileliidulisest kon- ku vooru vastu.
Nii jiiigLEPA
kursist osa 4 iiliopLast, kes piilVivoistkond poolikuks. Okonomiste e:
sid d.plomi.
leilud 6konomistide
hulgast.
Nendele tulemustele vaalamata ei
Alates 1979. a. on meil kiiibe;
saa iihiskonnateaduste
osas rahule
jiiiida.
Viimastel aastatel on meie
OLJOPILASTE
OHISii,i6pilaste pool! koostatud t60de taKONDUK-POLUTILISE
se madal. Pa.jusid tOid ei kannata
PRAKTIKA
isegi vabariik.ikku vooru saata. Viiga viihe esi.atakse tOid komsomoli
(OPP) juhend, mille alusel viiaksr
ajaloo sektsiooni.
Tunduvalt tuleb liibi OPP atesteerimine.
Praegu oc
kiiimas
jiirjekordne
atesteerimim
t6sta komsomohkomitee
initsiatiivi
komsomo:i
aja:oo uurimisel
ning ning leninlik arvestus.
Tulemusec
kLremas korras koost66s NLKP aja- saavad teatavaks novembrikuu kes
lao ja teadusliku kommunismi
ka- kei. Siinkohal tahaks peatuda 6igl
Kaug6ppijad
kaitsesid taas diplomitoid.
Fotol on metsamajanduse
teedr:ga
leida voimekaid iili6pila'- valusal probleemil. Nagu teada, te
eriala J6petajad. Parimaks osutusid kolm tood:
.
si, kes hakkaksid uurima komsomo- gelevad OPP a(vestusega
komso
Riguldl melskonna
abimetsaiilema
Epp Veskimiie ja metsaiilemasi
ii ajaiugu.
molikcmitee, teaduskondade
komso
abikaasa Jaak Veskimiie iihisuurimus «Toojou analiiiis Liiiinemaa mettea
Ka meie iihiskcnnateaduste
ka- molibiirood, kursusejuhendajad,
samajandis»
(juhend. prof. O. Henno), EMI vaneminseneri
Malle Kateedrite oppejoud ei o:e ilmselt 01- duskondade
dekaanid.
On olema~
rolese (fotol ees keskel) «Okaspuude temperatuurikahjustuste
etioloonud piisavalt aktiivsed toid juhen- vastavad
-OPP
raamatud,
kuhl
gia ja 6koloogia Eesti NSV·s» (juhend. dots. L. Muiste) ja Polva
dama. K6ige paremas kirjas t06de atesteerimiskomisjonid
teevad om,metskonna metsavahi Maie Vasiljuki t60 «Vahekasutusraiete
mehhanitulemuste ja juhendamise poolest on sissekandeid.
(Jiirg 2. Ik.)
seerimine Riipina naidismetsamajandis»
(juhend. dots. P. Kurvlts).

.Aktlivi laager

,'-.~,Komsol11olikroonika

Uliopilaspaevad '_tuIekul

I. novembri ohtupoolikul kogunes
uus komi tee oma erakorralisele
istungile, millest v6tsid osa ka teaduskondade
sekretiirid. Tutvustame
niiiid liihemalt ametite jaotllst komitees. Sekretiiriks sai taas Toivo
Aalja, olse temale illIuvad arves-

Et

•

·edasi minna, peab tagasi'vaatama

27. oktoobril oli ELKNO EPA
organisatsiooni
XXV konverents.
AJljiirgnevalt
kokkuvotlikult
komitee aruandest, mille esitas sekretlir TOIVO AALJA.
Meie
komsomoliorganisatsiooni
kuulub
I. oktoobri
se:suga
2366
Iiiget. See moodustab
94% kogu
EPA komsomoliealistest
naortest.
Eelmise konverentsi
ajal olid need
arvud vastavalt
2294 ja 93%.
Aruandeperioodil
(4. nov. 198124. okt. 1983) toimus 39 ELKNO
EPA komi tee is ~ungit.
Uli6pilase p6hitoo -

OPPETOO.
Kahjuks ei ole komsomolikomitee
oppeedukuse
parandamisele
seni
osutanud kiillaldast
tiihe:epanu. Me
oleme kiill teinud oppe~oo ana;uusi, oppet06
on kursustevahelise
sotsia.istliku
v6istluse aluseks, kuid
sellest on niihtavasti
viihe.
T iiiustada
tuleks
sotsialistliku
, v6istluse juhendit. Niiiteks po:e piiris 6ige kursuse keskmist
hinnet
korrutada praegu kehtiva koeritsiendiga.
Sellelaadseid
ettepanekuid
saaks edukalt ·kaaluda vasta va ak·
tiivi 6ppustel.
Kahjuks on nendest
osav6tt loid, eriti mehhaniseerimise
ja metsanduse
teaduskonnas.
Vajakajiiiitnisi on sotsialistliku
voistluse kokkuvotete
6igeaegses esitamises ning kokkuv6teie o!gsuses.
Liiga palju puudutakse pohjuseta,
esineb akadeemi:isi vo:gnevusi.
Samal ajal poie aga teaduskondade
komsamo:ibiirood
arutanud
uhegi
kommunistLku noore personaa.klis!must lohaka suhtumise piiras! 6ppetoosse.
Tuleb' loobuda
omameheIikust suhtumisest
nendesse,
kes
v6tavad oppetood liialt kergelt. Siin
on komsomolLkomiteel tarv.s iitelda
otsuscav sona.
Ebapiisavalt
on 6ppesektorid hu-

(Algtis 1. IkJ
Sellega asi lopebkl. Kui iili5pilane lop etab akadeemia,
ei tunne
enam keegi huvi, mid a talle OPP
raarnatusse
on sisse
kirjutatud.
Korralikult
taidetud
OPP raamat
naitab aga akadeemia
Iopetamisel
vaga ilmekalt, rnissuguse
spetsialistiga on tegemisl.
Ka maj andi te ukskoiksus spetsialistide toolevotrnisel lingib
iiliopilaste ukskolksuse.' Aastast aastasse
touseb
stipendiaatide
protsent.
Neid suunatakse
too le valjaspool
pingerida.
Nagu nacte, on OPP arvestusele
vastuargumente
kiillaga. Kiisimus
on i1mselt selles, et me viime labi
kiill OPP atesteerimise, kuid ei sa avuta
loppeesmarki.
OPP
raarnat
peab sa ama oluliseks naitajaks ncore spetsialisti toolesuunamiseI.
Selline on komsomolikomitee
seisukoht.
V. 1. Lenini vairnsest piirandist
parinevad kuldsed sonad - kaader
otsustab koik. Ka meie ideoloogia100 iiheks tahtsamaks
suuhaks on

