'j;i"""

"

KtJigi maade protetaartased, uhinege!

--------~~--~
Nr. 30 (91J)
Neljapaeval,

24. n6vembtil

AKADEEMIA

Bestl, P6J1un).J.nduse Akadeemla 'parfef1comltee..rekto;'adl. 'komsomollk ... ltee

ta ~ti"'htrak

.... 1tee hll..ka.dJa

19S3

xxvII
aasfakiik

fitio"iia6"ii",,,ud t"d~Hgi Komsomolikonverentsil
said sina
"iig" lii6i
Elada rahus

Urituse
huvitavaks
kiiljeks "oib
lugeda otsust, mille alusel oli so·
naoigus nn. voistkonnal,
s. 1. tegemist oli voisflejate
paariga molemast korgkoolist.
Kone kestus fik·
seeriti
malekellaga,
et suunata
teema otsest kiisitlust
Esimeses kohtumises,
kus lahati
teem at dsik ajaloo kujundamisel»,
olid molemad paarid kiiJlaltki sonakad. Koheselt oli TRU voistk9nnas ara tunda ajaloolane.
Moningas mottes
langes ta Hialt pikalt

Valdur

Kanne:

«Agronobmiateaduskonnas
6pib
iile 300 iili6pilase, neist
kornrnu«Peatuksin oppetoo probleemidel,
noori on 95(»\l tudenzmlllaga tegeleb kornsomol ja mille- nistlikke
konnast. Et meie teaduskonnas
on
Lapsepfilves riiiigiti mulle sageli, ga peaks, tegelema.
Et selgitada
et meie p61vkond on iiles kasvanud
valja aktiivsern kursus, saada sta- noormehi j a neide peaaegu vor dselt, peaks iirituste
korraldamine
rahu ajal, pole nainud sojakoledutistilist rnaterjali, millega ludengid
vordlemisi kerge.
Kuid ei,
si. Tollal tundus
see etteheitena,
tegelevad valjaspcol
6ppet66d tea- olema
iihisiiritustest
votavad
sest meleealised' olid ju suurte ,s6- duskonniti j a kur suste viisi - seda teaduskonna
dade aegu rnehetegusid teinud: .Et koike valjend ab sotsialistliku
voist- osa pohiliselt need. kes ise on org anisaator id. Probleemiks on saaolla viihegi nendesarnased,
oli lau- luse kokkuvote.
nud iiliopilasma5side
kaasatdrnbasa prestiizi kiisimus
taguda vanu
Paremusjiirjestuse
selgitarnisel
DI,ng spordiiirituspadrunikesti
j a roostest
puretud tuleb arvesse 6ppe- ja ilhiskoridlik mine kultuurikombornolibiipiissilokse,
tegevus, millest kokkuv6te tehakse tesse. Teaduskonna
6ppeaasta lopus, vahekokkuv6te aga roo ii leskutseks on saanud: «Mitte
Kuid aeg on lainud ja viinud iga semestri lopus, Voistlust juhib sins pole sa juht, kui ise koik ar a
teed, vaid siis,
kui paned teised
noorusrnaa,
ilhes, sellega ka pildid kursuse
aktiiv k005 readuskonna
pr oovime kaasa
rnuretust elus!. Oha enam on poh- komsornoliburoo ja arnetiuhingu
ala- toole.» Sellega
tommata organiseerimis:oosse
rohjust meelde tuletada, et elame Eu- korniteeg a.
Vois.tlustingimustena
roopas, kuhu kantakse kokku rn aa- voetakse
arvesse j iirgmised
vald- kern tudengeid.
:\iiild
ma tsiteeriksin
ELKNO
ilma vagevarnaid relvi. Oha en am konnad: opitoo, OET, OTO, OPP,
«Vabariig!
on pohjust m6tiskleda Iaktist, mille taidlus, sport, kiitused ja karistu- XIX kongressi otsust:
k6rgkoolide
.. , komsorncliorganitunnistajaks
me ei pruugi
olla. sed.
satsioonid
peavad suunaina
orna
Ning seda en am tunneme end puuEelk6ige
tuuakse
sotsialistliku
k6rge
kvalif ika tdutatuna
kogu maailma
asjadest,
v6istluse
kokkuvotetes
valja seda joupingutused
siooniga
spetsialistide
attevalmissed a enarn tunneme
oma t06 j a igapaevast rood. millega illiopilased
siigavate
komrnunistlike
rnotete kaalu meie planeedi hoid- tegelevad ja mis j aaks iisna marka- tamisele,
k6rgete
kolbeliste
misel.
'I rnatuks
keskmise kollektiivi juures. veendumuste,
V6istlustingimusles
tulevad
arves- omaduste ja aktiivse cluhoiaku kuiiIi6pilastes...
ArenRahuiiritus on piih,a ~ogu maail." se er,iti t,ipud ,ja n,egatii,vs, ed iiliOp,t- jundamisele
uli6pilaste
."
teaduslikku
rna noortele.
Seda tulid ka Tartu ] lased, kes rnoiutavad kursusel teh- dada
uurimistegevust.
Iga iiliopilane peab
iiliopilased
valja
iitlerna
17. nO-I'tavat tood.
ja. k.as~:~,v~~bI'H< .p~ttl~'L~L
;rartu ' ,probleemiks on kujunellud spt~ia- oma~.~am~· organisaatori
tu_~Titiimu=d,"""'ho~~'~~~<'c,-.,
Rnkltku Ohkooh peahoone ees. Oh- listliku voistluse' juhendi
raskestitupimeduses
torvikutevalgusel
laul-, rnoistetavus.
Enam tekitab muret semestri.»
dud sOjavastased"
laulud
ja eUe-! punl..1ide ja pallide arvestamine.
M.ida oleme oma teaduskonnas
kantud
rahulakitus.
kandsid
iiht
Uues juhendis toodi sisse 6ppetoo selles suunas aiclaillid teha? Eel·
meie suuremat
SOOVI- elada ra- puhul arvestuslik
koefitsient,
mis k6ige organiseerinud
osa'yottu iilehus.
pidi tasakaailistama
6ppetoos saa- akadeemialisest
miilumiingust
ja
davad punktid, sest opitavate aine- aktiivikoolidest.
Vaatamata
sellel~;
BRUNO UUSTALI
te raskus on teaduskonniti erinev.
et miiIumiingu organiseerij ad cHid
teks t j a fotod
Soovitaksin
siiski v6rreida
mo- meie teaduskonnast,
ei suvatsenud
mendi keskmist hinnet viie aasta II kursus osa v6tta, kuigi
potent·
kursuse keskmise hindega ning vas- siaalseid
miiIumiingureid,
on ka
tavalt keskmise hinde t6usule v6i sea!. Samuti Olktiivikoolid ja -laaglangusele
koostada
punktide
sus- rid h61mavad
kitsast auditooriumi
teem.
ning mis peamine;
aktiivi6ppused
faktidesse,
mis ,voisid kiill huyi
Ka v6iksid kursuse komsomolisekon siiski veel liiga
ebakorrapiirapakkuda publikule,
kuid oponente
sed.
eriti ei veennud. Nii-oelda vaheldu· retarid rohkem m6ttega siiveneda
fohkem osa v6ltil kOf'
Teaduskonnas
on heaks traditSi·
va eduga voitis siiski TRU. Teises juhendisse,
seminar6ppustest,
siis - ooriiks saanud Eerika rhiingud, m'i!"
kohtumises
oli iilekaalukam
EPA, raldatavatest
ei tekiks probleeme
sotsialistliku
les osalevad III kursuse katseprakteemaks «NSV ,Uidu ,rahvamajan·
v6istluse kokkuv6tete tegemisel.
tikandid.
Sel aastal
toimusid V
dus 1982. ja 1983. a.' pleenumite
'-Zooinsenerija mehhanjseerimis'
miingud" mille voitsid ta,!s , ,rohu.pohjal •.
komsomolisekretiiridel
maaviljeluse
kateedri juhendatavad
Peab ,tunnisfatna,
et EPA duetid teaduskonna
siivendaosalesid feema kiisitluses paraUeel· tuleks selgeks 6ppida ka elemen- j a oppejoud. V6istlustega
et kOl11somoli- takse erialaseid teadmisi praktik,4s
selt, mida TR U paraku ,,'alati ei taarne arvutamine,
komitee 6ppesektoril
jiiaks Eigne ning veedetakse
kultuurilis-sportl'ik
suutnud.
160 ara, P6hjuseta puudutud tundi- piiev Eerika tiigi kaldal.
(Jiirg 3. Ik.)
de arvu leidmisel peaksid eelk6ige
OIiopiiasteadust
tehakse
teadussekretarid
ise koos riihmavanemakonna" 5 kateedri juures
asuvates
tega tegema iga. niidal kokkuv6t- OTO ringides. Kahjuks kujunevad
teid terve semestri viiltel. Teadus- uuritavad
teem ad ,iili6pilastele
sa·
konna 6ppesektori
juhatajatel
on geli mittehuvitavateks,
sest
nad
tai-vis kontrollida
ka sbtsialistliku
on kordunud juba aastaid. Kateedv6istluse andmete 6igsust j a reaal- rites puudub vastav aparatuur ning
sust (seda eriti puudumiste
osas, teadust tehakse sageli Archimedesesest pole loogiline, et semestri viil- aegsel tasetnel, see, v6tab t6esti tu·
tel on kursusel puudutud -niiiteks ju ara.
36 tundi).
Enne aruandeperioodi
tehti kOin,
Et paremini organiseerida
6ppe- somoli
aastaarvestuse
kontroll.
sektorite tood teaduskonniti,
koos- Mis
selgus?,
Tulemused
ei ole
tati
oppesektorite
ametijuhend.
head. Arvele v61mata on, mitu tu·
Peale sotsialistliku v6istluse organi- dengit. Halvim, mis meil esineb, on
seerimise tuleb tegelda ka 6ppetoo dokumentide
vahetamata
jatmine
v6lglaste, samuti 6ppetoost osav6tu nimevahetusel.
,Eriti paneb m6tIekontrolliga.
rna V kursus, kel on paari kuu pii·
Viimasesosas
on puudusi ka EPA ra~t i6petamine.
komsomolikomitee
6ppesektoril, seeI<:uisuste aruandec ja valimiskoos·
piirast peaks uuel aruandeperioodil
olekud ei ofnud kaugeltki aSjalikud
v6tma asja t6sisemalt.
arupidamised.
Teaduskbnna
aru·
Ka on viihene olnud side iihis- ande- ja valimiskoosolektile
tuli esj"
kO,nnateaduste OppeJ·6ud.udega.'
mene kbrd kohale vaid 56 iili6pi,last. Teistkordse
koosolekti liibivii·
Et tnuuta 6ppesekfori .too sisuli· misega aga karistasime ainuit neid,
hedamaks,
tuleks iili6pilastega
te- k
.d' d
I '
es" pi 1 ,,' tu ema j a tulid' kohale'
ge,lda" ka viii]'aspool 6ppe,t66d. Vasteist kbrda,
Kursustel bn komso'
tavalt huvidele oleks tar vis korralId
d,ada loenguid J' a kohtum, isi. Sam,',uti mb i istsipliin n6rk.
Uuel biirool
seisavad' ees suured iilesanded dist·
v6lks EPA-I olla almanahh, sest on sipliini t6slmiseks kursustel.
ju meilgi kirjutainishuvilisi.
Moodunud aruandeperioodil
kiiis
Kokkuv6te I 9S2/83. 6.-a. sotsia- teaduskonna
koms()molibiitoo
koos
listliku5±" v6istlusest ,kursuste vii5i: kord· kuus. Ei arutatlld
jarjepidek6ige aktiivsema I,ursusena voib ni- vaH
mittetegutsevate
sektorite
metada okonoomika II, jiirgnevad 0 tood. Ka ei esitatud karistainiseks
IV, RP III, LPT I.»
(Jarg 2. lk.)

