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'Ieaduskonverents ..~
Oktoobrikuu Iopupiieyadel.
lei dis
Riias aset kolmeteistkiimnes,
Baltikum] taimekaitsekonverents,
mille
korraldajateks
olid OIeliidulise PolIurnajandusteadusta
Akadeemia liiiineosakond ja Uleliidullse taimekaitse instituudi
Balti filiaal.
Dhtlasi
tiihista:ti kbnverentsiga
ka viirna ti
nimetatu seitsI1l~kiimnendat
_ tegevusaastat.
Seetottu
toimus iiritus
eriti pidulikus meeleolus
ning kohale olid tulnud taimekaitse
juhtivad spetsialistid.
Nende si5navi5ttudes avaplenaaristungil
analinisiti
tairnekaitse
niliidisprobleerne.
Liiiineosakonna
akadeernik-sekretar
T: N. Kulakovskaja
miirkis, et kuigl Baltikumis tehakse taimekaitseWid 85% kiinnipinnast,
siiski pole
kornpleksset
ti5rjemeetodite
siisteemi viilja tootatud ega rakendatud
isegi mitte poole kiinnipinna ulatuses.
Intensiivse pi5JlumajandusJiku
tootmise tingimustes
peab aga taimekaitse ilmtingimata
olema kempleksne,. alates oigetest maaviljeluse
rneetoditest kuni otseste tairnekaitsetcodeni.
Liialt viihe on siiani
uuritud vaetamise. ja teiste agrotehnilrste votete moju kahjustajatele, samuti on sortide kahjurikind-'
luse selgitamine
alles algusjiirgus.
Need kiisimused on aga viiga olulised, kuivord vdimaldavad
siHista
meie elukeskkonda keemilisest saastumisest, Mis
kaasneb

tsonooside
okoloogili&t.
uuritust.
Kaugeltki pole selge, kiiidas muutub tairnekaitseteode
-: puhul
kogu
agrotsonoosi
fauna . (nii kasulik
'kui kahjulik), kuidas ringlevad taimekaitsepreparaadid
toiturnisahelais
ning milliseid
muutusi
nad seal
pohjustavad.
Neid
uurimissuundi
oleks vajalik igati intensiivistada.
I. J. Poljakov Iutcsanita ar se
seisundi hindamise
juhtiv spetsialist, ri5hutas, et kaasaegne integreeritud torje peab algama i5igest tairnekasvatuse
tehnoloogiast, - sest
see vi5imaldab iira hoida kahjustajate rnasspaljunemise.
Selleks aga
on vajalik konkreetsetes
tingimustes kindlaks .teha optimaalse saagi
kujunemise
etapid,
kusjuures
koikidel etappidel
fikseeritaks
tairnekahjustajad.
Niisugust
«rnudelit»
omades teataks
saagi kujunemise
ahela «ni5rgemat Iiili», millal oluline kontrollida
iiitosanitaarset
seisundit ning selle alusel juba vaj aduse korral teha torjet. Oigeaegne
Ifitosanitaarne
kontroll
viihendab
oluliselt saagikadusid,
praegu aga
kulutatakse
selleks vaid 0,7% kogu taimekaitselistest
summadest.
Piirast avasonavotte
asuti koondettekannetes
arutama taimekaitse
erikiisimusi.
Vaagiti erinevate pfillukuItuuride
haiguste ja kahjurite
bioloogiat
ning
et. Kasitleti
~~tsaka~Jurite
b
tdrje-
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da
seekordseld
ja
varasemaid,
siis. , . ?
..
'._
«Siis pead tahes-tahtmata
tunnistama, et just emotsionaalsuse
matNiiiid~ tagantjiirele
voib paris tes olid viimased eternad, Vaga palju iiritusi oli rnoeldud osasaarniseks
kindlasti
oelda -. iiliopUaspaevad
c liiksid korda. Oli see uuel komso- ki5igile asjast huvitatuile (vaba siskonevoistius,
miilumolikomiteel esimene piihkel pureda, sepiiiisuga):
miing, kohtumine
kirjandusklubiga
Toivo Aalja?
.
I
miiting
ning
«Ei ja jah. Komitee on kiill vast- «Vile», ja moistagi
torvikutega
teatejooks.
valitud, en! mehed, kelle korraldada
Just miitingul olles meenusid iiliiiritused olid, ei teinud seda esimest
Peahoone
korda. Juba kevadel peetud tahvas- kooH juubeJipidustused.
te sopruse piievade ajal niiitasid ees seistes vois naha lausa hulga,
kauoa 11ihenevaid inimesi, rahvast
nad end tublide organisaatoritena:
A. Kaseniit, A. Vinni, A. Sildnik, aina tuli ja tuli. Minu meelest oli
iiritusi, kus
0. Piivi it., kes niiiidki mitmete et- see iiks mojasamaid
vist igaiiks' tan dis midagi iihtsustevotmiste eesotsas seisid.
tunde tao]ist.
Kiillap
miiletad
iiliopilaspaevi
Aga n~iteks ERKI -show'st arva()ma kooliajast.
Kui niiiid korvuta-