KOMSOMOLIAKT·IIVI
OPETAMINE.
I(ui eelmisel konverentsil miirgiti
sellesisuliste
iirituste
efektiivsust,
siis praegu tuleb t5deda, et komsomolikaadri
opetamisega
pole oldud
vajalikul
tasemel, eriti aruandeperioodi teisel poole!. M6nede teaduskondade biirood on loobunud sellistest ettevotmistest.
ELKNO EPA komitee on killl oppuste labiviimisega
tegelnud, kuid nende sisuline kiilg
jiitab soovida.
Tanane kommunistlik noor ei lepi
enam ainult ornavahelise aruteluga,
vaid soovib niiha ja kuulda' korgetasemelisi lektoreid ning rriitmesuguste elualade spetsialiste.
Madalat oppuste taset niiitab seegi, et meie suurkooli lopetanud spetsialist ei julge voi el taha toot ada
majandi tippjuhina. Mitmel pool on
kurdetud
meie lopetajate
vahest
juhtimisoskust.
Arvan, et juhtimisoskuste
omandamiseks peaks komsomolitoo
piisavalt kogemusi pakkuma. Vorme
jatkub. Komsomolikomiteel
on tarVis aktiivsemalt
leida v5imekaid
noori ning t6hustada
komsomoliaktiivi opetamist
Potentsiaalsete
iihiskondliku
too
tegijate varasemaks
viiljaselgitamiseks oleme piiiidnud juurutada silsteemi, et teaduskonnabiiroode
esindajad liilituksid juba vastuvotukomisjonide toosse. Seni on konkreetsete tegudeni joudnud ainult agronoorniateaduskonna
komsomolijuhid.
Paremini
saaks
aktiiviOppustel
ara kasutada
ka noorte lektorite
gruppi. Endise EPA oppejou dotsent V;. Malkeni oskuslikul juhendamisel on meie lektorite gCupp astunud suure sammu edasi.
Miirgatavalt
on avardunud
loengute temaatika.
Haaratud
on nii
NLl\P sise- kui. ka vii lisp oliitika,
rahvusvaheline·olukord,
tOitlusprogrammi elluviimine,
rahvusvaheline
noorsooliikumine
ning komsomoli
osa mitmesuguste
i.ildriikliku tahtsusega iilesannete .lahendamise!.
Ka· geograafiline
kandepind
on
laiehenud. Aruande-valimisperioodil
olid lektorite riinnakute koige kaugemateks punktideks Tjumen, Mahhatskala ning Murmansk. Tanu peamiselt ELKNO Keskkomitee tootajate abile on voimalusi leitud ka
viiljaspool vabariiki esinemiseks.
Kommunistlike
noorte marksistliku maailmavaate
kujunemisele
on
suuresti kaasa aidanud iileakadeernialised miilumangud,
Erilist tiihelepanu 00 pooratud esmakursuslaste kaasamisele
sellesse iiritusse.
ParaUeelselt
akadeemia
viktoriinidest, rniilumangudest
osavotule on
meie illi6pilased julgelt ja kililalt
edukalt oma teadmisi naidanud illelinnalistel
malumiingudel
ning ka
vabariiklikus
TV. lurniiris
«l\es
keda»,
Ainuuksi
moodunud
oppeaasta
valtel vottis otseselt turniiridest osa
Jigi 250 tudengit.
Koige suurema pan use nende utituste 6nnesiurnisse
on andnud agronoomiateadllskonna
IV kursuse
iiIiopilased
Aivo
Sildnik,
Olav
Auksmaa, Sulev Molder j a Margus
Koppel.

Veelgi
tahtsam~t
Gsa stendab
igakiilgne
soprussrdemete
arendamme NSV Ludu teiste korgkoolidega. Headon
sidef!:le4 ,Lati, Leedu, Leningradi ja Moskva, Dagestani ..ning Odessa po!lumajanduskorgkoohdega,
.
Eiujou on tagasi saanud interklubi, kuid oitseleminekuni
on veel
patju ara teha. Eriti tuleb hoogustada tood .teistest rahvustest iihopiJastega.·
..
AktiivseIt ehitavad interklubi liiktried «Antoni» iihiselamu keldrikorrusele oma ruume. Seni on ehituse
kaigus olnud edasiminekuid
[a seisakuid. Tahaks loota, et ka edaspidi EPA [untkond moistvalt suhtub
meie taotiustesse
ning igati aitab
kaasa nende ruurnide valmimisele.
Pole mingit
kahtlust,
et statsionaarse
interklubi
olemasolu
Ioob
senisest marksa avaramad voimalused internatsionaaise·
kasvatustoo
tegemiseks rneie uliopilaskonnas.
Usna kindlalt on jalad aHa 5aanud sojalis-palriootiilne
sektor.,l\.ui
varem nendlti, et too oli organiseerimata ning mittekiillaldane,
puudusid sidemed ALMAVO-ga, spordiorganisatsioonide
ja ka s5javetera·
nidega, siis see aasta on olnud
tunduvalt
teguderohkem
kui eelmine. Teeneid selles osas on Arno Ka-

Ag!ltait votavad .iiliopHa5ed osa
taidlusringidest.
Selle >alI'sta juuli
seisuga tootas 23 taidlusringi. umbes550
Iiliopilasega.
Juunis . omistati
rahvakollektiivi
nimetus rahvatantsuringile.
Rahvakollektiivi nimetust. taotletakse
ka
segakoorile. Edukalt [a kohusetruult
on esinenud
vee I puhkpillipoisid
«Popsid», tantsutrupp
«I\irke» ning
rahvalauluansarnbel
«Hellero».
Omaette
probleemiks
on iili5pilaste taidluskonkursid.
Teaduskondadevahelised
taidluskonkursid
peaksid iiliopilastele
pakkuma rohkern kui ainuit voirnalust vaba aja
veetiniseks.·
Isetegevusprograrnmides
on veel
vajakajaarnisi
ideeliscs tasemes, iiliopilaslikkuses.
Mones teaduskonnas
on taidlusulevaatuse
ettevalmistamine ja labiviimine kujunenud hooajaliseks niihtuseks (PMT, M). Enamikus on see siiski lahutamatu
osa
ulicpilaste
igapaevases
tegevuses
(A, MMT ja teised).
. .
Kahtlemata
suurt osa etendavad
teaduskondade
komsomolibiirood
oma suhtumisega
kogu iiritusse.
Hoogustunud
on filmiklubi tegevus, klubi presidendi Tonu Riiviku
eestvedamisel ulatub selle populaarsus viiljapoole EPA-t.
Kuigi kultuuriiiritusi
on organi-