Motteid koneduellilt
DueJlkonede
turniiri
cKuldsuu
piUiseb edasi» turii ,liikmena julgek,'Sin avaldada IIlotteid, mis iI,elooinustaksid
antud uritust nii heast
kui halvast kiiljest. Aga just viimasest 'ei olegi midagi riiiikida, sest
EPA- TRU UP '83 raal11es toil11unud iiritust
voib lugeda kotdaliiinuks_
Teemad, mille alusel duel! toimus,
loositi vahetult
enne voist·
lust. Nii et praktiliselt puudus aeg
,eelnevaks ettevalmistuseks.

Mare Veeremaa,
asesekretar:

(AI gus J. Ik.)
iihtki kommunlstlikku
noort, ehkki
pohjust oleks olnud.
Olrnesektori toost.
Palju probleerne on kerkinud esile vana «Bet'toniga»., Agronoomid elavad 4. korrusel, Sinna ei joua soe vesi.
Nii
tualett- kui ka keldris asuvad dusiruurnid on taielikul] arnortiseerunud,
EPA
majandusosakonnale
tehtud avaldustele
ja esitatud kiisirnustele on jiietud vastamata.
Eraldi tahaksin peatuda
toitlustusprobleemil.
Alustaksin
oma teaduskonna
oppekorpusest
Eerikal,
kus einelaud
avati alles 1,5 kuud
piirast oppetoo algust.
Kas toesti
tuli
1. september ..., 1983. aastal
ootamatult?
Sarna voib riiiikida ka
iihiselarnutes
olevatest
einelaudadest, Mulle on arusaamatu,
kelle
jaoks
hoitakse
neid illdse lahti.
Uks on llihti tapselt
loengupiieva
ulatuses, tei~est pole loengult tulekul en am midagi kaasa osta. Jarelikult nii voi teisiti oled tiihja kohuga.
Veel ilks asi.
Kilsiksin, kas on
loomulik, et EP A-s on laupiieval
koolipiiev?
Kindlasti
iouaksime
tiksmeelsele
jiireldusele:·
ei ole.
Kahjuks . puuduvad
mul andmed
kogu EPA kohta, kuid tean, et esimestel kursustel
opib. 76% maapiiritoluga iiliopilasi.
Vaevalt
on
see teisiti ka vanematel
kursustel.
Praegu piirdub vanemate abistamine sellega, et jouad laupaeva ohtul
koiu, laadid kotid
head-paremat
tiiis, moned kiimnelised
rahakotti
ja Tartusse tagasi. Kui aga kodus
on hadasti
tood vaja
teha, lood
koolile kaega. Laupaevaste
loengupaevadega
ei kasvata tiliopilasi ei
toovaimus ega oppedistsipliini
parandamise suunas.»

kama saanud, Ka seda, et metsanMeie varvida jaid koik korruste
duse korpuses ehitatus on palju ka uksed ja koogid. Peale selle ehitaUHopilaste tood. Vaga suur abi on sirne valja ja sisustasirne
puhkeolnud rnajandeil meie ).<;oristuStnl:\Je- ruumid iihiselarnu kolmel. korrusel.
va ruhrnadest,
III .'.Ja V korrusel
kohairdasime
Peatuksin
pigem
ebakohtadel,
ruumid
lauatennise
vdi koroona
Toiine- ei hilda oppetoo [a 'korr a-" mangimiseks,
IV korrusel
.puhkehoidmisega.
On masendav, kui .tu- toaks, kus saab
monusalt istudes
Ieb-. tudengeid
eksrnatrfkuleerida
telerit vaadata, Ruumid said. hubaviimastelt
kursustelt
halva oppe- sed ]a kasutamistihedus
ali ka
edukuse parasf. Ka iihiselamutes ei suur,
Paliu.
kiidusonu ." vaarlvad
suudeta korda hoida. Siin .on kom-. tolleaegsed
korrusevanemad:
agrosomoliorganisalsioonil
avar
too- rioomianliopilased Aivar Salmu ja
pold, Kui vaJa, on rektoraat igati Veljar Simmo.
.'
toetarnas
teie piiiidlusi, ,et k();rd
Vahel .teevad
«Bettoniss .. muret
rnajj a saada.
."
.:»
kiiiigid. Monda aega nad seis'avad
Rasked probleemid
On ka kaad- korras, siis aga on jiille kaest ara.
riga, eriti majandusosakonnas,
eks Taas korrusevanemate
mure.
sell est ka mitmed raskused.
Pahandust on olnud ka korruste
Seoses
uue metsanduse
oppe- valgustusega.
Sfiani on laes pidakorpuse kiiikulaskmisega
on toidu- nud olema elektripirnid,
kuid enaprobleem
terav Tahtveres,
Varsti masti oli kiimnest ettenahtust
vaid
peab seal valrnirna puhvet, kuid see ilks alles. Et tavaliselt pirn puudus
ei ole lahendus.
Alustatakse
ka (ei olnud, mitte labi polenud), siis
sookla ehitamist,
kuid see votap jarelikult «kadusid» need tubadesse.
veel mitil aastaL aega.
See jutt ei kiii agronoomialeadusVaba aia probleem on endine. Ta- konna IV korruse kohta, seal oli
haksin vastata ka Valdur Kanne et- alati valge.
tepanekule
viiepaevase
oppeniidala
«Bettoni»
majavanem
ori silgikohta. Et oppeprogramme
laienda- sest peale Tarmo Ounapuu ..
takse, pole see reaalne.
Pealegi
Nii et ikka ja jalle peame raakitullakse korgkooli siiski eeskatt op- rna tiliopilaste laiskusest ja hoolipima.»
matusest
ilhiselamu
kui opingute-

TPI, Tsehhoslovakkia,
Ungari -.ja
Tiiri NS interklubisid.
Need reisid
olid kiillaltki kasulikud. Kuid kahjuks pole me suutnud igal pool kiilas kaia, kuhu on kutsutud, see .on
seotud iinantsja transpordiprobleemidega.
.
.'
Inlerklubi
liikmed votsid aktiivseIt osa agitbrigaadi
toost ja uldse
EPA tihistest ettevotmistest.
On korraldatud
erinevate rahvuste terrraatilisi ohtuid: Taga-Kaukaasia, Ungari,
Eesti ohtuid. TagaKaukaasia
r ahvuste tiritus ebaonnestus, sesf.esincjad
olid viihe harjutanud. Ungari ja Eesti ohtu lakELKNU
KOMITEE
sid korda.
KONVEREN,TS
1983. a. kevadsemestril
aidati labi
viia EPA rahvaste
sopruse paevi,
mis mocdusid
sisutihedalt.
Seoses EPA on selles suhtes tunduvalt
sellega tahaksin ar a markida Pee- rohkem
rahuldanud
sellekohaseid
ter Karpat, kes tuli oma illesandega
soove . (vorreldes
meie vabariigi
edukalt toime.»
teiste kor gkoolidega).
Komsomolikomitee
tood noorte·
perekondadega
'takistab
esialgu ka
Vello Mikk:
asjaolu, et ei Jeata noorte perekon«Korgkoolide
komsomQlielu ning dade probleeme,
millele tiheskoosiiliopilaselu illilse koordineerib va- voiks lahenduse leida. Seeparast es:
bariigis iiliopilasnouko.gu.
mane tilesanne olekski ehk nende
Kui varematel ,aastatel
on< esi- kiisimuste viiljaselgitamine
ja seenefJuo. puudujaake"
selle
organi jiire! . tohus koostoo.»
.
toos, siis praegu voib nentida ede·
nemist. See muidugL ei tiihenda, et
Milvi Vajakas,