sin enamat. Voib-olla oli viga selles, .. et rahvast oli kohutavajt
palju - saal oli paris kuivalt inimesi
tiiis. Polnud oiget liikumisruumi,
niigemisvoimalusest
riiiikimata.
Seevastu kantriohtu
EPA klubis
oli kuidagi kodusem, rahvastki parasjagu.
Ansambli «Kapelb
esinejad vaitsid, et viimase aasta jooksuI ei miiletagi,
mil rahvaga
nii
hea kontakt' olnuks.
Korda liiks ka 17. novembri hommikul tervituskontsert
EPA peahoone ees. Algul arvati, et tea, kas
kuulajaid nii vliga tulebki - peahoones vaid majandusteaduskonna
rahvas.
Ometi oli kuulajaid·
iile
ootuste rohkelt.
Osavoturohked
olid ka kontserdid
(Jiirg 4. Ik)
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Need vOimalusI.
diikaitsepreparaate.
mis oleksid kesktaimekaitsega
konnale viihem miirgised.
Praegu
tegelevatele
asutustele.
on preparaatide
viiljatootamise
ja
Konverentsi toisele osale jargnes
praktikasse
juurutamise
vahe liiga emotsionaalne
Uleliidulise
Taimepikk, ulatudes 14-15 aastani. Sel- kaitse lnstituudi
Balti filiaali juuIe ajavahemiku
jooksul preparaat
beli tiihistamine.
Filiaali
direktor
juba vananeb oma tehniliste niiita- J. Tsirtsens andis liihiulevaate oma
jate poolest. Tanapaeva
tingimusis
asutuse
arenguteest.
1913. aastal
peaks aeg sunteesimisest
pr aktikas- loodi Priekuli kiilas J. Bitskise etse juurutamiseni
olema vahemalt
tevotmisel Baltimaade
esimene taikolm korda liihem.
mekaitsej aam. 1923. aastal viidi see
D1eliidulise taimekaitse instituudi .iile Riiga, kus nimetati ta Liiti taidirektor
K. V. Novosilov
tostis mekaitse
instituudiks,
mis 1964.
oma sonavotus Liiiineregiooni vaba- aastal sai Dleliidulise
Taimekaitse
riike esile kui juhtivaid uute taime- Instituudi
Balti filiaaliks.
Aasta~
kaitse meetodite viiljatootamises
ja kiimneid juhtis instituudi
tegevust
juurutamises.
. Positiivselt
miirkis E. Ozols,
kellel on suured teened
ta eelki5ige bioloogiliselt
aktiivsete
Baltimaade
parasiitsete
kiletiivalis,
ainete
(juvenoidid,
feromoonid,
te - kiiguvaablaste
fauna uurimikemosterilandid)
moju
uurimist sel. Praegu tootab filiaalis neli lakahjuritele. Kuid samas Iisas ta, et boratooriumi:
fiitopatoloogia,
entomonel alaI on suuri puudusi. Ris- moloogia, umbrohuti5rje ning pi5llutiku seemnekasvatus
on tugevasti
majanduskuItuuride
kompleksse
hiiiritud kahjustaj ate tottu, saakide kaitse laboratoorium.
Uurimistoosiiilituskaod
kipuvad iiletama juba de pohieesmiirgiks
on taimekaitse
40%.
Pollumajandussaaki
tuleb komplekside
viiljatootamine
erineaga hoida ki5ikidel etappidel,. nii vatele kultuuridele.
1982. aastal ralema kujunemisel
kui siiiIitamisel.
kendati filiaali tootajate poolt viilTaimekaitse
tuleks
maksimaalselt
jatootatud
kar!uli
kahjustajate
okologiseerida.
Viiga vajalik oleks kornplekstorje
siisteemi ki5igis Liipohjalikult
uurida
ja analiiiisida
tim-aa majandeis
ning selle renkogu
saagi kujunemise
siisteemi. taablus oli 347 %.
Praegu kasutusel
olevad
agrotehPiiras! instituudi tegevuse iilevaanilised vatted vastavad
viiga viihe det said mitmeks tunniks sana ontaimekaitselistele
ni5uelele.
Selle nitlejad,
kelle
headest
soovidest
pi5hjuseks on aga eelki5ige nende peaks filiaali rahvale jiitkuma tooviiliene
taimekaitsealane
uurHus
indu _veel paljudeks
aastakiimneLiialt pogusaks
pidas ta sortide. teks.
ANNE LUlK
immuunsusreaktsioonide
ja
agro-