sotsialistliku
vois.tluse pohja! tunnistati Tartu .regiooni Ulenurme
riihm (komandtir
Raivo Udusalu,
PM V), parimaks kombaineriks aga
Ahti Uppin (PMT IV).
Niisuguste
ruhmade organiseerimist, kus oppepraktika
on iihendatud iiliopilasmalevas
tootai;11isega.
tuleb [atkata.
T06kasvatus
jatkub oppetoo valtel mitmesuguste
toopraktikatena,
samuti toolaupaevakute
naol.
Kui-var asematel aastatel oli laupaevakute. labiviimise
raskuspunkt
dekanaatides, siis niiiid on see komsornolikomitee otsene kohustus. MisELKNU
KOM.TEE
sugused on olnud siis tulemused?
KONVERENTS
Nagu ikka, On kordaminekuid,
kuid
.on ka vajakajaamisi.
Koige halvem on olukord laupaevakust osavotuga.
Naiteks tanavu
nud Eerika mangude korraldamine,
oli PMT I kursuse vene osakond hasti lOotab olmesektor, alati on on·
suunatud
tao Ie Tartu rajooni Nco nestunud
esmakursuslaste
taidlussovhoosi, kus nad pidid sooritama
konkurss.
Haid sonu voib oelda maaparanka laupaevaku.
Toole saabus 25-st
iiliopilase$.t ainult
13. Kuhu jiiid duse eriala komsomoHpiiroo kohta,
kus komsomoliiiritusi
aitab huvita.tilejaaoud?
Kui need iiliopilased
pole voimelised juba praegu pollu- yaks muuta Noorte Maaparandajate
majanduses tootama, mis neist eda- Klubi «Kraavihallid».
Edasi
lainud on komsomolit6o
si saab? Igatahes tuleks edaspidi ka
mehhaniseerimis~
ja zooinseneriteajuhendajatel
rohkein oma hoolealustel silm peal hoida.
duskonnas.
Rahuloluks ei ole pohjust metsan·
Onneks siiski on positiivset rohkern.
duse ja maakorralduse
osakonnas,
pohjuseks komsomolibiiroo
sekretari Merike Miileri vastutustundetu
suhtumine
talle antud komsomoliiilesannetesse.
Selles kilsimuses vottis EPA komsomolikomitee
vastu iihehalilse otseeritud,
jiitkub
reserve
kiillaga,
Oksmeelselt kiiidi laupaevakul ve- suse: valju
noomituse
kandmine
Veelgi suuremat
toad tuleb teha terin~ria-,
metsanduse
ja maapakomsomoli arvestuskaardile.
iirituste kvaliteedi tostmiseL Palju
randuse, zooinseneri- ja majandusJuba 2 aastat kuuluvad vastava
on iira teha viiiksemate,
eripalgeteaduskonnas
ning monedel teistel teaduskonna
teenistujad-kommuIiste iirituste org.aniseerimisel.
kursustel.
nistlikud noored teaduskonna
komLopimi ei ole' lahendatud
kultuusomoliorganisatsiooni.
l\ahjuks nad
risektori too, eriti klubiga lavimisel.
SISEteaduskonna
komsomoliellu hiisti ef
Hea on komsomolikomitee
side
liilitu. Esineb liikmemaksude
volgORGANISATSIOONIUNE
iihiskondlike
erialade teaduskonnanevusi.
Eriti majandusteaduskon·
TOO
gao OTO sektori too on laabunud
nas,
edukalt.
Sisukad tooalased kontaktid ajaOLKNO XIX kongressil margiti,
Viiga tiihtis on komsomolikomilehe «Pollumajanduse
Akadeemia:.
et kogu organisatsiooniline
t06 peab
tee
on rooste
minemas.
olema suunatud
noore p51vkonna toimetusega
Meie ajalehes peab komsomoliorgaTOO KESKKOOLlkommunistlikuJe
kasvatamisele.
SiNOORTEGA.
seorganisatsiooniline
t60 on sisu- nisatsiooni tegevusest olema kin del
lise
too
aluseks.
Tihti
tuleb seada iilevaade. Paraku on see puudulik,
Selles tooloigus valisime aruandetingituna
pressisektori
loiust toos!.
ennast
fakti
ette,
et
vajalik.
in forperioodil uue toosuuna. Loodi ees [i
Sektorijuhataja
IlJar Siilbek (A IV)
matsioon
ei
joua
kursusteni
oigej a vene agitbrigaadid,
kes tutvustaei vaevunud endast miirku andma
aegselt.
Selle
iirahoidmiseks
on
sid EPA-t vabariigi
keskkoolidele
poole aasta jooksul, raakimata teisja lehnikumidele.
Koige en am kaidi edaspidi vaja tosta orgaoisatsioonite Iiikmete toolepanekust.
Vastavalise too sekretiiride
vastutust.
Voru, Viljandi ning Harju rajoonis.
sisuline esildis tema tegevusest tehKomsomolidistsipliini
pohiniiita·
Kahjuks
kevadsemestriga
1982
ti agronoomiateaduskonna
parteijaks on Iiikmemaksude tasumise oi- biiroole.
vene agHbrigaad
oma esinemised
.
Kuigi see on OLKNO
11ipetas ning siiani pole uut grup- geaegsus.
NLKP Keskkomitee 1982. a. nopi moodustatud.
Harvaks
on jliii- pohikirja noue ja igal kommunistvembri- ja 1983. a. juunipleenumi!ikul
noorel
peaks
olema
harjurnunud ka eesti grupi esinemised. Ilmdistseks kujunenud
oigeI ajal Jiikme- tel olid teravalt piievakorras
selt on vaja· brigaadi
koosseisu
sipliini tugevdamise
ja majandus'
maks
ara
tasuda,
on
ikka
volglasviirskendada ning programmi taiusIiku taseme tostmise kiisimused.
tega tegemist.
.
tada.
Samuti
tuleks
analiiilsida
Nende kiisimuste lahendamise1 ei
Hooletumate
hulka tuleb kanda
vastuvotukomisjoni
andmeid
Iling
ja maakorralduse
eri- saa korvale jiiiida ka
EPA-t tutvustavat
reklaami
teha metsanduse
KOMSOMOLlnoored.
nendes rajoonides,
kus k6ige vii- ala kommunistlikud
Viimastel
aastatel
on miirgata
PROZEKTOR."
hem meie va stu huvi tunti.
Siin on eriti tahUs prozektoristide
Kaesoleval aastal kais EPA-t tui- iiliopilaste hulgas jarjest lohakamat
ning teiste
vustav agitbrigaad
ka Leedu Pol- ja hooletumat suhtumist komsomo- side rahvakontrolliga
KomsomolipiJeti
organisatsioonidega.
lumajanduse
Akadeemias.
Rohkem lidokumentidesse.
Alates 1982. a. kevadest kuulukiill preemiareisil.
(Siiani pole rek- kaotusi on tuloud antandeperioodil
12 korral. Personaalkilsivadki prozektoristid
rahvakontrollilaamil tulemusi olnud, sest iihtegi arutada
ka ebavaarika
gruppi. Koige rohkem puudusi on
iiliopilast Kaunasest meile pole .tiie musi on arutatud
kaitumise ja lohaka suhtumise pa- avastatud
iihiselamutes.
Kiill on
tulnud.) Preemiareisil kiiidi kaMurmanskis, sedapuhku
Eestit tutvus- rast oma iilesannetesse, KomsomoIi- ve.si. kolbmatu, samas vajab torusdistsipliini jameda rikkumise piirast tik kapitaalremonti
jne. Isegi k6ige
tava programmiga.
ei andnud
ELKNO EPA komitee uuemas «Antoni» iihiselamus esineb
Teiseks toosuunaks koolinoortega
juba avariiolukorras
tubasid
(just
on saanud nende kum,tiringide
ju- soovitust kahele NLKP Iiikmekandihendamine
meie iiliopilaste
poolt. daadile IIlar Gusevile (0 V) ja Hai- niiskuse tottu).
bul Zirkilovile (Z IV). Esimene on
llmselt tuleks edaspidisesse
toosSel kevadel nagime ka tulemusi.
niiiid eksmatrikuleeritud.
se . kaasata ka ametiiihingukomitee
Sopruspaevade
aegu
korraldati
Komsorholiridadest
ali EPA kom- esindajad ning kOGS leida voimaluTartll rajoonis koolilaste joonistussunnitud viilja hd·
si puuduste likvideerimiseks.
te naitus «Minu isa on pollumees», somolikomitee
EPA. komsomoliorganisatsio,Onis
Tiihelepanu keskpunktis
on alati rna jiirgmised zootehhika eriala iiliopilased:
Andrus
Tiitsmaa
on moodunud
jiirjekordne
tegudeolnud
Meie tegevuE.0 E JA TOO,~
maiustuste
varguse piirast;
Toivo rohke aruandeperiood.
Priske, Tonu Kala, Toomas Miller - ses oli vajakajaamisi,
oli U1l.si kor,
KAS VA.TUS.
alkoholi kuritarvitamise
ning huli- daminekuid.
Olesanded, 1Tiis meil
ees seisavad. on vastutusrikkad.
l\omsomolitoo p6hieesmarglks iill- gaanitsemise
parast.
Tana valitavale
komsomolikomiopilasmalevas
on tiinase iiliopilase
Alljargnevalt
liihiiilevaa?e teadusteele soovin edu nende iilesannete
etlevalmistamine
tulevaseks
took;;, kondade komsomoltorgalllsatslOollllahendamisel.
L6petuseks
lubage
tootmisjllhi
kogemllste
omandami- - des!.
seks,
.
Agronoomiateaduskonnas
on val- komsomolikomitee
nimel
tiinada
ja kujunenud teotahteline ja aktiiv- akadeemia rektoraati ja parteiorgaAruandeperioodi
mahub ka kaks
l\om- nisatsiooni
t6husa
abi eest meie
malevasuve. Molemal aastal taideti ne komsomoliorganisatsioon.
arvates on edu alu- toos, .dekanaate, oppejoude ja kornja iiletati EPA-Ie pandud komplek- somolikomitee
seks tihe koostoo teaduskonna
par- somoliaktiivi hea ja viljaka koosioo
teerimisplaan.
Kuid see ei tulnud
teiorgaI1isatsiooni,
dekanaadi j a 6p- eest, korgemalseisvaid
komsomolikergelt. Hoolikalt jiilgiti oppeprakpejaududega. Traditsiooniks on saa- organeid asj aliku juhendamise eest.
tika aegu ning piiiiti, kui voimalik,
sobitada see EOE-ga. Peamiselt on
kaadritantud
maaparandusrilhmade
.
.
jaoks, kuid tiinavu esmakordselt valisid Jigi pooled endale too- ja elu·
• l\omsomoLikonverentsii
anti V), Andres Pajur (V IV), Vitali
kohaks koristusriihma,
iile ELKNU l\eskkomitee
aukirjad
Gorosko (MP V), Leonid Morozov
Tulemuslikult
tootasid
ka meie Mare Veeremaale
(0 V) , Raivo (V IV), Andres Vinni (0 III), Andehitllsruhmad,
Veskile (MP V), Aivo Sildnikule rei Veber (Z Ill), Aivar Vink (Z
Suureparaseks kordaminekuks
tu- (A IV), Ain AlIikuJe (PM V) ja III), Gaili Osi (0 III), Marika Kiltleks lugeda l\esk,Eesti Tiiri ruhma Valdur Kannele (A IV),
maa (RP II), Teet Kolts (MP III),
(komandor
Raivo Veski, MP V)
Peeter l\arpa (MP V), Ollar Piivi
(I ELl\NO
Tartu Linnakomitee
saavlitatud
I kohta nii EPT siisleeaukirja piilvisid Helle -Ling (LPT (0 llI), Lembit l\ass (MP III),
mis kui ka vabariiklikus
sotsialistIV), Arno Kaseniit (0 III), Eiko Ain Keerup (A II), Marit Meri (A
Iikus v6istluses, Seda, et maaparanII), Juri Kreintaal (A III), Marika
dusrilhm luli vabariigis
I kohale, Tasa (MP IV), Juri Kukk (MP V), Ennik (A. IV), Margus .l\oppel (A
Hardi
Raiend
(PE
III),
Vladimir
po_e varern juhtunlld,
Merkusev (Z IV), Raul Maesalu (A IV), Tarmo Ounapuu (A III), AiII koha
viiiiriliseks
tunnistati
(PM IV), Heiki Sisask
IV).
Arnold Pastak (A IV), Rein var.Rand
Tartu rajooni Kantkiiia ruhma (koc
(PE Ill), Andrei Tsikulenko
(pM
Mets
(A
III),
010
Mander
(MMT
mandor Peeter Karpa, MP V) tood
(PM IV),
6ppejoud), Hannes Veinl.a (EPA ju- V), Serikbai Rosbajev
EPT siis:ec:mis.
Bruno Uustal
(PE IV), Hannes
Edukas oli tiinavune aasta koris- risl) ja Taiml SiJd (klubist),
Alusa,lu (PM IV), Vahur Tonissoo
tusriilimale,
Nii suurt koristusriih• ELKNU EPA komi!ee tiinukir- (PM II), Ahti Uppin. (PM IV),
made arvu nagu tiinavu (9) pole ja said Krista Sepp (Z II), Ain Ze- Ants Veskioja (PM II) ja ute Saar
ka varern olnud, Parimaks riihmaks ren (V II), Marika Tander (LPT (RP IV)