Ko.somolikonverentsil
,.,
said sona

aja kodu vastu. Suur tanu tuleb k6ik laheb laitmatult.
Teha on veel
oelda nendele iili6pilastele,
kes on palju.
,
«EPA tili6pilaste
kiisutuses on v6tnud endale siidameasjaks
korra
Niitid aga lahemait tili6pilasnoukolm tihiselamut.
Neist uusimas, loomise ja tagamise ning monusa kogu tiles;mnetest:
«Antonis»
elavad
tiitarlapsed
ja 6hkkonna loomise tihiselamutes.»
• organiseerida
DLKNU KeskkoVladimir Merkusev:
,perekonnad,
«Tornis»
on kohad
mitee ja ELKNU Keskkomitee
«Ikkaja
jalle teevad muret iihis- meesiiliopilastele.
Koige vanemasHelle Ling:
otsuste taitmist vabariigi korgelamu probleemid. Tihtilugu nurise- se, «BeUonisse» on majutatud
nii
koolides;
takse korratuste ja pahanduste
pa- tihe kui teise soo esindajad. Lisaks
«Sel aastal tahistab
EPA iihis- • iildistada ja propageerida
meie
rast til1iselamus. Ent miskiparast
statsionaarsetele
tiliopilastele
on kondlike
erialade
teaduskond
vabariigi
ia teiste liiduvabariisuhtutakse
komsomolioperatiivriih«Bettonis» kohad ka kaugoppele ja (UET) oma 20. aastapaeva.
Selle
kide
korgemate
oppeasutuste
rna kontrollreididesse
pigem vaenu- O-kursusele. Ka stigisesed
sisseas- aia jooksul on miirkimisvaiirseid
tukomsomolitoo kogemusi;
likult kui moistvalt. Mis sUs imes- tujad majutatakse
sinna.
lemusi saavutatud
nii vabariiklikul
• organiseerida
vabariigi
k6rgetada, et korrarikkujad
end vaga
Uhiselamute
heakaekaigu
eest kui ka tileliidulisel
tasemel. Eriti
mate oppeasutuste
komsomoliormugavalt tunnevacI,
kannavad hoolt iihiselamunoukogud
on esile tostetud looduskaitse
instganisatsioonide
iihiseid iiritusi,
Ka ei tule kasuks sellised asj~d eesotsas esimehega. Ametisse vali' ruktorite
ettevalmistamist.
Edukalt
koordineerida
nende poolt liibinagu
elektripIiitide
rikked, sooJa misel on lahtutud iiliopilase heast on esinetud tileliidulistel iilevaatusviidavaid suurtiritusi;
vee P!1udumine, kasinad soomisv6i- 6ppeedukusest ja aktiivsest eluhoia- tel ning 1982. a. olid UET-d tut- • organiseerida
vabariiklikke
iiJimalused. Tuleks korraldada komso- kust, kuid alati ei eelda see head vustavad
materjalid
NSV Liidu
6pilaskonverentse,
seminare, naimoJiproiektori
ja rahvakontrollikorruse- voi majavanemat.
See on Rahvamajandussaavutuste
Naitusel.
tusi, isetegevuskollektiivide
esigrupi iihiseid reide selgitamaks puu- too, kus tihti
tuleb
ootundidel
1982. a. olid EPA lopetanutest
nemisi'
vabariigi
korgkoolides
duste, pghjusi, et neist iihisel joul kaasiiliopilasi
majas korrale kutsu- omandanud mingi iihiskondliku erijms.;
jagu saada.»
da. Selleks aga peab olema karm ala (voi koguni 2-3)
pooled dip- • osutaga
kaasabi
EUE toosuve
ja kova haa!. Ja julgust on vaja. lomisaajatest,
1983. a., aga ligi
ettevalmistamisel
ja labiviimisel.
Seeparast
oleme hakanud tihisela- 45%.
,
Peale nende on veel teisi vaikseArno Kaseniit:
mu funktsionaare
valima nimetatud
SeIIele vaatamata
on vaga palju
.
.
«Et EPA-s on ka selline organi- omadustest
liihtudes. UJdtuntud on ka pooleli jatjaid. Alustatakse viiga ina mastaabiga
tilesandeid. Uliopi~
'1' It (.Isegl. ml·t me I efla
. Ia I) , talle
lasnoukogu
toe tub oma tegevuses
satsl·oon.. nagu ALMAVU, kelle tiles- ka to-sl'asl', et lihtne tudeng naaber- energllse
antud oigustele.
andeks on oppejoudude,. tiliopilaste
toa
elanikke
keelama
ei hakka, kuid peagi jiiadakse k(ls aj ahatta
Mida on suudetud
korda saata
ja abioppepersonali
sojaJis-patriootimangigu
seal muusika kasvoi 00- voi tuleb tiidimus. IImselt puudub moodunud pooiteise aasta jooksul?
line kasvatustoo,. siis komsomolikotundidel ja viimase valjuseni. En- jiirjekindlus, sageli ei ole vajalikku
Noukogu koosolekutel
on arutamitee vastav
sektor kooskolastas
nem topitakse. vatt korva ja pea kohusetunnet,
aga ei osata ratsio- tud" RSP-de,
EUE, aktiivilaagrite
oma plaanid ALMAVU komiteega.
pat jade vahele. Kuid iitlema peaks naalselt jaotada ka oma aega. Sel- liibiviimist, internatsionaalse
ja oi1983, a. tooplaan niigi ette ligi ja rna usun, et sellest oleks abi.
line poolel teel 'pidama
jaiimine guskasvatuse
kiisimusi jm. Voetakveerandsada
eri ilritust. Seni pla«Antoni» tihiselamuga
on suurim ongi UET sektori suurimaks
mu- se vastu asjakohane
otsus, mille
neeritu on ka koik teoks tehtud. probleem. viilisuste
oine kinnisaareks.
taitmist kontrollitakse.
Koige tihedam tooperiood oli sek- mjne. Moodunud stigisel oli ka tiikk
UET sektor tootas seitsmeliikme,Voiks siinjuures miirkida liihemal
toril veebruaris, sest sellal oli ette tegemist
uue
ilhiselamuvan.ema
Iisena.
Tublimateks
aktivistideks
I
'd
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. t a S epp (Z)' Ja K a Iev M·tt
aja. toimuval
4. nona"ht u.d N-ou k ogu dam
e r ee J'a sOJ'a- lel·.dml·sega.· Mitu kuud oli maJ'a .il- 0 Iid K flS
I
vembrini
toimubilritusl:
Viitnal .-korgkoolaevastiku 65. aastapiievale
piihen- rna tUdengitepoolse
juhita.
Prob- (PMT).»
!ide komsomoliaktiivi
seminarlaa'
datud hoogtookuu.
leem sai lahendatud
ia uus maj ager, kus piititakse leida teid etteKevadepoole jiitkus agitatsioonivanem Aina Lember tiiidab oma
Andres Vinni:
tulevate
probleemide
lahendamiia propagandatoo,
eriti nende tu- iilesandeid.,
k
dengHe seas, kel peagi oli ees so«Tornis» on asi Iiikunud paremu«1982. a. moodustati «Interklubi».
se s.
javiieteenistus.
Suuremaid ilritusi ei se poole, seda ka tiinu uuele ja See toimus ELKNU EPA komitee
Samuti korraldatakse
korgkoolide
toimuilll,d. Sojalis-patriootiIise
k.~s- energilisele
komandandile
Ivar eestvedamisel.
Koigepealt oli 8 Iii- komsomolikomiteede
sektorite iihisvatustoo sektori Iiikmed loid aktl1v- Pildenile, kellega mul majavanemaget.
Klubi
pohiiilesandeks
jai seminare.
selt kaasa EPA rahvaste
sopruse na on hea koostoo. Tubade kord on EPA-s oppivate erinevate rahvuste
Peatuksin
liihemalt
ilhel koospaevade korraldamisel,
kus nende hakanud paranema.
Kui varasemaliihendamine,
soprussidemete
aren- olekutel tostatatud
ktisimusel, s. o.
kohustuste' hulka kuulus sportlikku tel aastatel
kadusid
koridoridest
damine teiste korgkoolidega,
kirja- korgkoolide
komsomolikomiteede
laadi ilrituste liibiviimine.
elektripirnid
ja valitses
pimedus, vahetus
nendega,
killaliste
vastu'
tool noorte perekondadega.
Volks
Aprilli lopus korraldasid
partei- siis ntiiid aitavad hiidast valja piie- votmine.
oelda, et korgkoolis oppimise aeg
ja
komsomolikomitee
kohtumise vavalguslambid.
Interklubi
liikmeskond
tiiienes langeb ilhte optimaalse
perekonna
EPA sojaveteranidega.
Ka see on
Monedel korrustel
paistab silma peagi 20. jnimesega.
EPA .komso- loomise ajaga.
Seda soodustavad
pikaajaline
traditsioon.
ilksikute
tiliopilaste
mats!ikkus.
molikomitee otsustas, et Interklubi
lisaks mitmed tegurid: on noored
Juunikuus
toimus pidulikult
es- Oleme kohanud jalajiilgi seinal sil- jaiib intersektori
iilesandeid tailma ja tiritusi, kus on voimalik tutvuda,
makursuslaste
sojaviieteenistusse
made korgusel. Mitte ei moista, kas ja tihtlasi on kl).lbi president inter- liivida. Samuti on oigus tookoha vasaatmine. Meie akadeemiast liikssel
moni on kuutobine voi mis?! On- sektori juhataja..
.,. ...•
likul olla eelisjiirjekorras,
vorreldes
kevadel Iigi poolsada esimese kur- neks on selliseid vahe ja tiinu selSektori. too hakkas tasapisi ede· tiksikutega. Pealegtonpiirast
k5rgsuse IOpetanud noormeest oma ko- Iele korruste tildilme sUski peaaegu .nema. 'Voeti
vastu uusi liikmeid, kooli 10petamist va~em toenii6line
danikukohust tiiiima.
rahuldav.
"
sealhuIgas ka vennasrahvaste
esin" tutvuda enda huvidele ja nouetele
Piirast kevadist
eksamisessiooni
Kookide korrashoid
soltub tiiiel dajaid.
vastava partneriga.·
jatkus sojaJis-patriootiline
kasvatus
miiaral
korrusevanema
voimetest.
Praeguse seisuga votab intersek~
liipsed statistiIi~e4 andmed yuusuuremal
osal meie tiliopilastest
Kookide parast on olnud palju pa- ,tori toost osa' 18 eestlasf ja 13 duvad. kilid puhtkogemuslikult
votkursusesisesel
tasandil (praktikatel,
handust, aga niiiidseks on hakanud .muust ;rahvusest iiliopilast'
. les on sfuudiumi loppedes abielluka EUE-s). Kaidi ekskursioonidel,
n.-o. jaii sulama.
Kord on par@.·
Hakati ehitama oma ruumi «An- nuid 70-90%
tiliopilastest.
See
kiilastati lahingukuulsuse
paiku jne.
Muret on elektripliitidega,
mis toni» keldrikortusele.
Ehitust juha- naitab, et Iisaks pohitoole - oppiSuurt tiihelepanu aratas meie maa- . iiliopilaste endi lohakuse lottu on tab asepresidertt Lembi! Kass, kelle misele __ tuleb paljudel tiliopilastel
parandajate
Joksi rtihma pooH or- sageJi rivist valjas.
Parast
toidu eestvedamisel
on ehitus. tublisti taheJepanu. poorata ka perekonnale;
ganiseetitud
rahumarss.
Ilmatsalu
valmistamist
jiietakse pliit
viilja edasi liikunud. Takistuseks
oli va- K.uigi, jah, statistika
niiitab, et pariihmas toimus
mitmeid kohtumisi liilitamata ja nii nad
aja jooksul hepeal monin.gate ehitusmaterjalide
rast abiellumist
0Bpimistulemused
soja- ja
tooveteranidega.
liibi polevad.
Samal ajal ei saa puudUl11ine ja EPA majandusosaisegi paranevad,
nahtavasti
hakaTulevikus peaks aktivistidele kor- markimata jatta,et
kohe ollakse ka konna tikskoikne suhtumine.
takse tosisemalt ellu suhtuma.
raldama oppusi, andma neile tead- kanged kiruma
ja noudma pliidi
Seati sisse kirjavahetus 1,iiti, LeeEnamik tiliopilaskonnast
011 kommisi .' ()rganiseerimi~to5st.
Ja vee! parandamist.
Kuid on ju teada, et du, Leningradi, Moskva, Dagestani,
munistlikud
noored ja on arusaa.'
iiks'tode:
tiksi ei suudeta midagi, iileoo meil neid ~korda teha ei on- Odessa ja Voroneii pollumajandus~
day, et nende ette kerkivate probtuleb
tihedaIt
koos
tootada nestu. Pealegi see koik maksab, j a korgkoolidega.
Eesti korgkoolidest
leemide lahendamisel .•peab abiks
ALMAVU, EPA Spordiklubi,
par- mitte viihe.
on sidemed tihedamad TPlja
Tl~O olema ka komsomo.likomitee.
Kui
teikomitee ja teiste organisatsioo«Betton» on meie kOige vartem interkltibidega .. "
. ~ niiiid esHada kiisimus, missugust
nidega.»
'.
,
tihiselamu. Seega ka koige rohkem
Juba traditsioonilised
soprusside,
toodi ,on !<omsomolikomitee
teinud
amortiseerunud
ning vajab ka tili- med on meie korgkooIil Praha Kor- ti1iopilasperekondadega,
siis peab
opilaste hoolitsevat katt. Sai teoks gema Pollumajanduskooliga
ja Un, vastama,
ef siiani mitte mingisuNikolai Kozlov,
tiks suurem ettevotmine
- iihis- gari RV Keszthely Agraartilikooli"
gust. Iltnselt seetottu, ,et tiliopiJasEPA rektor:
elamunoukogu
eestvedamisel'
aita- :gao
perekondade
pohikilsimus on iihine
«Ei hakka tiles lugema saavutusi,
sime IOpetada maja sanitaarremonAruandeperioodil
kiilastati
Da- elamispil1d ja Jasteaiakoht, mida jamillega olete aruandeperioodil
hak- di.
gestani,
Lati, Leedu, Leningradi,
gavad
a/ii.-komitee
ja rektoraat.