Kriitiliselt oliopilaspa~;vadest

Kammerkoor on ikka iiJii5pilaspiievade puhul austajaid leidnud. Nii ka seekord.
'.
Tonu Kaljuste dirigendikepi
all kolasid kqntserdi
esimeses osas Miina Hiirma, Aleksander
Kunileiu,
Karl August Hermanni jt. klassikute laulud;
Teise osa moodustas
Veljo Tormise «Vepsa rajad» tsiikke! vepsa tahvalaule
segakoorile.
Et
laulud k6Iasid vepsakeelseina,
oli kontserdikavale

lisatud ka .Iaulude tolge:
Kontserdi loppedes ei tahlnud publik kuidagi lahkuda. Piirast mitut Iisapala kOGr lahkus. Tonu Kaljuste kiieviipe peale aplaus lakkas ning lava tagant
hakkas kostma M. Hiirma «Ei saa mitte vaiki olla».
Hiirvaikne saal kuulas laulu. Viimaste helide ki5lades tuli dirigent j a sulges tasakesi ukse. Meeldejiiiiv kohtumine oli li5ppenud.

Selle
aasta
illiopilaspiievadest
gar Sauisaare
haigestumise
tottu
voib riiiikida juba minevikus. Moo- -Toomas Sutt ning tegi seda' igati
dusid nad aga mitmeti - esmakur- hiisti. Kuigi, nagu esineja ise toosuslastele erulavalt, organiseerijatenitas, olnuks teina sonavi5tt paslik
Ie pingeliseit; diplomandidele
nuk- oodatud
teemal vaid sissejuhaturalt. Liiinud on juba kaks niidalat sek_s. Seda moistsid
ka kuulajad.
ning esimesed elamused hakkavad
kuid siiski lahkusid paljud petetult,
taanduma.
Asemele
astub
kaine sest kulges ju vestlus globaalprobarutlus - mis toimus, mida nilgin, leemidest illdise tutvustamise
tasanmida. tahtnuks niiha?
dil, mitte silgavuti ja lahendusi otKolmapaev" 16. november - esi- sides. Just viimast aga aodati.
mene pilev, mil toimusid illiopilasMi5neti jiii ka teine. selle ohtu ilripiievade ilritused. Neid oli killl vaid tus poolikuks, kuid seda milte korkolm, kuid eks iga (lsi vaja hoo- raldajate ega killaliste· silil tottu.
vottu.
Katljuks puudus loodetud ning palHiisti onnestunuks
tuleb pidada jusid kohale meelita;nud film «PolER
Filharmoonia
Kammerkoori
lumehe viisimus», tiiispikk, probleekontserti T. Kaljuste juhataseL
me lahkav teos, mis on piilvinud auVanemuise tiinava ringauditooriumis riiiikis globaalprobleemidest
Ed(Jiirg 3. lk)
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Kaugoppe

agronoomia

eriala

lopetanud

koos oppejoududega.