Et edasi
seniidul (0 III), uuel sektorijuhatajal, kes iihtlasi on ka komsomolikomitee esindaja
ALMAVO komitees.
Edukalt toimusid Noukogude armee ja sojalaevasiiku
55. aastapaevale
piihendatud
iilevabariigi)ise
riigikaitsekuu
ajaks pianeeritud iiritused.
Selle aasta 23. veebruaril toimus
EPA administratsiooni
ja komsomoliorganisa Isiooni
eestvedamisel
EPA-s tootavate sojaveteranide
autasustamistseremoonia.
,Meeleolukaleks
kujunesid milmed
sportliku iseloomuga Uritused.
Eriti viiarivad markimist Ain AIliku eestvedamisel
korraldatud
jaarajasoidud,
vigursoidud
ning juba
traditsiooniliseks
muutunud
mairalli. Lisaks tavaparased
ettevotrriised.
Tousude ja moonadega on olnud

OIGUSALANE
KASVATUSTOO.
Ebameeldiv
oli kuulata
hiljutisel
ENSV Uiernnoukogu·
pollumajandus- j a noorsookomisjonide
iihisel
valjasoiduislungil
tPA-s
ENSV
Olemnoukogu
Presiidiumi
esimehe
asetaitja M. Vannase suust, et sel
aastal on meie akadeemias
oigusalaste korrarikkumiste
arv suurenenud. Suur osatiihtsus
oigusalaste
korrarikkumiste
arahoidmisel
on
komsomoli operatiivriihmal
(l\OR).
Paraku hakkas KOR uuesti siistemaatiliselt
toole alles selle aasta
kevadsemes lrist, kui komandoriks
valiti PMT iiliopilane Hardi Raiend.
Varem tegutses
KOR peamiselt
filmiklubi iiritustel ning sedagi agronoomiateaduskonna
baasi!.
Praegu on EPA KOR-i haaratud
koik teaduskonnad
peale majandusteaduskonna.
Olgugi, et selles teaduskonnas
on viihe noormehi, tuleks leida voimalusi nende iiliopilaste liilitamiseks
KOR-i. Kasv6i
tiitarlasle
naol. Teinekord
on tiitarlaste
poolt tehtav
oigusalane
kasvatust66
palju efektiivsem.
KOfvuti akadeemiasiseste
iirituste
korra kindlustamisega
voetakse taas
osa linnareididest.
Riihma sefluse
all on EPA klubi ja noortemaja
«Soprus»,
Korraprobleemides!
raiikides tahaksin
peatuda
ka iihiselamuteL
Siingi on KOR-il ara teha suur too.
Korrarikkuj ate suhles
tuleb luua
iildine hukkamoistev
ohkkond
ja
nende vastu tuleb v6idelda koigi vahenditega,
Ootame uutelt iihiselamun6ukogudelt
aktiivsemat j a operatiivsemat
tegllisemist.
See aga,
missugune on kord iihiselamus, oleneb eelkoige iihiselamun6ukogude
loost, koostoost KOR-iga,
Palju on raiigitud

VABA AJA

veetmise
viihestest
voimalustest
iihiselamus,
Ei saa oelda, et neid
ei oieks pakutud, Paraku on need
INTERNATSIONAALNE
haihlunud jalle korra kindluslamatuse taHu. Tervikuna .voib iiliopiKASVATUSTOO
Jaste vaba aja sisuslamisega
rahule
E_PA .komsomoliorganisatsioot:lis
jiiada, Koige Sllurem ja vastutusrikon peaaegll 2400 liiget ligi 20 nih- kam osa on siin tiiita muidugi EPA
vuse esindaj aga. Siin peituvad suu- klubil.
red v6ima]used
iiU6pilastes. interl\oostiios klubi ja TRQ komsomonatsionalismitunde
kasvalamiseks.
Jikomiicega OJ] EPA komsomoUkoOIcme soprussidemetes
kahe sol- mitee viilja j6udnud
sUUfiiritllste
sialisrnimaa k6rgkooliga - Ungari
(iili6pilaspaevad
ja rahvaste
sopRV ja ;rsehlloslovakkia
SV po]iu- ruse pacvad) korraldamiseni,
majandusl:ke
korgkoolidega.
Peale
Esmakordselt
korraIdati
1982. a.
igasuviste
iili6pilasriihmade
.0lemc kevadel NSV Liidu p611umajandus:vahetanud
kOlTISOmoIikomiteede like k6r0'koolide ansariiblite
vahelling OTD aklivistidc delegatsioone;
line konf'urss,festival.
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Autasud tublimatele

Leo siindis 2. novembril 1933. a.,
passis ja muudes
eluloopaberites
aga on kirjutatud
12. november.
Noh, keskmiselt on siis ta siinnipiieo
7. nooembril. ..Nil et Leo aastavahetus on kui teaieuahetusala, kui
elutee aeglustusja kiirendusliiik.
Ta saab aasta vanemaks mitte jiirsku, uaid pikkamoiida,
mitte iUeoo,
-oaid kiimne piieoa jooksul. Talon
iileminekuaega,
on motlemise
ja
miiletlemise aega.