Raivo Veski:

25

«Pollumajanduse
Akadeemia»
toimetaja:
«EPA komsomoli
ajaloo konverentsil selgus mulle ",PA» tiihtsus'
eriti arhiivimllterjalina.
Ajaleht P()'
Ie ju ainult tiinase paeva kajastaja.
vaid ka asendamatu inioaUikas neiIe, kes tulevikus tunnevad huvi tanaste kommunistlike
noorte toodetegemiste vastu.
Meil on olnud rohkesti tublisid'
kirjasaatjaid
nagu Ado Viik, Urmas
Sokman. praegu Mari Virro, Too.mas Tiiht, Aare Kasemets, Bruno
Uustal j t. Tanu «P A»-Ie on leidnud'
uue elukulse ajakirjanikuna
O. Anton, H. Rauniste, A. Kaasik, P. Aas
jt.
'
Spetsialistina
toole asudes tuleb
teil koigil kirjutada
artikleid ajalehtedele ja on iu vaga piinlik, kui'
seIIega toime ei tulda. SeIIes suh.
tes annab aga «PA»-Ie kirjutamine'
siiski head praktikat. Kirjutise pikkus ei ole oluline. See oleneb kirjutaja sulejooksust.
Ent lugu peab<
sisaldama
uuaist teiste Jaoks, nimed olgu tapsed. Nil annate inIof
ka oma teaduskonna
tegemistest jll'
kordaminekutest,
millest muidu kau~
gemal ei teata.~>

Ants Mikk,
EKP EPA komitee
sekreHir:
«Eile
oli parteiorganisatsioonif
aruandmine
oma tegudest,
tiina
tei!. Eile sai koigile kommunistidele
sildamele pandud, et nad aitaksid
komsamoli nende toos. Toetada j a
aidata saab aga ainult sed a, kes
ka ise midagi teha tahab ja suudab.
Teil on suured oigused, kasutage
neid. Sellega te tostate ainu It komsomoli prestiizi. Rohkem tuleb ta-.'
helepanu
poorata
oppetoos mahajaiijatele. Oigel ajal vahele astudes;
on ehk voimalik hiidas olijaf aidata_
Kahjuks ollakse siin pigem pea Itvaatajateks.
Ukskoiksus
on vaga'
tugevasti juurdunud.
Tegemist on ka korraga iihiselamutes. On riiiigitud tihiselamu noukoguga, et tuleks teha iihine noupidamine
koos
haldusorganitega.
Nii saaks monedki Tasked kilsimused selgeks raagitue.>

Eiko Tasa:
«EUE-83 komplekteerimise
plaan
nagi ette
EPA-st
190 malevlast,
millega me edukalt
toime tulime_
1983. a. toosuvest voWs osa
260
EPA .tudengit.
EUE sektod iilesandeks oli leida
vajalikud kandidaadid nii regioonikul ka rilhmafunktsionaaride
kohtadele. Nende
valikule
osu!asime
suurLtiihelepanu.
K(lnkursil votsime
arvesse vaid neid,
kes olid viihemalt tihe aastl:\ juba malevas olnud.,
TanU sellele esines
maleva pohikirja ja dis!sipliini rikkumisi EPA.
kUreeritavales. riihmades viihe.
EPA kureerida
oli sel suvel 5
maaparandu&rtihma,
4 ehitusriihma"
9 .mehhanisaatorite
rilhma ja kaks
valisrilhma (Ungaris
ja TSehhoslovakkias) .. Nellde riihmade tood ja
elu-olu korraldasid
20 rilhmakomandori" 18 ..komissari ".ja 8 meistrH.
EOE-83 loppkokkuvotete .. pohjal
saavutas
vabariikliku esikoha Tilri'
rtihm (komandor Raivo Veski, komissar-meister
Juri Kukk)
ja 8.
kona
Kantkilla rilhm .. (komandor
Peeter Karpa; kotnissa'r-meister
Vi··
tali Goroskor
(Jarr 4_ lk.)

Oktoobrikuu; .ja koq,s sellego: lapjatgpallihooaeg
saadeii
kuu
oiimasel 'piieual zooinseneride peres
iira . suureioonelise
spordiurituse,
I
ja IV kursuse poiste odhelise falgpallimatsiga.
Seekord ~l!d asia algatajad . IV kursuse tudengid,
kes
seega .piiloisid ka viiljakuperemeeste
oif!use.
Viiljak ise asus «Anionis-esise
lasteaia iaga ja ali matsi alguse
ajaks veel iisna lage ja iuulte puhuda-piihkida. Peaiselt ilmusid aga
plaisi viiljaku peremehed ja asusid
viiravaid ehitama. Arvestades maisi
erakordsusi iehii ka oaraoad tavatud. Harilikult kasuiaiaoad horieontaal- e. poikpuud asendati poolvertikaalsetega. kuna polnud leida iihepikkusi nurgaposte.
Moningase ootamise jiire{ saabusid ka esmakursuslased,
kelle niigudest oiiis lugeda, et spordiorganisaalori Toomas Murulo haasistumisel ali peelud kuri sojanou ja otsustatud viilja minna kindla peale: kas
viik, voit voi kaotus, ei mingeid
teisi oariante. Esmakursuslaste
eeli-

.Zooinsenerid i.algpallimat~il...

penud.

Hiljuti -oiidi «Torni» seitsmendal
zooinseneride korrusel liibi korrusekoosolek, millel arutatud probleeme
siinkohal valgustaksin.
Koosoleku avas teaduskonna komsomolisekreliir A. Vink, kes oma sonavotus
tunnistas
korruse
sanitaarnouetele mittevastavaks
fa koogi kasutamiskolbmatuks.
Piisas koret veenAastal 1903 tuli Vorumaal Kahk" raks pilgu pealeheitmisest,
va moisa tooliste peres ilmale poiss- duda ta sonade oigsuses,
Ilma igasuguse spetsiaalkomisjolaps Herman - tanane juubilar ja
meie loomaarstidele
enam kui pool nita on selge, et kui porandal vonkleb paksult prahti, uksed ja seinad
sajandit tuntud mees. T ookaaslastena teame, et Sa ei taha enda um- on maardunud ning kaetud jalajalber suurt kara, kuid nil suute taht- gede mustriga ja koogis loob ninpaeva puhul ehk siiski teeme erandi na liippunud lehk, sisenemisel pogeja vaatame koos tagasi ning edasi neb aga pragude vahele suurel arvul erinevat liiki putukaid, voib niika.
Kuigi sundimise poolest Vorumaa
mees, ei jiiiinud Sa sinna pikalt pidama. Juba aasta piirast ilmaletulekut olid Sa Riipina vallas, kus
ema ja isa hakkasid pidama viiikest
talu, mis aga viielapsega
peret kuidagi toUa ei suutnud. Pole sUs ime,
et. seitsmeaastaselt
'voorastes taludes karjapoisiks
hakkasid Ja seUsmeteistkumneselt
sulaseks. Ka hariMardipiievajiirgne
«Edasi» s1inas
dustee jai kehvade olude tottu ainult nelja talve pikkuseks.
Tosi, oma austajatele
(ja neid on Eestiviiga palju hi/jem tegid Sa puu- maal iisna ohtralt), et parim agroduva osa tasa, lopetades 1950. a. noomia p1ihiainete tUJldja on EPA
Kuremaa Loomakasvatuskooli,
kus agronoomiateaduskonna
III kursuse
said veterinaarvelskri
elukutse.
iili1ipilane Rein Haak. Ja veel, et
Tartuga ja loomaarstileaduskontalle jiirgnevad V kursuse iili1ipilanaga.oled
Sa seoiud olnud 1930. sed Anne Rivis ja Aare Tuvi.
aastast,
kui noore' abielumehena
Lisame «PA» lugejaile, kui konesveistehaiguste
ja sunnitusabi kliinF olevale iiritusele liihemal seisj aile,
kusse teenijaks tulid. Sisult sarna et kolmele esimesele
diplomit ja
tood oled Sa teinud tiinasetii, kuigi preemiat saavatele
(nimelt toimub
ametinimeTas soja ZOpust saadik va- see protseduur
alles
tulevikus)
nempreparaator.
Seega 53 aastat jiirgnesid
Asta Sepaste
(I V(loru
paev piieva korval ametitruudust
v1iitja) IV kursuselt
ning Arvo
ja millist veel!
Treial ja Mare Kasemaa III kursuSelles on palju, mille ule Sinust selt, kes saavad vastavalt
juhennoorematel moelda tuleks. Vaga sa- dile diplomi.
geli on tiinapiieva no or tel esiplaanil
V1iib-olla m1inigi arvab, et on
ornakasu ja enese ulistamine. Ja kas veelgi paremaid, kuid paljas arvajiitkub Sinust noorematel ka kanna- mus ei maksa siin midagi.. Paretust ja delikaatsust
olukordades,
must tuleb t1iestada ametlikel v1iistkus asi silmaga
niihtavalt
viltu. luste!. Loodame, et neid toestada
Kuigi Sa ..ei ole paberitega tohier, (v1ii ennast teostada) tahtjaid saab
oled Sa dastakumnete
jooksul ko- olema rohkem oliimpiaadi jiirgmise
gutud teadmistega
nii monigi kord aasta kolmevoorulistes
katsumistes.
Ule diplomeeritutest.
Ja kadestamisMeie neljal paremal on ees iilevaiirselt hea miilu on Sui inimeste liiduline voor Valgevene
P1illuma. ning sundmuste
suhies. Ei ole va- janduse Akadeemias, Gorkis. Anne
bariigis uhtki loomaarsti, keda Sa ja Aare peavad end selleks hiiiilesei tunneks. Sinus on talletunud ve- tama arvestuste ja eksamite ristfuterinaariateaduskonna
viimase pool- les. Reinul ja Astal on aga ametsajandi ajalugu roomude ja mure- Iiku 1ippetiioga saadud teadmistedega, tousude ja moonadega.
pagas viiiksem ja selle t1ittu tiiiid
Kallis kolleeg,
annitleme
Sind rohkem.
suure juubeli puhul! Soovime Sulle
Loodame
siiski kordaminekut.
tugevat tervist ja tahet veel palju
RAIMO KOLLI
aastaid meie keskel tootada.
Tookaaslased kirurgia ja
sunnitusabi kateedrist