1983. a. viim •• ed liipuaktused
damine, Loodan, et valdav enamik
lopetanutest
ilrnutab vajalikku aktiivsust oma uunmlstulemuste
elluviimisel.
Oppida aga on vaja kogu elu.»
3. novembril
lisandus
pollu- j a
Ja nagu jatkuks eeloeldule. zoometsamajanduse
korgharidusega
tehnika erial a riigieksamikomisjoni
spetsialistide
perre vee!
esimehe prof. R. Teinbergi soovitus:
31 agronoomi,
«Paljtisid !oid soovi~ati ~ootn:_i~se
24 zooinseneri,
juurutada. Jatkake otsinguid, puud19 metsamaj anduse inseneri,
ke praktika ees seisvaid probleeme
40 pollurnajanduse
okonomist-orlahendada teaduslikult
pohjandatud
ganisaatorit,
meetoditega.»
seega kokku 114 korgharidusega
Tunnustust
jagas dots. L. Raudspetsialisti.
sepp:
kaisi
.
taimi
«Kui
aisirne t erega
aum t un-d
See
oli
kaugoppeteaduskonna
XXXI lend (kahel erialal oli lope- rna oppimas, sumbates s905 ja ui?~tes metsas, roomustas teie suur tootatud juba vatem). Vahernarkusena
il' teqtabp. ROOm oH lugeda loenr
"ep'
g#5 '_'01. .... - _==-aronQomi
osakonna kaudu.
kiisimusi tuli mitmel rindel. Kui teie
Kaugfippes korghariduse omanda- oplnguteaegne
teotsemislust
ei r auge, kui selline aktiivsus jatkub ka
mine ei ole kerge. See tahendab
oma ti:iokohal, on meie rahvarnajaneelkoige oskust jaotada ratsionaalselt oma aega too, oppimise j a pe- dus palju voitnud.»
Haid sonu lausuti vee 1 ja veel nii
rekonna vahel. Ja voidukas on 01nud ikka vaid see, keIlele nii iihelt iihel kui teisel aktusel.
Diplonrite andmise eel lausus prokui teiselt poolt on vastu tuldud (ei
ole t06 juures laotud iile jou kaivat rektor E. Altosaar:
«Te olete kogenud,
kiillaldase
koormat ning perekonnas
on nou
ja jouga abiks oldud).
priiktikaga
pollumajandustootajad.
Nagu agronoomia
eriala riigiek- Kuid senine too oli teatud maaral
samikomisj oni esimees teadusdoktor
suunatud
ja juhitud isade , ja esiH. Raig tunnustavalt. lXlarkis" on isade kogemustest ja vahem sellest,
kaugoppijate
diplomitolfd"7 statsio- mis tea dus paika pannud. Niiiid aga
"haarsete
ornadest tuumakah}ad
ja peate vaatama veidi kaugemale ja
abistavad praktikat tohusamalt. Eks korgemale, sest teie labi materialipraktik tunneta
elu vaj adusi soo- seeruvad
pollumajanduslike
uurituks teravamalt,
ask a probleeme misinstituutide
too tulemused.»
piistitada
ning juhendaj a kaasabil
Korgkooli
astumise
ja diplomi
saamise vahele mahtus nii palju
neile ka lahenduse leida.
«Paberile
pandu ei muuda elus proosalist
argipaeva
kollokviumide
aga midagi,» jatkas H. Raig. «Kiill j a kontrolltoode,
sesside j a pabistaon selles oma siigav mote, millele misega eksamiruumi uste taga. Sinpeaks j argnerna praktikasse
raken- na mahtus ka nii palju iihtekuuluSelle aasta viimased lopuaktused on seljataha jaanud ja EPA
lopetanute
iildarv
joudnud
12824-ni.

ell

vus- j a kiiiinarnukitunnet,
et la_usa
kahju ali lahkuda. Ja nii oligi lopetajate sonavottudes
kurbusenoote.
Voib-olla sellepar ast, et korgkooliaegsed kontaktid
piirduvad
kaugoppijail enamasti oma kursusega, on
kaugoppijate
iihtekuuluvustunne
statsionaarsete
tudengite omast vahel suuremgi.
Jaavad
kursuste
kokkutulekud.
On kursusi, kes aastatki vahele ei
jata, on neid, kus kohtutakse tingimata iile kolme, iile viie aasta. Aga
kohtuma hakatakse
ka teaduskondade konverentsidel
ja muudel pollumeeste kokkusaamistel.
Mida oelda 16petajate kohta?
Okonomistide
kursus
oli koige
stabiilsem. 50 alustajast
sai~_ diploE _,;u
.......
leb lisada veer Jaan Haga, kes 10petas rekordilise 2,5 aastaga ning
tuleb EPA-sse aspirantuuri).
Seekordne 40 lopetajat on aga parim
tulemus.
Reet Pollule oli okonomlsti diplorn juba teine. Esimene oli parlt
iilikoolist, kuid elu viis maale, toole
pollumajandusse.
Ja niiiid on ka
teine eriala kaes.
Zooinseneride
lennus sai diplomi
Sale Veski - vabariigi liipsimeister. Koos viie kutsekaaslasega
alustas opinguid
liipsja
Sale Veski,
Kolm neist said diplomi tanavu.
paaril liikkub see vee 1 edasi. Muidugi on niiiid ametid teised. Ent
kiillap on liipsj ana alustanud
zootehnik hasti moistev ja kompetentne
alluvaid juhendama,
ikkagi vaart
elukool seljataga.
EPA kollektiivist lopetas kapita alremondi meister Leo Kruusa.
MIL VI VAJAKAS