(1941,-1944. a.). Vaba aeg sat/endas kalapilitgihuvi
ja see noudis
ongenoijri. 1(ohaliku veski lasipuu
iiiires uehkleuad hobusesabad meelitasid ja peagi vois. kaheksa-aastane
koolipoiss uhkustada esimese omatehtud johvnooriga.
Aasta
1944. Leeoi alevik;. Uus
kodu uanas sunnimaakonnas. Uued
aabitsatoed
Leevi.
algkoolist
(1944.-'-1948. a.). Maaliline Vohandu jagi. I iille kodukandis oeski, jiil-

Boorne patsi!
Vtiskiimmend aastat tagasi. Voru.
See on Leo siinnikoht ning ali ja
on lema kodukoht. Seat kiikus tema
Iuill.]a kuivasid miihkmed. Seal said
jalad jooksukindlaks
[a miingud
minakiridlaks. Seal sai ta oiiikeuenna ja kalamehepisiku,
Aasta 1937. Laura aleoik. SellesViiskummend
aasiai. I uubel. Elu se Petserimaa aleoikku ja Lidoa j6e
kandusid
viiikese Leo
poo[sajandivahetus,
eluetappide sild, kaidamaile
miingumaad
pere elukohavahetuse
eiu suur verstapost. Selle tiihtpostitottu. Eiu edenes vaheldusrikkalt
ja
ni on jaudnud
kolleeg Leonhard
Linnas.
T ema isacema teavad, et koondus Laura algkooli klassituppa

Et mul sona otseses mattes ei annestunud piiiiseda selle artikli kirjutamisest,
siis otsustasin, suhtuda
oma iilesandesse
tiiie t6sidusega
ning panna paberile moningad motted, . mida siinkohal
nii viiga ei
.oodatagi. Ei tahaks sitndmuste kiiiku tavapiiraselt
maha vuristada:
lwasolek toimus ... seal 1)iibisid kitlalistena . . . presiidiumi
1)aliii ...
piie()akorras ali ...
Taolise kirjelduse voiks iildjoonte'S tiiiesti ladusalt poognale val ada
igauks,
kes elus kasvi5i korragi
komsomotikoosolekul
on viibinud,
ninl[ fa· ei laseks iniirkimisviiiirselt
mooda. Panna paika teaduskonna
nimeius, sobivad isikud ja. liiks ...
Li5puks polegi sel erilist tiihtsust,
sest selleteemalisi, justkui protokol.Le, enamik tudengeid itldse ei loegi
ning patt jiiiiks kirjutaja ja tema
sudametunnistuse
kanda.
Pi5hjenduseks aLgu aLetus, et tei.se ieaduskonna
tudeng ei hU1)itu
naaberteaduskonn,a
komsomolikoosc
{)lekust, omad on aga allergilised nad on igava ioimingu juba omal
nahal liibi elanud ega soovi kirjapandud dopingu abil oma kustunud
.muljeid .elustada.
Vastasel
juhul
peaks kitjutaja eriliselt tera1)apilguline voi hea fantaasiaga olema, kui
ta nii1)ord igdvast uritusest midagi
ponevat kirja paneks.
Ega ..sellist
moitekiiiku ehk hukka moista saagi.
Niisiis, 19. oktoobril jiirjekord.ne
komsomoU aruande- ja valimiskoos"
·olek veterinaariateaduskonnas.
Osauotjate arv oli prolokoUi and-

le veskiliste

hob used, jiille kullaga
ongenoori johvi. Uued sobrad, uued
kalamehetarkused,
tasapisi siiuenenud meisterdamistahe.
Aasta 1948. Iiille Voru. Seitse
aastat koolitarkust ja oiisteist aastat elutarkust
oli seljataga.
Omameisterdatud
kalapitilgiriistad
ja
kodukandi
oeskite targad mehhanismid. sulasid soooiks oppida Vi5ru
Toostustehnikumis
metallide
lOikeiootlust
(1948-:-1952).
Rahulik ja
ratsionaalne
mi5tlemisviis,. tiipne ja

Komsomolielust
metel kullaltki soliidne, paraku 1)ois
seda tegeUkkuses
taena votta ainult tubli annuse kUjutluS1)i5ime rakendamisel.
Allakirjutanul
oli au saada valitud presitdiumi koosseisu, s. t. istuda esimeses reas, tosise, asjaliku,
keskendunud-huvitunud
ilmega .niiol.
Lubatagu mul sedapuhku peatuda
just meie komsomolielu varjukitlge~
del, sest see, mida on positiivset ja
millest oli pi5hiliselt juttu ka koosolekul, jouab 19a1 juhul kuulde- ja
niigemiskaugusse.
Tiihtsamatest ilritustest,
taidlusest
on kirjutatud
meie PA-s, oppejoududega.
seotud
probleeme lahendatud nii PA-s kui
ka seinalehes, klubi «Ken/aur» loa
leidn,ud kolapinda laiemates hulkades ka viiljaspool teaduskonda jne.
Kahjuks on sootuks teine lugu
norkade kohtadega. Paljud neist ei
tea (maned ei tahagi teada voi ei
tee neid miirkama), paremal juhul
mi5eldakse omaetie voi arutatakse
viiiksemas ringis.
Minu eesmiirgiks pole ar1)usiamine arvustamise piirast ega arvamus,
et meie teaduskonnas
on eriti palju puudujiiiike. Ajendiks on seisukoht, et sagedamini
peaks paberil
seisma koik nii nagu on, aga mitte
nii, nagu olema peaks, kuigi tarvllikud on molemad,
Ma ei taha jiitta muljet, nagu
oleks endise sekretiiri R. Ratsepa

Mida
aga oelda
kokkuvotvalt
moodunust?
Roomuga voib nentida mitmete uute traditsioonide
teket, meenutada
huvitavaid
ettevot·
misi ja iiritusi, samas vois todeda
ka ebameeldivat.
Nendest siis pikemalt.
Probleemiks
number ilks on ik.ka liikmemaksude
tasumine. Nendega venitatakse
viimase
voimaluseni, ent on ka pikemaid
volgu.
Omeii on pohikirja
jiirgi
liikmemaksu tasumine
iga noore pohilirie kohustus. Mis muud, kui rangemat
suhtumist
liikmemaksu
mittetasujatesse!
Uue komitee esimene personaalkilsimus
oligi tingitud
milterahuldavast
maksukogumisest.
Jutt on maaparanduse
eriala Il kursuse sekreliirist
Raul
Raidviiljast.
Teiseks ii.le-epaliseks probleemiks
-on tudengite
passiivsus.
Eestvedajad organiseerivad
iiritusi,
joostakse
kasvoi hing viilja, aga osavotjaid pole, . l-liljem aga
kurdetakse, et vabal ajal pole midagi teha.
Seetottll liiks[d aia taha nii monedki sUllrepiirased
liritused igas
teaduskonnas.
Sarna vois kUlllda
ka koosolekute puhuL. Kuidagiviisi. kogunes rahvast
aruande- ja
valimiskoosolekule,
vaata et ei onnestugi koosolekut labi viia. Agrolloomide ja metsameeste
puhul tuligi kaosolekud edasi Ilikata.
Kui
palju tiili .ja sekeldust tiinu monedele kohusetllndetutele
tudengitele!

ka

•

ruadioala uastu ning kirjutasid ten-

nikumidiplomile kiituse.
Aasta 1952. Tartu. Tehnikumidip10m kiill taskus, aga piucd teoreetiliste teadmiste jiirele rohuidamata.
Mottelisse 'uoitlusse asusid TPI masinaehitusja EPA mehhaniseerimisala. Voitis oiimane. Sest metall
oli
selge
tehnikumist,
hob usedoankrid [a Qiljakotid oeski juurest,
lehmad-lambad ja pollutoo van,avanemate
talus! Missos.
Veel oaia
teada masiruuuirki.
ja masinaparki.
Kogutud
tarkuste
pohja/ikkus
ja
tiipsus tagasid ka EPA-st kiitusega
diplomi (1957. a.).