Herman
Lepland 80

Ees ootcb

Gorki

Tahelepcnu I
29. novembril
aJgusega
keII 17
toimub EPA aulas teaduskondadevaheline INFORMIIN, kus iga teaduskond v1iib olla esindatud kuni
2 voistkonnaga.
OsalejaiJ palume endist teatada
EPA raamatukogu
bibliograafiaosakonda
kuni
28. novembrini.
V1iisteldakse
teatmeteoste,
bibliograafiaviiljaannete
ja raamatukogu
kataloogide
tundmises.
Lisaks tuleb '. iira tupda .piltidelt
ajaloolisi
isikuid, kunstiteoseid
ja Iimiavaateid, vastata simultaanikiisimustele
ning improviseerida
eiteantud
teemal.
V1iitja v1iistkond osaleb 6. detsembril k1irgkoolidevahelisel
infor,
miinil TRO Teaduslikus
Raamatukogus,
kus
parimat
v1iistkonda
ootab tuusik iihte NSV Liidu Euroopa-osa Iiiduvabarliki.
Ootame aktiivset
osavottu
ning
kaas'aelamist.

Konkurss

seks tuli luged~ netr({e m.eeskOnrlU
rahuusoahelist
"koosseisu:
Kaasa
miingisid ka lounapoolsete
uabariikide jalgpallituusad
Azat ja Salim.
Mats liiks lahii kohtuniku
vile
peale, nagu ikka, kummaitki
poolt
seitse meest alustasid meeleheitlikku
tormijooksu
palli jiirele. Kindlasti
on koik lugejad
uiihemasti
korra
elus niiinud
[algpallimaisi
fa seetiiitu pole motet. teda siinkohal pikemalt kirjeldada.
Piilume parem
kohiunike koogipoolele.
Juba kaugelt oots punaste kiiesidemete jiirgi kohiunikes
(nendeks
olid sama teaduskonna
tudengid
Miller ja Teder) iira tunda rahoamalevlasi. Nii tuldi ka korra pidamises toime oma jaudutilega. Tegelikult polnudki peale oiiistleiaie kellegi iile korda pidada, sest pea Itvaatajaid
oli ullataualt
oiihe. Ainult paar neiut esimeseli, teiselt ja
neljandalt kursuselt olid seda mee-

sugune olukord roomu oalmistada
ainult putukateadlastele
ja kuueialgseile endile.
Tekib kiisimus, miks ei ole siiani
korrusel iiheksat rahuust esindavad
inimesed leidnud uksmeelset
rohtu
ei putukasoprade
ega nende hoolealuste, aga ka muidu reostajatg ohjeldamiseks.
0(1. muidugi selge, et
putukatorje ainult uhel korrusel toimet ei avalda. Samuti tuleb likvideerida prussakate
ja larakanide
soodabaas 'vedelevate toidujiiiinuste
naol.
Tekkinud
ebasanitaarse
seisundi
korvaldamiseks
vaeti kohe harjadlapid-kulivlid kiitle ja asufi teaduskonna prodekaani Mall Reebeni juhendamisel
koristama.
J uba poole

leheitlikku
miingu
kaema tulnud, kvalifitseerinud,
oiiites, et mehi on
neistki olid pooled abikaasad.
ikkagi oige arv.
Ilmselt
pohjustas
pealtvaatajate
Looduses kiiib koik oma reegleid
viihesust
tuul, mis puhus platsilt pidi fa pool:ajaks laskunud hiimarus
otse iihikate poole ja tekitas sell ega ei . voirnaldanud
enam miingijaid
vastuseisu viiljakule piiiisemiseks.
eristada. .
Vahepeal: ali edu iihe viiravaga
Seal, kus silmad enam ei aidanud,
kaldunud
neljandike
poolele. Seda kombati kiitega, et vastast iira tunvihasem
ali aga rebasekutsikate
da. Kahjuks
mattusid
ka viiravad
iiastu panu.
pimedusse ja nii jiii suur skoor tuSiinkohal
tuleks mittealjabeetilises
lemata.
Miing loppeski seisul 1:0
jiirjekorras
(reporter!
laiskuse
tot- viiljakuperemeeste
kasuks.
.
tu] iira tuua voistiejate nimed:
Liipetuseks
oeel mimed kommeno I kursus: Toomas Murulo (vii- taarid. Kohiunik: «Kui nii oaadata,
rav), Neeme Nurmoja, Gunnar Ka- ei saa aru, aga neljandikud paistarindi, Salim Haho, Azat Grigorjan, oad olema juba tditsamehed.»
Enno Koorna, Toomas Remmel.
Porgandit
niiriv
pealtoaataia:
o IV kursus: Peep-Meelis Rohtla «Uks ali luhikestes piiksies, hi-hii!»
(viirav),
Ala Salm, Peeter
VaikVoistlejad liiunast: «Malenki stamaa, Vrmas Jiie, Endel Polli, Enn dion.»
Ehastu, Riho Tootsi.
Nagu niiete, olid iihel neljandiP. S. Uhilasi tahaks tiinada neid,
kul topelteesnimed,
mida aga koh- kes kena kuulutuse valmis meistertunikud joudude ebaoordsuseks
ei dasid.

•

. .. la uhikakoosolekul
tunni piirast ali korrus omandanud
meeldioa ilme. (Kui aga kohal oleks
olnud kogu korruse rahvas, oleks
poole kiiremini toime tuldud).
Et edaspidi ebameeldivusi
valtida, otsustati
enda etteotsa valida
mees, kes aigel ajal ettevotmisi juhendaks.· Korrusevanemakssai
SaidHussaid Jussupov
ja loodame, et
iga kahe niidala tag ant korraldatavale I suurpuhastustel
lOovad kaasa
iga taa esindajad.
Meeldiv(lteas](lde
poole peatt arutati teaduskonna
vastloodud
intersektori
kusimust.
Selle
juhataja

M6tteid k6neduellilt
aga ainult
paari nime ja arvuga
opereerimist.
Vajalikke teadmisi ei
suuda
pakkuda
kooliprogrammid
(v. a. TRO ajalooteaduskond)
ja
voib-olla just seet1ittu jiiigi esimese
paari (TRO-st jurist ja ajaloolane,
EPA-st Arno Kaseniit
ja Arnold
Pastak) esinemine veidi kahvatuks
ja pealtvaatajaile
duell igavaks.
li - cRahvamajandus
1982. ja
1983. a_ pleenumtie pohjab
Huvitav ja mahukas
teema, mis
p1ihimotteliseIt sobiv m1ilemale paarile (TRO-st 2 Juristi, EPA-st Erli
Aasamets ja Rein Riitsep).
.
III - (ja iihtlasi finaal) cRahu
- inimmoistuse hiab
See on teema, kus duelli pidada
on sobimatu, isegi v1iimatu. (Ei saa
ju terve inimm1iistusega
oelda rahule «Ei!»),
.
V1iistlejana v1iisin kogeda, et see
teema erutas publikut
k1iige rohkem, pani k1iige enam kaasa elama.
Sellel
teemal
kohtusid I duelll
TRO ja II duelli
EPA paar, millest v1iitjana viiljus EPA v1iistkond.
IV teema ja «iiks kaheksa vastu»
cKas inimkond voib end hlivita:>to
da tuumasojata?»
Praktiliselt
kujunes olukord selKui v1iistJejaJ on mul viiga raske
et TRO oppejoud
pidas
avaldada arvamust toimunud duell- liseks,
iiliopitaste
v1iistkonnak1inede kohat.
Just konede, mitte EPA~TRO
Ie (ja saalis olijaile) loengu gloteemade
kohta
ning
viimaseid
baalprobleemidest.
Selle
resiimee
piiuaksingi veidi liihemalt vaadata,
k1ilas: «V1iib, aga ei pea.» LoogiliI - «isik ajaloo kujundamiseb
ne? T1iepoolest, loogiline! Ja loogiKas pole see teema ekspromtesinemiseks siiski Iiiga raske? Selline line .on ka iili1ipilaste hiivitav liiiialaiaulatuslik
teema n1iuab pisut sii- sa amine, sest meie vastaspool
toegavamaid
teadmisi
ajaloo ja po- tus viiga autoriteetsetele
allikatele.
Iiitika vallas, n1iuab Jakte,
mitte Niiiteks oJid viidete allikaks NSV
(Algus 1. Ik.)
Tervikuna voib voistlejate
kohta
oelda, et sellises
esinemisvormis
praktilised
kogemused
puuduvad.
I1mnes see eelkoige, kui astuti iihiselt iiirii esimehe, TRU poliitilise
okonoomia kateedri
oppejOu Olev
Raju
vastu.
LOpuks
saavutati
kompromiss, et sellisel juhul tuleb
teema siiski ette villmistada.
Kirjutaksin
triikitihtedega,
KONETURNIIR
OLl HEA, isegi siis,
kui keegi vastupidist
viidaks.
Eelnevate
aastate
jooksul, nii EPA
kui ka TRO konevoistlustel
kokku
ei ole nii arvukat
kuulajaskonda
veel esinenud. I1mselt mingis rolli soov naha kuldsuid nn. ootamatus olukorras.
Elamus saadi, seda
naitas ka aplaus eredamatele
mottevalgatustele.
Eesti Pollumajanduse
Akadeemiat esindasid sellel huvitaval turniiril Erli Aasamets
(0 III) ja
Rein Ratsep (LPT V) ning Arnold
Pastak (A IV) ja Arno Kaseniit
(0 III).
AIVO SILDNIK,
ziirii liige

Parimaid
jargmiselt:

toid

premeeritakse

2 esimest preemiat
4 teist preemiat
6 kolmandat
preemiat

a

a
a

50 rbI,
40 rbl.
30 rbl.