I~eede andjatest, kandjatest ja teostajatest,
Allakirjutanule
tegi heameelt, et
obluke
agronoomiarebasest
neiu
Mari on nous uue EPA agitbrigaadi loomisel sarvist hakkama. (Kutsung:
loodav
agitbrigaad
vaj ab
mitmekiilgseid inimesi koigilt EPA-s
5pitavatelt
erialadelt).
See on Eesti Pollumaj anduse Akadeemia propageerimisel-reklaamimisel
vaga
tahtis loik j a tegutsemine selles brigaadis koike muud kui igav.
Naitlikustamine,
konekunst, laulmine, naitlemine,
selgituste
jagamine jm. Oeldakse, et koik soltub
inime~test
endist
Meist
oleneb,
kui palju
me korgkooli
jooksul
edaspidiseks
tooks suudame kogemusi koguda,
huvitavaid
iiritusi
korraldada
jne. EemalseisJa
jaoks
jaavad sonad enamasti sonadeks, ei
midagi rohkemat.
Tegu on vaja,
teod jatavad jiilgi tulevastele.
,Toos koolinoortega,
kultuurikaibe
suurendamises,
olmekiisimustes,
sporditegemises
ja mujal on perspektiive (voimalikke tegemata tOid)
nii palju, et kui moni 'organisaator
piiiiaks neid viiga suurej ooneliselt
teostama
hakata, siis ei ole vist
kahtlust,
et teda varsti oppetoos
mitteedasijoudmise
parast eksmatrikuleeritakse.
Patt oleks
praeguste
aktiivsete
iiliopilaste k60rmust veelgi suuren-

dada. Nende hoivatus
iihiskondlikust tegevusest on suur. Meie slisteemile hadavaj alikud entusiastid on
samuti
piiratud
ajas ja ruumis,
nagu tavatseb oelda dots. Ludvig
Raudsepp.
Seeparast,
lugupeetud
v5imekad, ideid. pungil organiseerimishimulised tudengid, nn. iildiseks
hiivanguks kasutamata reserv, 6skusi ei tasu vaka all hoida. Oskused,
ideed peavad olema kasulikus ringluses nagu raha maj anduses (moistagi ei anna raha vaartust oskustekapitaliga vorrelda).
Kirjanik
Aivo Lohmus rohutas
iihel vestlusohtul,
et «... kui inimene piiiiab suurem olla kui ta on,
siis ei tule sellest midagi Valja,
aga vaiksem olla pole ka kasulik.
Ole nU suur .voi vaike kui oled,
kuid ole seda hasti».
Ainult ideede endas
kandmisel
pole motet, on vaja neid edasi
anda, proovida, ieostada. Nii nagu
mujalgi Baltikumis, nii on toele au
andes ka EPA komsomolikomitee
sidemed teaduskondade
kaudu oma
alastruktuuridega
paljudel juhtudel
norgukesed. See ongi iiheks pohjuseks, miks siin ei teata neid kursustel tuntud ideekandjaid-andjaidteostaj aid.
Komsomolikomitee
kaudu
on
kaesoleval ajal koige paremad voi-

malused _huvitavate iirituste orga,
niseerimiseks. Kui teil on tuumakaid
ideid-plaane,
siis votke, palun, julgesti iihendust
komsomolikomitee
vastava ala funktsionaaridega.
- Ma ei ole kiill nii naiivne, et
usuksin, nagu hakkaks niiiid organiseerijaid
kokku voolama nii kui
tUlekustutaj aid
Nipernaadi-filmis.
Kuid siiski .. '.
Uute inimeste valik ja soovitamine kuhugi kaib ikka labi tuttavate voi tuttavate-tu1tavate-tuttavate (tuttavatele
soovitakse
ju enamasti head).
Saagem
siis tuttayaks.
Oles kirjutanud 26. oktoobril
AARE KASEMETS
'
A. Kasemetsa
va ide, et EPA
komsomolikomitee
sidemed teaduskondadega on norgad, on vaieldav.
Iga .kahe nadala
tagant
on EPA
komsomolikomitees
teaduskondade
sekretarid, kus nad saavad taieliku
info,
mis peab
allapoole
eaasi
joudma. Komsomolikomitee
ei saa
iga kursusega eraldi ju pfdevat sidet pidada
(side on teaduskonna
sekretaride naol). Nork on side vai,d
norga sekretiiriga,
kes ise ei ilmu
kohale ega saada komiteesse ka biiroo esindaj at. Neid oli vaid iikskaks. Aga teoinimesi on toesti vaja.
ANDRES VINNI

KAUGOPPETEADUS~
KOND
AGRONOQMJA. ERIALA
Eda Aabo
Reet Grinfeld
Virge Hinno
Volli Horak:

Reet Just
Jaan Jiirgenson
Maie Kaarlop
Gunnar Konn
Katrin Kraav
Leo Kruusa
Jaan Leemets
Lembit Luur
Ago Meressaar
Reet MiiI
J\\argit Oissar
Ando Pajo
Kalev Petai
Tonu Prangli
Ulve Pam
Anu Ralja
Raina Rand
Urve Reede
Eldur Roos
Tiit Suuban
Eha Tellisaar
Virge Topro
Vaino Univer
Viive Vaarmets
Toomas Vahur