Viiskilmmend
. aastt;lt . ~tltteed.
K.:akskummencl viis aastai toomeMteed. Kakskulmend t;lUstat pedagoa;giteed. Kolm juubelit. Paras kooren,
elu ja toOd.. Paras eriti siis, .~""
elada ja tootada paraja koormtss«
astmega, ilma rabelemise ja rahmeldamiseta. Seda Leo oskab; Ta
mi5tlev, kaaluileu, juurdlev.
Ta on
tagusihoidlik,
edasipiiiidlik,
eite;..
taha- ja koroaleoaattik. Ta on setge-

.0,.

miitteline,

napisiinaline,

tiippisteo-

line. Ta on ratsion,aalne.
Sinu [uubeli puhul, Leo, surume
Sinu kiilt ja ZOome -Suile patsi, soo«
uime Sulle ikka ja alati ratsil
PallutOi5masin,ate kateedri
pere nimel
..
AIMU REINTAM

Aasta.

1957. Toiimelietee. KoigeSipa
masina-traktorijaam
(1957-1958), siis Tartu Aparaaditehas (1958-1959)
ja lopuks EPA
masinapargi ekspluatatsiooni
kateeder (aiaies 1959. a.). Edasi aspiraniuur Leningradi
Pollumaiandusinstituudis· (1962-:-1965),
tehnikakandidaadikraad
(1966),' dotsendikutse (1972), kateedrijuhataja
ametipost (alates 1983. a.).

pealt

leb, on igavus ja huuitavate uritusie viihesus. Moelgu igailks komi"
kiilt sildamele pannes, mitu katda
ta on algatanud mane huvitava mot~
On see kOik kadunud? Peamine on te vol idee, kui sageU sirutanud
midagi teha, kas sits hiisti voi hal- abista:va
kiie etievoetud
urituse
vasti. Tehtud vigadest opitakse (vi- kordaminekuks.
'uks on selge, vUjll
gade .kritiseerimine
nouab ju osa- on valmis koik noppima.
votlikkust
ja see, soodustab edasiMa ei tahaks leppida Murphy vilminekut).
masel ajal nii sooja heakskiitu leidSiit probleem, PldevaU on puudu nud seadusega:
kui tniski tahab
aktii1)setest inimestest, kes votaksid
untsu minna, sits ta ka liiheb. Minas;al sarvist, haaraksid kaasa feisi. nalaskmine on norkuse tunnus. VeEndine komsomolisekretiir
R. Riit- terinaariateaduskonna
aruande- ja
sep avaldas muret klubi «Kentaur»
valimiskoosolekul
valitud uus biteda$ise saatuse piirast. Moodunud
roo eesotsas uue sekretiiri Andru$
aruandeperioodil
niiidati end kill- Pajuriga (V IV) tundub olevai ak~
laUki heast killjest
ning suudeti tiivne ja teatahteline.
mitmed uritused massidesse viia. Et
Teadaole1)atel andmetel
on teapraegune juhataja on lopukursusel,
duskonna komsomolibitroo
tihenda.
seisab ees· juhtkanna vahetus, klubi nud koostood dekanaadi ja oppeoolab viiiirilist kohapiirijat. Loode- joududega.
Buroo liikmed votavad
takse lelda islk, kes asuks kogu hin- osa igakuistest
kursusejuhendajate
gega asja juurde. Slit aga oigusta- koosolekutest,
kus arutatakse oppetud kitsimus - kuidas on vaimalik
tood kursuste
kaupa ning miirgikogu hingega mit me erineva asja takse iira suuremad puudujad,. il/tt.
kaUal olia? Meil on viilja kujune- lasi miiiiratakse neile karistused;.
nud olukord, kus viiike osa tudenOmalt poolt tegeleb nende uliopi.
[!eid on iile koormatud ilhiskondlike
lastega ka komsomolibilroo,
kutsu.
ulesannetega,
suurem hulk aga ei des neid oma koosolekule a;uand~
liiguta viiikest sarmegi. Rahvasona
ma. Pohimotteks
on nn. pro!iilakti •
utleb ..kull, et kus on, sinna tulib ka, S. t. tuleb ennetada suuremaid
juurde, kus pole, seal! liiheb viim- pahandusi, mida voivad pohjustad(J
negl
minema.
Piiris
koigufamaliiga suured lilngad oppetoos, sa~
tuks seaduseks seda sUski pidada muti suur pi5hjusetCl puudutud .tunel tahaks.
dide arv.
Kui eespool mainitud
viiljavaliSoovin uuele' buroole head. peale.
tud piluaksid koike kogu hingest hakkamisi ning kordamin,ekuidl
teha, tnleks neil see ilmselt lUkelKART OIAMAA,
dada.
veierinaariateaduskonna
Levinum motteavaldus,
mida kuupressisektori juhataja

ESDlakursuslaste taidlus
loppenud

Pohjus oli ehk ka muus - mitmed teaduskonnad
piiiidsid tabada
mitut kiirbest iihe hoobiga - iihel
Oktoobri lop us peeti kJubis esmaja samal piieval taheli maha pidaviies taidluskonkurss.
da nii komsomolikui ka ameti- . kursuslaste
iihingukoosolek.
Ilmselt on inim- Kolmel piievaJ said sona koik teavoimetel piirid ja ega tudeng joua duskonnad.
• Loosi tahte! alustasid
viihepraktiliselt 24 tundi istuda ja kuuagrolata, alguses 10enguteI ja siis mam- mail teist aastat jiirjepanu
noomid, Kava alustati lO-minutise
mutkoosolekutel.
montaaziga
«Ei sojale!»,
millele
Veel torkas
silma
kergemeelne
jiirgnesid iiksiknumbrid vaga erinesuhtumine sellistesse tosistesse as- yates zanrites. Paljud meist niigid
jadesse
nagu hiiiiletamine,
Monel EPA klubi ruumes
esmakordselt
kursusel vois. miirgata
koosolekutorupilli.
Ka niigin
agrorepside
juhatajate
ebakompetentsust
koos- programmis koige arvukamalt pillioleku liibiviimisel.
Paljude! juhtu- mehi koige suurema
piiJikoguga:
del jiiid
sonavotud
formaalseks,
parmupill, torupill, kannel ning veel
erandi
moodustasid
sekretiiride
6 igapiievasemat.
Hea mUlje jiittis
aruanded.
Ei peetud kinni
aastaka laulude ja sonalise osa peast
aruannete
esitamisest
arvestus·
iilesii tlemine.
sektorile. Nuriseda voiks veel palVoib-olla tiiiesti erinevate Janrite
jude seikade iile.
Tul!.!b viilja, et kokkupanemine
kiiis esmakursuslasaktivistidel
jiiiib puudu
teadrnis·
tele pisut iile jou, kuid noutud tintest ja kogemustest.
Sellele oli gimllsiele vastas see ...kava Uiiesti
moeldud Pangodis
pectud aktiivi·
(iiks kahest programmist,
mis tiiilaagrit korraJdades.
tis ziirii etteantud tingimused).
• Samal ohtul astusid iiles majandusteaduskonna
iiliopilased, kes
osalesid muinasjutuballil.
Kava jii!
paraku
mittemidagiiitlevaks,
v, a.
moned i1kslkud elemendid - balli·
rock ning Tuhkatriinu.
TAHELEPANU,
Jiirgmisel
ohtupoolikul
esinekursuste ja teaduskondade
pressisektorid ja kunstnikud!
On alanud seinalehtede
ja stenOn neljapiiev, 27. oktoober, aasdide
konkurss·i11evaalus,
Parimad
fa) 983. Trotsides vinget siigistuuIt
saadetakse
iilelijdulise
ziirii eite. len dab roheline rakett sombusesse
Samuti ootavad
\mitmed auhinnad
taevasse. Samal hetkel annab dots.
(soliidsed!)
peremehi.
Teema. on. Paul Kuldkcpp liihtc agronoomide
soovitav seostada komsomoli-, iihis- I esirnesc\e Eenka - «Bettoni» teakondliku elu voi iiihtsate rahvamatejooksule.
j andusi1lesannete
tiiitmisega,
Eri«Koduteelc» tormavad Jigi koigi
list
tiihelepanu
tuleks
p66rata
viie kursuse esindaj ad. Umbes kolkunstiiiseic
kiiljele.
Arge hoidke mekilomeetrine
tudengirada
on jao·
sulga ja pintslii vaka al.l!.
..
·1. tatud
.kli.mne.k.Sct.api¥s. T.eatepulgana kasutalavat
EPA tekEt kannaTONU MESILA
I vad naissoo esindajad !leljal etapil