EiiE·84
aluslab

Mink ail Jarajev tutoustas teisi uue
agitbrigaadi
loomise ideega. Siiani
on intersektoril soprussidemed
Kiievi ja Alma-Ata
pollumajanduslike
korgkoolide .vastavate teaduskondadega. Vusi sidemeid on plaanis luua
Leedu ja veel monede lounavabariikidega.
Lopetuseks
jiiiib loota, et 200inseneride eeskujule
korra loomises
jiirgnepad ka teised teaduskonnad.
TEET OTS TAVEL ,
zooiliseno/iteaduskonna
pressisekretiir
Liidu Tk presidendi akadeemik A.
Aleksandrovi s1inav1itud; aga ka samal tasandil teooriad ja faktid. Ma
aryan, et kui me oleksime suutnud
k1iik need vaited p1ihjendatult umber IUkata, oleks ka vaekauss meie.
kasuks kaldunud.
Kuigi siis v1iiks
niihtavasti
kaitsta vahemalt kandidaadikraadi,
ikkagi
akadeemikud
kummutatud!
Prae.gu on olnud kuulda arvamusi, eC esinejad . ei hiilanv.d
mitte
teadll1iste, vaid demagoogizga.
Ta.chaks v1iistlejate
kaitseks iielda, et
niihtavasti
ei tulnud publik kuula~
ma mitut 6-minutilist loengut, vaid
osa saama duellist. Kuna aga duellis polnud relvad miiiiratud, siis asjaolu, et monel v1iistJejal oli voimalik kasutada
olematuid
fakte,
niiitab ainuIt vastaste n1irkust, kes
ei osanud neid umber liikata. «Demagoogitsejad»
tahaksid
aga vas,
taste ees vabandada. ning loota, et
ei kasutatud «Iiiiiki allapoole voiid».
Lopetuseks tahaksin pakkuda moned voimalused tulevikuks.
Eelkoige peaks ziirii ehk
valja
pakkuma teemad, mis voimaldaksid
toelist duelIi, avaldada OMA arvamust.
Selleks
sobiksid
sellised
mottevahetused,
-kus ajapikku on
valja kujunenud
vaga mitmesuguseid' vaateid (cKas eksisteerib armastusabieluh
vms.).
Teiseks peaks publikut
rohkem
kaasa haarama. Peaks voimaldama
avaldada
oma arvamust,
esitada
kiisimusi, isegi teema valja pakkuda. See aktiviseeriks vaatajaid-kuulajaid Jling esitaks voistlejaile suuremaid noudmisi.
ERLI AASAMETS,
v1iistleja
(Jarg

Valdes,
eesti-vene
A-N .. 640 ik

4. Ik.)

A., Veski, J. V. Ladinameditsiinis1inaraamat,
Tin.: Valgus,
1982.

I.

Kuusik, 'I., Sarv, E., Heinla, J.
Ja alustab
koigepealt
funktsio- Automaatprogrammeerimise
siiskomplekteerimisest.
Konkursitood
tuleb esitada
kas niiiiride kaaari
teem VEIGOL: Kiisiraamat. 1-2.masinakirjas
voi
selgesti loetava K1iigil EPA iiliopilastel, kellel on Tin., 1970. I. osa - 198 Ik. 2, osa
malevakogemusi
ning - 96 Ik.
kaekirjaga
kirjutatult
.ja koidetult korjunud
sovv juhi rollis oma .voimeid proovoi kaanetatult .. iihes .eksemplaris,
BaJIbTep., C. B., KOBaHoB, C, H.
poordugu
soovidega
EPA
Esitatavate
toode tiitellehel peavad vida,
CnpaBO'lHHK no <pHHaHcoBo-3KOHOolema andmed aulori (p ere k 0 n - komsomolikomiteesse.
Konkursist voivad osa votta koik n a -, e e s - j a ·i san i m i, k u rKas viilisriihm voi regioon, riihm MH'IeCKHM paC'IeTaM B CeJIbCKOX.O3HHCTBeHHhlxnpe,ZmpHHTHHX
. ..:_. M.:
EPA iiliopilased. Esitatavad
voist- sus,
tea d u s k 0 n d)
ja juhen- (ka interriihm)?
Kas komandoriks
IPHHaHcbI H CTaTHCTHKa,1982.
voi komissariks? Moelge, otsustage
lustood voivad olla nii teaduslikud
daja kohta.
413 C.
.
uurimused kut ka ii1iopilaste poolt
Igale toole tuleb Iisada juhenda- ja iirge hiljaks jiiiige!
fYJIHeB, r. B., MaJIb'leHKO, B. B.
EOE sektor
iseseisvalt valja tootaiud projektid.
ja arvamus ja vahemalt
iiks retCJIOBapb TepMHHOBno reHeTHKe, UHNeil peab olema kiiltaldane teadus- sensioon
(soovitav
valjastpoolt
EPA-t).
TOJIOrHH,.ceneKUHH,ceMeHOBO.llCTBY
Ii
lik-tehniline
tase
ja
praktiline
ceMeHOBe,lleHHIO.- 2-e H3.ll., nepeTood esitada
hiljemalt 20. detpa6. H .non, - M.: POCCeJIbX03H3.llaT,
viirtus.
Konkursil
ptemeeritakse
sembriks k.a. teaduslikule
sekretli1983, ..... 240 C., HJI,
esmajarjekorras
ii1iopilaste teadus- rile (Riia tn. t 2, tuba 362).
Iikke toid. Diplomitoid premeeritakEJIbHUlKeBH'I,C. A., KHllIHHeBcKHH,
C. 3. BJIOKH H MO,llYJIH UBeTHbIX
se ainult
juh~I, kui voistlustoid
PTTO jaMT MM TTO
vabariiklik juhatus
Tilga, V. J)esinfektsioon
looma- YHH<PHUHpoBaHHbIx TeJIeBH30pOB:
laekub vahe ja need ei vasta konEPA rektotaat
kasvatuses:
(Kiisiraamat),
- Tin.: (CnpaB, noc06He): - M.: Pa.llHO II
kursi nouetele,
EPA UTO noukogu
Valgus, 1983. - 160 Ik., ill.
CBH3b, 1982. - 191 c., cxeM.

PTTO, MT MM TTO, EPA rektoraat ja OTU noukogu
kuulutavad valja jirjekordse
iiliopilaste
bioloogia-,
tehnikaja majandusalaste
teaduslike
toode konkarsi.

TEATllElIIJAIDIST
EPA IAOATOK_S

Maisie Allen silhiitses tema ees
liimitaoat tiiiipiiist iiiirejin~a lobudikku - ja tenia huuled koverdusid rahuloletiaks naeraiuseks.
Selleni oli Mark kolmekiimne
aastaga joudnud! See oli .siis .sadeleo«,
ekstraoagantse,
Mige oaslu: polgliku hoopleja Marki elusaauutus.
Sest Marki elu.. on liibi, seda luges Maisie talle mimi aeg tagasi
saabunud kirjast, milles Mark paIus tema kui oma , vana sob raga
kokkusaamist
enne kui ta sureb.
Mitline triumit. Mark, kes. kunagi
pidas end maailma nabaks ja tegi
kaike nagu ise tahiis ega hoolinud
teistesi;
kes pidas Maisiet enda
omaks, aruates, et voib temait nouda, mida tahab. Toosama. Mark lamas koigistmahajiietuna,
fobisena
surivoodil.
Ei naist ega lapsi, kes
tema eest hoolitseksid ja kannatusi
leevendaksid.
Vaikne naeratus vobeles Maisie niiol, kui ta uksekella
helistas.
Vana palgalise naispoetaja
kannul jaudis ta Marki ukse taha. Ta
imetles oma valgeid kindaid ning
kohendas
blondeeritud
lokke, mis
.
k e IIe k 0 ht a oe
.. l t egr'd t emas t narse,
dakse: eMitte veel neljakilmnenegi/»
Kindlasti mojub Markile tema 'viirske viilimus raba.valt, matl~ ta, ja
see on hea. Ta ei saa Markile killl
niiidata oma luksuslikku
maja ja
kaubamaja
omanikusi
abikaasat,
kuid killl ta sedagi jutu sees mainib. Ta astus tuppa.
«Maisie?»
Hiiiil voodist ei kolanud
eriti
murtuit ja hiidifelt. /(uid pilk Markile andis Maisile enesekindluse
tagasi .. Tema kuivetust kehast oli kadunud elujoud, tuli tema pilgus oli

kustunud.
Sinlsed silmad, mis panid.· Maisie kunagi: unustama kiAik
muu - s!iski mitte. paris k5ike,
muidu potek» tal praegu ei kaubamajaomanikust
meesi ega luksuslikku maia .~. needsilmad alid 100iusetuli tuhmunud ning hallid.
«Kuidas
kiisi kiiib, Mark? Ma
Win sulle lilli,» idles Maisie edoistavalt.
'. Ta ei saanud. mingit
oastusi,
tundis oaid, kuidas teda ilksisilmi
jiilgiti. Akki hakkas Mark kimelema. «Niiita mulle oma kiisi. Mapole neid kolmkilmmend
aastat niiinud,»
Tema hiiiiletoon. oli ikka
sama
hiibematu, fiiga hiibematu tema .nii
moondunud. keha kohta: cOo, nad
on ilusad.»
Miks ei peaks mitte veer neljakumneselgi
naisel olema Uusad
kiied, moties Maisie endamisi. Noh,
killiap ta taipas nilild, kui pohjalikult on koik muutunud
piirast sed
k'
d
..
k
a"
a, W na
vnmati
oos olr, ja
kes on nilild kes. Maisie niiole itmus armulik naeratus:
«/(as
ma
panen lilled vaasi?»
.
O· faa, pa Iun, pane vaasi .. J a
«0
piiras! seda,» jiitkas Mark kuidagi
himuralt,' epiirast palun ma sinult
veel midagi.»
Maisie pani lilled vaasi, pilfldes
oma teemantsormuseid
ja poleeritUd kililsi valgustada
nii paljU kui
'Voimalik.
«Kas miiletad,
Maisie, kui sina
kord haige oUd. ja .mina sulle punaseid
roose. kinkisin?»
hakkas
Mark aeglaselt riiiikima. «Kui ilus
sa siis olid, vaatamata oma haigusele! Sellest
ajast, kui meie teed
lahku liiksid, olen tfhti moelnud