ZOOTEHNIKA

POLLUMAJANDUSE
OKONOOMIKA JA
ORGANISEERIMISE
ERIALA

ERIALA

Vello Aleksejev
Maika Eier
Tonu Erm
Raja Hansson
Merike Heinpalu
Tatjana Ivanova
Asta Kordziejonek
Heli Kuusik
Eha Luud
Meida Malmre
Uno Parm (kiitusega)
Endel Piir
Jiiri Reinpal
Priit Roosv'e
Viive-Maria Ruul
Janika Saarepera
Aime SuIts on
010 Tarkmees
Reet Teinberg
Kaarin TSepurin
Nadeida Vassiljeva
Sale Veski
Nikolai Vinogradov
Maret Viskus

METSAMAJANDUSE
ERIALA
Urmas lIumets
Udo Karlep
Malle Karoles
Regina Keeman

Heino Kink
Toomas Klaas
Lembit Klingsep
Mehis Maipuu
Elvira Martibina
Tarmo Nomm
Vahur Otsrnann
IImar Ramrnler
Arvo Rebaste
Lea Saarkoppel
Raul Saarepuu
-Maie Vassiljuk
Andl Veski
Epp Veskimagi
Jaak Yesklrnagt

Eduard Aamer
Rein Bergstein
Kalju Hermann
Arkaadius Jalakas
Ain Kalamees (kiitusega)
Meeri Keskpaik
Maia Klvimurd
Aime Kivimae
Leonhard Kolatsk
Kersti Koppel
Taivo Kuusing
Arno Koiv
Inne Kiingas
Tiiu Lall
Eva Leetus
Martin Lipp
Enno Mahlakas
Anne Niinepuu
Olga Nurmeots (kiitusega)
Rein Oja
Merike Peepmaa
Jaanus Pihl
Tonis Pihlak
Lydia Puhm
Terje Pulk
Toomas Purge
Reet Pold
Eve Partelpoeg
Andres Rajalo
Anne Rosenberg
lIIe Rosenberg
Eldur See gel
Liidija SUr
Lembit Tamvere
Aarne Taniloo
Evald Teetlok
Endla Valkenklau
Anna Varbhein
Raili Vetemae
Ellen Olesoo

AGRONOOMIATEADUS~
KOND
Mare Arumae
Koit Tikk
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Kui 29 iiastat tagasi alanud uus·
oppeaasta
toi auditooriumi
kokku
vastse
eastuootu
maakorraldajaid,
siis iiht meest nende hulgas nimeiati aina kapteniks, Murdveeks ainult dokumentides.
Sellisena, toimekana, veidi vOimukana, teisiest tera
ieadlikumana
kapten Murdvee miillu jiiigi.
Ja kui aasia tagasi ristusid tooirajektoorid,
siis alles selgus, mis
kapten ja miks.
Juubelijagu aastaid tagasi 4. detsembril Tartu toomehe peres kaheksanda 'lapsena siindinud, alustas fa
oma toomeheteed meremehena, seilates 1938-1939 jungana, madrusena, kapteniabirui meredel, poigates
sisse Euroopa ja Aafrika miinessegi sadamasse;
1939-1941
noutas
Tallinna
Merekoolis
praktikole
lisaks teoreetilisi iarkusi, mille hinniiuseks ligisoidukaptent
diplom.
Soidud katkestas puhkenud Suur
Lsatnaasiida, juba juunis sai noormehest Punalipulise
Balti Laeoastiku vabatahtUk. Vaba stiiomehetee
oli paraku uiait:«, kuu hiljem tabati
fa luureretkel ning 1945. aasta cabadusekuuni jiitkus voitlus au ja vabaduse eest poliitvangina
mitmes
Eesti vanglas - Tallinnas, Piirnus
(sealt imncstus
ka pogeneda,
ent
mitte kauaks).
Stutthofi
koondus-