*

misjanu ja maamehelik
meisterdamisuajadus
tekitasid haaraua huui

nil la te isiti

aruanne olnud kiidulaul, samuti sona1)otud. Tunnistati
mitmeid. Wnki
ja 'vajakajiiiimisi. Sis uk as oli spordisektori juhataja Tarmo Kore sonavoit, milles ta a1)aldas n-ordimust
mitmete kursuste spordiorganisaatorite pealehakkamise ja teotahte puudumise ule, soovitades 1)alida endiste asemele uued. Samuti miirkis ta
itleilldist kasinat huvi spordi vastu.
Liihemal vaailusel selgub, et pohilised puudused 1a hiidad on samad, mis kordu1)ad aastast aastasse: mitmete itliopilasle edasijoudmatus oppetoos, pi5hjuseta puudumised,
monede kursuste pass[ivsus, korralagedus.
Miks pole komsomolitoos
miirgata paranemist, ela1)nemist? Viihe on
ju uksi vigade omaksvotmisest,
see
on ainull esimene samm, tuleks midagi eite 1)olta ka nende korvaldamiseks.
Ei saa eitada edasiminekut
kohaIi uhes vol teises valdkonnas,
kui
kerkib pinnale moni etteuotlikum. la
ikkagi on pohilised mured jiiiinud
samaks. Millest see staatilisus
tu·)
leb?
Koige igapiievasem
niihfus tanapiieva tudengi puhul on ilkskoiksus
ja tuimus. See ongi pilsivamaid seisundeid, mis kuhugi viilja ei vii, ei
heale ega halvale.
Noorust peaks
eelduste kohaselt iseloomustama
ergas mottemaailm,
soov tegutseda.

Paar sena lepetuseks
Tiinaseks on koik aruande- ja va·
limiskoosolekud
loppenud, juubelikonverentski
muutunud
ajalooks.
Valitud
on uued
grupijuhid
ja
muud ametimehed, kes on juba astunud samme meie komsomolielu
huvitavamaks
muutmisel.

••

korrektne tegeuuslaad, tbstne t~t;ld-

e

sid tuleva.sed veterinaarid
ning mehaanikainsenerid.
Molemail oli ette
niiidata
terviklik
programm,
esimestel silgisesest t06perioodist, teistel maailmaloomisest.
Veterinaaride kava jattis meeldiva mulje, kuid
samal ajal noori inimesi klubi tarvis jiirgnevaks
viieks aastaks nende seast ei leitud. Dksmeelse programmiga voideti esikoht. Viiga huvitava lahenduse oli saanud «Buss».
Mehhanisaatorite
kava paistis silrna viirske ja tugeva lavastaja tottu. kes oli «maailma
loomisele»
andnud uue viirvingu (seda teemat
on kiisitletud
viihemalt kord aastas, seekord aga koige onnestunumalt).
• Viimane piiev jiii koige troostitumaks. Tavaliselt· hiisH esinenud
metsamehed elavad arvaiavasH
ule
sumt moonaperioodi. Zooinseneridel
puudus lavastuse illdjuht, kes oleks
asja kiisile votnud.
.
Jiirelmotleid eelnevale:
Nagu eespool miirgitud, on viiga
palju seJliseid probleeme voi teemasid, mis huvitavad
eelkoige esmakursuslasi:
agronoomidel
Iutikad,
zooinseneridel
lehm, maailma 100mine
seekord
mehhanisaatoritel.

KiilIalt tugev oli kriitika alkohoH
tarbimise
suhtes,
Kuigi sel aastal ei saanud· kurta
peaJtvaataja te
puudumise
file;
peaks iga teaduskond' siiski tosisemalt votma iirituse reklaamimist,
sedagi
saaks
hindamisel
arvesse
votta. Kuulutus
oli peahoones
ja
«Bettonis» vaid agronoomidel.
Teaduskondades
tuleks siiski tiip,
semalt jiilgida ziirii pooH esitatud
noudeid. Sel aastaI oleks pidanu4'
hindamisele
kuuluma ainult ag'ro,
noomid j a metsamehed, kes tiiitsid
koiki tingimusi.
Samal ajal v&itis
esikoha
hoopis see, keda poleks
nagu
osanudki
antud
nouetega
moota. Milleks on siis ziiriil vaja
ajalehe kaudu esitada
omi tingimusi, kui. neid ei arvestata.
Veel
voiks lisada, et ehkki oli tugevaid
kollektiive, oli hiiid iiksikesinejaid
viihevoitu.
Lopetuseks
lasuks 6elda, et nii
korgetasemelisi
taidlejaid
pole 01·
nud viihemasti kolmeI aastal. Loodan, et esmakursuslased·
votavad
sarna agaralt osa kevadel toimuvatest teadllskondadevahelistest
taidluskonkurssidest:
. A. VAATLEJA

Teatejooksu motte algataja, IV kur·
suse valdusse
liiheb riindauhind
«Eerika», jiiiides ootama endale uut
kavaleri (aga iikki lepib vanaga?)
ja iilejiiiinud jooksumaa katab see jiirgmisel aastal.
mees te hel gcid (?!) piiid,
Suur tiinu korraldajatele,
koigile
Ja enniie. juba nad tulevadki!
kaasa166j atele j a kohtunikele. Loo«Bettoni» ouele j5uab. koige kiire- dame, et see teatejooks saab tore·
mini IV kursuse voistleja,. teise ko- daks traditsiooniks,
mis omakorda
ha saab II kursuse
v6istkond ja annab impulsi ka teiste taoliste· uri·
kolmanda ko11a h6ivavad vaga tub- tusle korraldamiseks.
lilt esinevad «rebased».
Samas. antakse file k:l auhinnarl.
JAAN MAASEPP

Koolist koju

Praost luges kililn(avalgel
puha:kirja. Peale' lema uiibisid ruumis
'veel kaheksa inimest. Seitse neist .isitus- norutades umber pika laua, kaheksas mees lamas laua peal puusiirgis. Ta oli surnud.
Praost ei lugenud pilhakirja kGvasti ja ka seitse ordumunka oaikisid. Parajasti kui praost Iugemise
lenetas, avanes uks ning sisse as-tus noor mees.
Keegi ei teroiianud
teda peale
praosti, kes talle noogutas:
«Me
ootasime teid. Ei, iirge hakake end
tutvustama.
Te olete William Har-:
ker, ameiilt aiakirjanik:»
, «Iah,»
«Te tundsite
kadunud
Hugh
Morgani?:!>