Komsomoli.konverentsil ...
. (Jarg lk-le nr. 2.).
EPT siisteemis olid need tiihmad
vastavalt L ja 2. kohai. Meie maapatandustiihmade
lepinguline tobmaht .bli 84 tuhat,
tehtud tobde
maht 238 tuhat.
Maaparandusriihmade tood organiseerisid
pohiliselt
maaparanduse
etiala
iiliopilase·l.
Paljudel neist oli malevastaazi
j uba 3-4 aastat. Tanu nendele saavutati rohkem kui kahekordne plaahitaitmine.
Peab veel markima, et
EOE riihmade tood juhtinud tudengid said ..vaga pohjaliku juhtimisalase praktika, mida ei anna v6treldagi ..' nende . iiIiopilaste omaga,
kes olid kiill juhtimispraktikal,
kuid
tegelikult
tootasid
maaparandustoolistena.
Ehitusriihmade
funktsioniiarid
omandasid
oma teoreetilised teadmised
ehitusmehaanika
kateedris,
praktika
said aga malevas .. Ehi!usriihmade lepingulihe toomaht ali
127, tiiitmine 151 tuha! rubla.
Voime julgeit oelda, et mehhaniseerimisteaduskonna
eksperiment
luua spetsiaalne.
mehhanisaatorHe
riihm Olenurme oppe-katsemajandis
(1979) . on igati
korda
liiinud.
1983. a. suvel tOotas 9 seIlis! riihrna. Nende mitmekiilgne too olIiili5pilaste endi orgapiseetida.
SeIIega

CELIA

.
.
FRBMJlN

Reetmine
sellelehetkele.

00 Maisie, kas sa
tiiesti aruasid,
et kiiisin sinuga
ainult
isekusest
[a sinust
iddse
ei hoolinud? Iah, allesparast
hakkasin ma am
saama, .mida ma
sulle tegin oma rumalate tujudega
ja sellepiirast tahtsingi sinuga oeel
riiiikida. /(uid sa ei votnud
mind
enam jutule.
Piirast seda, kui sa
minus! lahkusid, aruasin, et ei tilt"
jagi sind, kuid hiljem iundsin, et
ei suuda enam kedagi toeliselt armastada.
I ga kord tulid patajal
hetkel sina mulie meelde ja see,
kui halb ma sinu vastu olin olnud.
Alateadlikult
ma sUski lootsin vis.t
kogu aeg, et a.nnad mulle andeks
ja el kord saabub onnelik piiev,
kus me jiille ... »
Mark iigestus iikki: «Aga ei! Si·
na pidasid mind ju tillikaks ennasttiiis . egoistiks .. Ma ei kavatse end
silildistama hakata,
mis olnud on,
see on ja seda olematuks
teha ei
saa.»
Milline
enesepiitsutamine
ning
oma lalumatu iseloomu oigustamine
surivoodil, imestas' Maisie ..Nii voih
igailks. riiiikida.
«Mu mote ei toota enam illdse
ja mu niirvid on tiiielikult liibi,»
jiitkas Mark rahulikumalt.
«Minu
piievad
on koik ilhteviisi
hallid,
bes 20% sisseastunutest
Hiheb mit"
mesugustel
pohjustel rahvamajandusele spetsialistidena
kaduma. See
ei tee au korgkoolile ega tema komsomoliorganisatsioonile.
Vahem tahaks kuulda edaspidi alkoholi pruukimisest
ja korrarikkumisest.
On
vaga vajalik, et komitee aitaks sellest iile saada.

Instituudis
tootamise
molema
aasta jooksul
oli minu' illesandeks
koostada mullateaduse
riifJieksami
teemaks 5 'varianti,.millest
(;onakrys
valiti viilja ilks. See sUs kinttitati
/(orgema . Hariduse Ministeeriumis
ja saadeli tnstituididesse
tiigieksamite .. tarois.
198]. aastal oli Kankanis riigieksameid sooritamas 611 illi5pilast.
1982. aastal aga 230. Neisf viiendik vat kuuendik sootitas eksamit
ieist korda.
R,iigieksamite
eduka soatitamise
iiirel (aotasid lopelajad
mitmesugus tel kohtadel, peamiseU aga rUklikes ringkonna agro-pastoraalsetes
farmides
(FAPA~des).
FAPA-des
korraldatakse
katseid,. mille pohjal
koostdtakse .hiljem diplomitoo.
Agral'lDomia
Miala
uliopilaste

Dots. Raimo Kolli

4.

miit.·

.

«Saatku minu onniStus sind kogu sin« elu! Andestagem . teineteise(e koik, ..kOneles. Mark eufOotias.
cOo, mu kallim, mu arm, iira lahku
sur enne, kui ma need ttibtetld qien
nUlanud.
la siis mine kohe. Ma
armasflift
sindl l\oige kea nimet,
mls· meie
vahel
mine-uiku!!' tOinius ... » Tn tostis putgi suale ja
kummutas
vitpmiinid' kurku ..
Maisie
hiJ"/rimusfas huulde,
et
mUte itsitama. hakata. AusOna, see
oli tappev .. Vaene muttud ventiike
niiilflb' hingelisel . pilgul
lilli vaa·
dates vitamiine murglpiihe.
Maisie
surus taskura(ika ." endale peaaegu
kurku fa rappus taggsihoitud
naefUSt /(ui ked idee ta ikkagi oskas
viilja maelda. Siis tOusis ta pilsti ja
tattas minema.
Kui ta jiirgmisel
piieval luges
teadet lehest Mark Wilkinsbni surma kohta - unetab{eftide
illedoseerimise
tagajiirjel,
kahvatas
tema
pale. Millise rumala vea ta oli' teinud! Piirast enda kohendamist
oli
fa vannitoast kogemata vale purgi,
S. f. purgi
oigete
unetablettidega
kaasa haaranud. Tema ilusad oalged kiied' olid ta reetnud.
lnglise keelest KALEl//
KVELL