I<A P..-r EN..
laagrist saadeti mehed enne fasistc
liku Saksamaa varingut merele janusse, nalga, haigustesse hukkuma.
Kaptenikarastus
alios ellu jiiiida
ja kaaslasi hoida. 1946. aastal seisis Agu Murdoee taas pardal, olles
seitse aastat kapteniks Eesti Riikliku Merelaevanduse
mitmel alusel,
·1949. aastast NSVL Merelaevanduse autootaiana.
Siis poordus mehe kurss maale,
siis 1954. aastal hakkaski maad korraldama oppima. Veel enne kiitusega
lOpetamist
sai kommunist
Murdveest pollumees:
.
Selles piiiises ametis, karide [a
leetseljakute
tiahel, millest=puudust
pole piiidudelgi, oli ta kapteniks jiillegi seitse aastat, 1964. aastast aga
kamandab ta EPA teaduselaeva.
Need iiheksaieist aastat on pollumajandusliku
tootmise
teoreetiline
alus
pollumaiandusteadus
oma plagu auga kandnud. Teadust
teevad
teadlased.
Et nende
too
jouaks rahva katie, selle eesi hannab hoolt teadusuuringute
sekior.:
kus kaptenisillal seisab Agu Murdvee.
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Kas see allegooria tiiiesii oma kohalon;
selle iile voivad f(!adjamdd
vaielda, ent meile niiib: meie kapten ei seisa ainuzt silla! ega kdmanda sealt, oahel tuleb tal laeoa
tiiiivile omast kiiest rauda Usada voi
jiille korkvendriks
olla kuidas
kuskil need instanisid
on, kus sil:
duda tuleb.
Et ei roostetaks see raud ega iahkuks elasisus,
selle eest kannab
mees ise hoolt, seistes kahe jalaga
keset elu, olles ENSV Vabariikliku
Rahukaitsekomitee
endisie fasismivangide sekisiooni juhatuse Liige [a
Tartu sektsiooni esimees, EPA profillaktikanoukogu
esimees, siuiendades ameti- ja siiprussidemeid
teiste
korgkoolide·
teadusosakondudega,
Wiles reipalt kaasa EPA MTS eiteoiitmisies
karasiusi
kui .paliu!
Kodu, kaasa, kaks poega ja tiitar,
neli lapselast hoiavad siulames hellust, millest jagub tookaaslastelegi
muresid leevendama.
Tore kapten
on meil.
Kiimne aasia eest oli tal ka [uubel. Siis ali PA kirjutise motoks
G. Suitsu viiide: «Om asja ilman
imelise ... » Kaugel miittes] armastatud vanameistriga
vaielda, soandan lis ada oaid, et «itnelise asja» pu tuleb aga A. Suumani kinnitus:
toredate niigudega piieoad I ide mu
ongi dialektika tahud.
\
«l(uid hommiku poolt / iuleoad, / iiue»
Tiinase tiinu- ja tervituskirja
lop- piiikesekettad Olal, / uued ja uued /
Ekipaazi nimel, EVI AULlNG

Kriitiliselt Oliopilaspaevadest
(Algus
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Hetk spordishow'lt.

Uhiselamuprobleernid,
eriti aga
see, mis «Bettonisse»
puutub, on
juba tiikk aega olnud koigi tudengite mureks.
Olulisemaks
on olnud koridoride
ja iildkasutatavate
ruumide valgustus. l(a kiilmad radiaatorid teevad
iihiselamus olemise ebaodusaks.
Valgustusega
said niiiid asjad
joonde, kuid korval~
Riiesoleval semestril on juba toi- enam-viihem
munud meie akadeemia kahe tiiht· haru trepikojad on ikka 'veel pimesarna ja suurema - partei- ja kom- dad. Tahaks loota, et ka siia Whemal ajal piievavalguslambid
illes
somoliorganisatsiooni
aruandmise
pannakse.
.
suurfoorumid.
Oma tiiid j a tegemisi on plaanis
Omaette lugu on dusiruumidega,
vaagida ka EPA ALMAVO organi- sest nende sanitaarne olukord jiitab
satsioonil - 8. detsembril kell 16. palju soovidu. Veetorude ilmber 100Konverentsil
tuleb
ettekandele
dud vineer on pehkinud ja ruumid
ALMAVO EPA komitee
esimehe vajavad illdse remonti. l(a valgusV. Mikita aruanne m66dunud tege- tus on puudulik,
sest niisketesse
vusperioodist,
antakse
hinnang
kohtadesse .(nagu pesuruumid, kookomitee joupingutustele.
gid, tU(l)lettruumid) ei saa pii(!vaSona saavad ka tehnikaspordivalgus lampe panna. Siia o.leks vaja
klubi
iilem
ja
teaduskondade
pirne, kuid komandandi
jutu jiiigi
ALMAVO organisatsioonide
esime- EPA ei varusta iihiselamuid elektrihed. Voetakse vastu t66plaan jiirg- pirnidega.
nevaks.
Samas 'autasustatakse
ka
Ehk peaks mingi kogus illdkasuaktiviste ning valitakse delegaadid
tatavate ruumide jaoks siiski olema
Tartu linna ALMAVO konverentsile.
ette niihtud? Oeldakse, et illiopilaALMA VO komitee
sed ostku ise, aga kelleit sa nouad?