Harker heiiis pilgu surnule, kes
lamas
rahuliku ilmega tselluloosriiioaisse riietatuli puusiirgis.
Surnukosmeeiikud
-olid oma too laitmatuit teinud: Ta oiiiiis taskust
oma miirkmed ja alustas.
«Hugh Morgan oli imelik mees.
Ta elas juba mitu aastat oabatahilikus pagertduses. Me olime kunagi
olnud tuttavad,
kuid ma polnud
kaua
temast
midagi kuulnud
ja
olin iipris iillaiunud saades iemalt
kiillakuise. Nagu ma [uba mainisin,
elasiti ma monda aega tema juuresning me kiiisime koos kalal ja [ahil. Siis ta riiiikis ka oma iihiskonnast irdumise pohjustest.
Ta tahtis endas selgusele jouda.
Ta tahtis teada, kas ta on hull, na«Iaa»
gu teised talle seda miiista andsid,
«Te niigite, kui ta suri?»
kas talon mingeid neurootilisi kal«Tiihendab, ma olin seal juures»
duousi. Ta oli paguluses palju luf:Millest oli see, ma mstlen see genud ja moelnud ning koik need
teie jU4f:~solek tingitud?»
.
aastad piieiJikut pidanud, kuid ilkAjaklrjanik
seletas:
«Vaadake, sildus oli temasse jiitnud oma jiilma olin tem(/, juures puhkusel, ka~ je. Ei tea, kas ta teiste inimeste
lal, jahil. .Uhtlasi tahtsin tutvuda sekka oieks enam sobinudki:
tema iseiiraliku, ilksildase elu-vlisiHugh oli mitmel korral jutu sees
gao Asi On nimelf selles, et ma kir- riiiikinud mingist «neetud elukasi:!>,
jutall v(/,hel raamatuid.»
kuid kui ma liihemalt toile eluka
..Ma olen /'tela vahel lugenud.:!> kohia piirisin, siis fa vaikis. Jahil
f:OO, ma tanan.»,
-kiiitus ta alati viiga moistetamatutt,
«Ma motlen mamatuid
illdse, justkui
ei huvitakski
teda metsmilte teie omi.»"
loomad.
Maned ordumunkadest
naersid.
See juhtus ilhel hommikul.
!lm
Silnges ohkkonnas
tuleb naer ker- oli sombune, mooda halli taevalaopesti. K.a sodurid naeravad lahin- tust tormasid mustad madalad pilgute vaheaial iga asja peale.
ved. Olime rebasejiilgi ajades ilhele
. «Palun, hakake niliid pihta, Riiii- lagendikule joudnud,
kui kuulsime
kil!e koik, mida teate mr. Hugh eemali
voserikust
valju
raginat.
Morgani surmast.»
Hugh ulatas mulle oma pilssi ja jiii

AMBROSE

BIERCE

Neetud
elukas
kuulatama.
Iiirsku uajus vasa "tseenesest kahele poole laiali.
«Mis pagan see on?» piirisin. mina. Hugh
oli hakanud
oiirisema
nagu mingis lummuses,
«Neetud elukas!» roogatas ta iikki ja pistis pimesi sinnapoole [ooksu, pointer haukudes kannul. Mahakaarduoa rohu jiirgi niigin, kuidas talle tuuleiil (nagu
ma siis
oletasin)
vastu
soostis,
.temani
joudis ja ta maha paiskas. Hakkasin omakorda jooksma.
«Mister Morgan Hugh!:!> .hiuidsin

Hirmust ia vihast tiiielikult enesekontrolli kaotanud, hakkasin Hughi
'keha suunas huupi tulistama. Iiirsku kostis porgulik miiiratus, millele jiirgnes uoseriku suunas kaugenev miidin.; ragin 'vosas,
millele
jiirgnes tiaihus.»
Niiiid palvetasid
koik seitse ordumunka.
Vaid praost ilksi kuulas
rahulikult.
«Ia kust te oiitate, et me teid uskuma peaksime, mr. Harker?»
«Tiiend on teie ees laual,»
Praost tiiusis ja astus surnud
mehe juurde.
Paljastanud
surnu
ma. Joudnud
temani,
niigin voi- kaela, miirkas ta seal koletuid kihgast, arusaamatut pilti. Hughi kae- vahaavu. Nahk oli rebitud riM.deks.
iaU rebenesid ilkshaaval lihatilkid,
«Mida see koik peaks liihendama?:!>
iousid ohku ja haihtusid, iema kori kusis ta hiimmeldunult.
LOhenes, sellest purskas verejuga.:!>
«VOih-oUa toob teUe selgust kaK.aks ordumunka
hakaksid vaik~
dunu. piievik?:!> Harker otsis oma
selt palveid pomisema.
reisikotist viilja mingi paksu kaus«Hughi pointer haukus metsikult,
ta ning ulatas selle praostile. «Teiilleni vodisedes. «See paik on iira
le vajalikud
viiljavotted
kirjutasin
noiuiud, tunnen kuradi enda liiheilmber oma miirkmikusse:!>. Ta tsidust,:!> joudsin
veel moelda.
Siis
niigin, kuidas Hughi keha ohku tou- teeris valjult:
sis ja nagu niihtamaiust joust kantuna eemale liikus.:!>
Veel kaks ordumunka
hakkasid
palvetama.
«Mind haaras jiiine ouduslaine.

inimeste seast, kes mind iira needsid, nidul on mulle kaela saadetud
see neetud
elukas.
Ma pole teda
ueel kordagi niiinud,
kuid tunneti
kogu aeg tema kohalo!ekut.
Minu
elu on muutunud uiirastuseks ..
• Tiina leidsin liipuks. selle motstal use
lahenduse,
nii kuruilikult
lihisa. Niiiul iean [uba koike,
I go. kord tolle hiigeleluka liihedalolekut tunnetades
olen jiilginud
oma koera
kiiitumisi.
Mimi koer
nagu niieks teda, ta haugub, riindab, piiikleb korvale, pageb nagu

mingi niihtamatu uaenlase eest ..

On hiiiili, mida me ei kuule, kuid
mida paljud loom ad kuuleoad. On
ju teada, et nahkhiired
kuulevad
ja suhtlevad
omaoahel
ultraheli,
vaalad aga infraheli abil. Eksisteerib terve elav helide maallm, millest inimesel pole aimugi.
Sa mutt
on lugu viirvidega. Inimene suudab
niiha vaid kindla sagedusega
viirvirrammat ..
Me kumbki,
nii too elukas kul
mina tea me, et on vaid kaks voimalust - kas tema mind voi mina
teda. Meie vahel kiiib voitlus elu
ja surma peale. Igaks juhuks kutsusin siia Will Harkeri, talon
kaine
moiStus, ehk oskab tema head nOu
anda. Junwl, aita meid selles 'vailluses,
sest see elukas on infra·
punane. Koigi tema elundite viir«Inimesed on endid jaotanud kah- vus jiiiib inimese niigemispUrkon,
nast viilja,:,
te ossa ~ hulludeks ja mittehulludeks. K.us see piir siis on, kummalnglise keelesi tolkinud
le poole piiri mina kuulun?
Miks
KALEVI KVELL
Jumal mind karistab? Ma lahkusin

Vliopilaspaevad tulekul

Taidlusest tagantpoolt

(Algus 1. lk.)
On
traditsiooniks
saanud,
et tavaUseit oppejoud, S. t. juhendajad
tema teaduskonna rebased need koiigal silgisel mo{jdavad oma isetege- ja need, kes vastutavad isetegemise
ge jobumad on?
.
21.00 TRO klubi
18.00 Vanemuise t. ringaud.
mise oskusi meie rebased (osa neist kui sellise eest. iildse. Selle aasta
Kuid ei saaks oelda, et laidlusel Filmiprogramm
Tantsuohtu
(ERKI)
I (tummfilmid)
on eriloomakasvapolnud isegi mitte iebasfeks
saa- esmakursuslased
koik viiga halvasti
oleks liiinud.
21.00 EPA klubi
tuse kateedri juhendada.
Vastuta- Minu arvates kolhoosi esimehe ja 19.00 TRO aula
nud). See on 'viiga tore traditsioon,
I - R. Mets
Tantsuohtu
on dots,
Vilma vorsti ostja esinemise We nuriseda Aulamuusika
mis on esimeseks
soelaks terade vaks oppejouks
eraldamisel sakaldest, ,S. t. siin niii- Raudsepp, kel abiks kaks iisjalope- oleks killl patt. Viiga halba eite- 19.30 EPA aula
21.30 TRO aula
tab iga viihegi tragim esmakursllstanud noormeesl
A. Roostna
ja valmistustaset
niiitas see, et en a- Ansambli «Mahavok» kontsert
H. Rebane,.
mik koosolekust
loeti paberilt ma- 21.00 TRO aula
'lane oma oskusi.
R. Miindmets.
Aulamuusika
IV
Loetakse
luuletusi,
lauldakse,
saadi esimest
korda Aulamuusika
V. Raudsepp on juba vana ise- ha. Ilmselt
J. Jurisson, T. Aav
II - M, I(olk
tantsitakse,
miingitakse
igasugu tertija ja on tudengitaidlusega
te- kokku aUes peaproovil, S. t. vahetult
21.00 EPA klubi
riistapuid,
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