M6tteid koneduellilt

(Jarg lk-le nr. 3)
EPA ja TRO vahelisele
konevoistiusele kogunes
(mulIe)
iillatavalt
palju. rahvast.
lImselt oli
iiritus
sed a ka toepoolest
vaart.
Tore on teie edukas esinemine
Paraku puutusin sedasorti ettevotopiti juhtima kollektiivi j a omanda- oliimpiaadidei.
Naiteks
ara voita misega .kokku esimest korda.
ti tookogemusi.
Mehhaniseetitud
kolmas
aasta
jarjest
iileliiduline
Hiljem kuuldu-nahtu
iile teistega
koristusruhmades
tootas 92 tuden' tooinseneride
eriala oliimpiaad
on motteid vahetades vois kuuldit va"
git, tehti 4011' toopiieva,
kotislati
vaga hea saavutus.
ga vastakaid
iitlemisi:
kes pidas
teravilja 7896 tonni, veeti teravilja
konevoistiust
taitsa
huvitavaks;
Noorte
teadlaste
jutirdekasvu
5130 tonni,
kiinti 1198 ha poldu.
kes lausus, et mage.
"
probleem
on
k6ige
keerulisem
Pilrim oli Olenurme .riihm.
Mulle tundus,. et asi lliks jgati
peab olema akArvan, et eriti kasulik oli> mille- EPA-s. Regulaarne
tiivi opetamine. SotsialistJiku
voist- korda. I(uigi, jah, esimesed' voistvasuvi nendele, kes volsid malevast
olid kiillalt
tagasilabi lejate paarid
osa komandoride,
komissaride j a luge juhend tuleb korralikumaIt
hoidlikud
ja nende
omavaheline
ja k6igile
aru.saadavaks
meis tritena
(ent sellele oli eelne- m6elda
vestlus kuulajaile
eriti midagi ei
on komsomoli"
nud kogemuste omandamine
liht- muuta. Unustatud
andnud, . v. a. ajaloolised
faktid,
grupp. Tuleb jouda teaduskonda·
liikmena). Loodame, et teaduskonmis TRO esindajal valja
pakkuda
nad otsivad teid, kuidas siduda op- desse, sekretarideni.»
olid.
pepraktika voimalikult rohkem rnaI(oige enam jlii meelde. finaallevaga. Samuti on loodud voimalus
kohtumine ja seda juba teema akolla malevas
ainult 1 kuu. Teine
Vello Tamm,
tuaalsuse parast.
Planeeritud vaidkuu kuluks seega 6ppepraktikatele.
ELKNO Tartu
lusest aga midagi valja ei tulnud
Loodame, et jiitgmisel malevasuvel
(v. a. vastastikune
kemplemine)
ja
Linnakomitee
on EPA iiliopilased suutelised hoidseda ka taiesti moistetavatel
pohrna saavutatud
taset voi piirgi"ma
II sekretar:
justel: rahu tlihtsusest ei saa ju 01veelgi kotgemale.»
«Olete viis aastat Tartu linna kodanikud. Homme toimuD OLKNO
Jaak Saarniit,
65. aastapaev(lle
puhendatud
teate- instituut vottis osa veel Liiiine-AafELKNO Keskkomitee
arendamise
asjooks labi linna. Ent EPA-st on re- rika riisikasvatuse
vastat·ate rahvusvahesekretar:
gistreerunud
ainult
kaks teadus- sotsiatsiooni
liste programmide
realiseerimisest
konda.
«Korgkoblide eesmark on kasvaPakuksin valja voimaluse ka mi- ja oli sojaoa kasvalamise programtada
spetsialisfe.
O1diselt
EPA dagi linna heaks leha - votke oma mi .:Soagri» koordineerijaks.
Opetamise puhul on pohimureks
spetsialistidele
tookohtadel
preten- sefluse alIa Tiihtveres iiks liuviili
opikute
puudumine.
Seda
.koigi
sioone pole. Oppetoo tulemustega
1a hooldage sed a talve jooksul!»
. tsilklite tasemel. Peamiseks allikaks
aga paris tahule jiiiida ei saa. Urn.
aine omandamisel on konspekt, mida tehti .viiga hoolikalt, ja isegi kahes eksemplaris, sest neid sai milila
asjast huvitatuile.
/(utsekoolis
tootauatel opetajatel
kehtis noue, et iga loengu voi praktikumi konspekt
kinnitati
eelmisel
piieval kooli. juhtkonna
poolt. Instituudis
iootavatele
oppejoududele
anti vabad kiied programmi mahu,
illesehituse. ja sisu osas. I ga spetsialist oli oma aine tiiielik pereFAPA-d,_ mida
oli praktiliselt
mees ja loomulikult
juuru/asime
igas rajoonis. uks (kokku 304), olid programme; mis oli meile otsiarbeptaktikabaasiks
fakulteetidele,
kuid kaks osuiunud, arveslades muidugi
'.
d kohalikku
olukorda.
Oppejoudude
jaoks oli pollumajandusministeeriupeamiseks mottpks oli propageeri a nappuse fottu tuli meil lugeda ka
mis nimetatud hulk teemasid, mil- eesrindlikku pallumajandust
ja kar- veel monda teist ainet.
ning tutvust(].da-ftturule seast igauks vois valida sob iva. jakasvatust
Neid varusKoolisusfeemist
rtiiikides ei saa
Populaarsemaiks
neist. alid mingi lada . feadussaavutusi.
. vahendite
mooda minna ka kultuurirevolut·
FAPA
muldade omaduste
ja vil- tati' ka esmajiirjekOrras
R,iigis on ka sioonist.
2. augustil
1968. aastal
jakuse
kontroll
teatud
kultuuri ja spetsialistidega.
kuulutati
Gineas viilja sotsialistlik
(tiis, mais,. sorgo, bataat, injain, FAPA-de ministeerium.
Lisaks
FAPA-dele
on olemas kultuurirev.olutsioon.
Tollal
:loodi
taro, man/ok jms.) kasvatarnisidnasuncluste fa fiUlade . ta'semel kOf~ hariduse
illemnoukogu
valitsuse
tensiivistamise
eesmiirgil; minetaalpora/siooni pohil1!ottel loodud agro- juutde ning revolulsioonilise'
harivoi orgaanilisie
viietiste ratsionaalfarmid.
Nende aro duse keskusea tsilkUte kaupa .. .Prone kasutamirie teatud kultuuri .kas- kbnifnunaalsed
pageeriti A. S. Toud! tsittlati, mis
vatamisel FAPA-s; niingi uue kul- vais ulatuda 2000 kuni 2500-ni.
lnstituutidele
on praktikabaasiks
oli. trilkitud ka kooli vihikute kaantuuri voi sord! iritroduiseetimine
tele:; «Ei saa olla revolutsiooni maja veel maned teised teemad futo- ka nende juure§ asuvad. teadusliku
uurimistoo keskused, milleli on ala- janduseS . ilma kulfuurirevolutsioopatoloogilise
voi entomoioogilise
lised sidemed ja mida koordineerinita!»
kallakuga.
takse ,vastavate rahvusuaheliste
orHaridusreformi
esimeseks
'pohi"
KankaniPoliltehnilise
.' lnstituudi
fJustitatud printsiibiks oli hariduse' afrikaniseeagronoomia. eriaia peasuunaks
oli ganisatsiooriide ,'. poolt
(aames.
rimine, teiseks. kooli liihendamine
mullateadlasie-agrokeemikute
,erte- programmide
valmisiamin·e.
SeUist ·suunda. voib
Liiiine-Aafrika
mojukamaks
agro- tegelikule ....elute
ja kolmandaks
noomiaalaseks teadusliku" uurimisfOo mittekapitalistliku
Sauna aremiaainult heaks kUta, sest ekstensiivse
majandamise tingimustes voib suurt keskuseks on R,ahtJusvaheline Troo- mine.
.
pi/ise Pollumajanduse
InsUtuut asu-·
AJrikariiseerimine
tiihendas "ema:
edu loota muldade aige kasuiamikohaga Ibadanfs
Nigeeril!s.
Meie keele opetamise
laiendamist,
rahse ja valikuga.

(4()·A,utAt
UF=tI(A)
LoomiseL on ka viies ulikoolijiirgne
tsilkket
ulikoolidektorite,
S. t.
oppejoudude
(meie
moistes
aspirantuur)
ja riigidoktorite
(meie
doktorantuur)
ettevalmistamiseks.

barsti on kaes IOpp. Maisie, kunagi pal us in ma sinult midagi, mida
Sa mulle tookord ...ei lubanud. Niiicd
kaoatsen. ma sinult .midagi uuesti
paluda, loodan, et see soov on sulle
kergem. tiiita:»
.
Maisie voWs kohe ka kaitsva
hoiaku.
cSooviksin,
ei sa tooksid
mulle
vannitoast
purgi unetahlette.
Ma
ei saa ju ise enam liikuda. Luban,
et sinuga ei juhtu midagi, kuni sa
siit majast lahkud ja keegi ei saa
sind hiljem silildistada.»
Maisiepiidles
teda jahmunult.
Kas selle mehe teotavatel noudmistel ei tule loppu? /(unagi taheti temalt seda, millega
ilkski korralik
tudruk po leks noustunud. N ilild siis
oodatakse temalt marva!
.
Maisie
taus is aeglaselt
pusti.
/(uidas
nuild hoiduda
stseenist?
Voib-oUa saab siiski sellest viiikese
naljaga We? Valks niiiteks teeselda, et fa' ei leia rohupurki
illes.
/(orvaiepooratud
niioga fottas Maisie vannituppa. Ta leidis purgi unetablettidega
kohe. Seal oli koguni
kaks purki; teine oli tuhi. Siis tuli
Maisiele hea idee.
Lugematute
teisie tabletipurkide
seast leidis ta mingid
vitamiinid,
mis sarnanesid tiipipealt unetablet"

tidele. Naeru klhistades nagu kooliplika valqs fa vitamiinid. lilhja
aMrohupurJU umber. j~oomus seW.
se kena id{!e ule kOh~ndas fa end
v.ailatult. peMU ees. fa SUs, "liMes
ko,fgest urlest nil(JJe (05i8( ume: 'mtirl:llda, 'kaht:nM
purgi ....ning: as/uS
tuppa.
".
.
. .
l\uidas Marki niigu sarama loil
Nagu: niiljane,
haaras ta Maisie
kliest purg! ja kukkus; pisarad .Stlmis, lema kinnastatud
kiitt suudle-

la kaksipidist motiemist.
finaalkohtumisest
niipalju,
et
nlihtavasti
oleks iiirii otsust mooda antud Hsaaeg pidanud
liihem
olema, vestlus kippus soikuma.
EPA voistkonna
iileolekus
vois
veenduda finaalkohtumist
kuulates.
T RU voistkonna, tagasihoidlikkuse
p(ihjuseks toodi Kuulajate seas seda, et teema teatavaks
tegemise
ajal polnud kumbagi
voistlejatest
saalis.
Tahendab, n.-o. ekspromptesinemine.
.
...
Simultaani
kohta ehk seda, et
vaidlusena
vottes
nliis asi iisna
mottetu - oli ju iiitii esimees oma
teadmistelt tunduvalt iile kaheksast
iiIiopilasest
kokku.
Iseenesest. oli
aga teema huvitav ja kuuldud faktid pakkusid
motlemisainet
pikemaks.
Lopetuseks voiks oelda, et seda~
sorti ettevotmisi
tasuks
kindlasti
korrata.
..
LOREIDA JAAS,
pealtvaataja

vusliku kaadri ·uiiljaopet ning Aatrika ajaloo
ja kultuuri suuremat
osa .oppeprogrammides.
Oppeprogramme
korrigeeriti
sel
eesmiirgi/ pidevalt ja samuti sellepiirast, et neid liihendada tegelikeIe voimalustele.
Niiiteks
liltseumi
oppeprogrammist
tuli viilja jiitta
loik Kankani rajaja
Alpha Kalune kohta, sest puudusid
andmed
opikutes, arhiivides.
Kiiesoleva aja kroonika on jiiiid,
vustatud riigi alnukeses
ajalehes
cHeroya», ilks/kutes taamatutes
ja
illiopilaste (hiti
ilhiskonnateaduste
eriala)
diplomifOodes.
Tegelikule
elule liihendamine
tiihendas
sisseviimist
koigisse Moli Wlides:
se. Uldainete,
erialaainete
ja too
vahekord protsentides
oli esimesest
kuni neljanda
tsilklini
vastavalt
jiirgtiline: 70-20-10;
50-:-30-20;
40~30---:-30;. 30 .......
35 35.
Alkooli opilased tegid
oma tOo
linna korrastamisel
ja kooli aedades. Linna '.korrastamine.
seisnes
rohiunud alade koplamises ja prahi poletamises. Hoitakse juAafrikas
elamute ilmbrus taimkatteta,
et poleks karta madude sigimist. Hogu
linnapilti hiiiris tublisti suur hulk
nurgataguseid
prahihunnikuid.
(Jiirgneb)

too

10imetaja

M. VAJAKAS

Ajalehl «P6IIumajanduse·Akadeernia»; postiindeks
202400, toimetus
Riia 12, tel. 75572 .. Hans Heide-.
manni nim. triikikoja triikk Tartus,
Kastani
3R.,Tellimise
nt. 3985.
MB-I0597. Uksiknumbti
hind 2 kopikat.
cnb,iiJlYMalm.o:YCe AKa.o:eMHlIlO (cCeJlbcKoico311!!cTBeHHali aKaAeMHlIlO). OpraH
napTKOMHTeTa,
peKTopaTa,
KOMHT.eTa
JlKCM
H 'npoq,KOMa 3CTOHCKOll CeJlb-'
CKOX031111cTBeHHoll
aKaAeMIiH SCT. CCI',