ALMAVO

konverents
Uiheneb

1. lk.)

hinna ka NSV Uidu Rahvamajandussaavutuste
N iiitusel. Meeldiv oli
kohtuinine filmi autori Enn Siidega.
Neljapaev, 17. november, rahvusvaheline iiliopilaspiiev.
Duellkonede
turniirist
oli juttu
juba eelmises ajalehenumbris.
Usada tahak" vaid, et ilritus on korraldamist 'viiiirt, eriti paremate teemade puhul.
Rahvusvahelisele
iiliopilaspiievale
piiheridatud miiting jiittis kill! v.ist
kOigile kohalolijatele silgava mulje,
mida aga ei saa oelda jiirgnenud
forvikutega
teatejooksu kohta.
KAS
• on oige korraldada jooksu jiiisel
raja I;
• on mOtet viia rdda viiheste pealtvaatajatega
paikadesse (Toomemagi, Vallikraaui tiinav);
• on motet joosta kustunud taruikutega
(mis on jooksjal
killl
vist ainuke 'voimalus poletuse
viiltirniseks) ;
• on oige korraldada jooksuvoistIus napilt tund aega enne kontserte?
Kas nende kahtluste peale ei tulnud organiseerimiskomitee?
Arvan,
et hoopis meeidejiiiivamaks
oleks
kujunenud
miitingust
osa
votvate tudengite torvikutega
(palevalega) rahurongkiiik V. I. Lenini miilestussamba
juurde (ja piirast sopruskontseri EPA aulas).
Reedel, 18. novembril oli ehk pohilisemaks
«Music Seifi» kontsert.
Laupaeval, 19. novembril esinesid
EPA aulas korgkoolide ansamblid.
Reklaamitud
kuue
grupi
asemel
niihti vaid kolme, kes suutsid publikule pakkuda siiski iisna toreda
kava. Kahju vaid, et koik soovijad
ei mahtunud saali ega saali ustelegi.
l(ordaliiinud
ja igati hiisti oli
korraldatud ohtu EPA klubis Tonu
Raadiku ja ansambliga «Justament».
Hiiiris vaid ilks teada ja igavene
probleem: ruumide puudusel tuubitakse iihte klubisse tantsijaid
voimalikult palju.
Piihapaev, 20. november. l(eskne

Esita luba!

Sellise pealkirj aga plakateid voib
iiriius oli EPA 'vOimlas toimunud
spordishow.
Kevadise RSP-de iiri- lugeda kahe EPA iihiselamu fuatusena toimunud spordipeoga para 1- jees.
leele tommata on voimatu. Tookord
Sageli kiiiakse iihiselamu nouko«Rock-Hotel»
ja «l(uldne
Trio», gu inimestelt kiisimas, kas sellel ka
diskotiidrukud
ja karatekad ~ koik motet on? Minu arvates seni, kuni
kolme tunni jooksul - see on tase, meie hulgas ei lope vargused, kuni
mida ei korrata niihtarJasti niipea. me koik ei oska veel inimese moodi
Voib-olla just kevadise spordishow
kiiituda ja ainuit lohume, jah, seni
tottu tunduski niiiidne veidi iikslui- on sel motet.
ne ja igapiievane, nagu juba kord
Tihtilugu tullakse ja kaevatakse,
niihtud. Elevust tekitas vaid maaon iiht-teist kadunud.
hoki ning tore oli vaadata EPA ma- et tubadest
Omi, vooraid?
jandusteaduskonna
voistkonna
en- Red a kahtlustada?
Siis lisatakse,
et toepoolest niihti
nasts(11gavat
osavottu
(interklubi
mond voorast, ehk siis tema? Res
presidendi A. Vinni eestvedamiself)
teatevoistlusest
(koosseisus: E. Riiiik, see tiipselt oli, sed a ei tea mUidugi
S. Veskimeister, A. Vinni, R. Pail, keegi.
A. l(aseniit). Jiiiib vaid soovida, et
Res selles siiiidi on? Ei keegi
ka teistel teaduskondadel
leiduks muu, kui meie endi iikskoiksus ja
taoUsi julgeid eestvedajaid.
tobe uhkus - mind peavad ju koik
TeddUkult on eelnevasl viilja jiie- tundma, miks minult luba kiisida!
tud filmiprogrammid
ja aulamuusiI(ui ei kiisi aga iihelt, kuidas sa
kakontserdid.
Need olid ilritused, teiselt nouad. Sellega aga soodusmille kohta voiks oelda vaid kiit- tame «kutsumata
kiilaliste» visiite:
vaid sonu ning tiinada nende ilriRui koik kiilalised oleksid valvetuste eest vastutajaid T. Riivikut ja lauas registreeritud
(nagu eeskirH. Raudseppa, kuid eks «too kiida j ad ette niievad), oleks asi miirksa
tegijat».
lihtsam. Rohe iilevaade olemas, kes
Nimetamata
on jiiiinud ka koik kus viibib.
iiritused, mis toimusid tavakohaselt
Teada on noue, et iihiselamu elaning mille kohta voib oeltia «norsisenemisel esimaalne», ei erilisi kiidusonu
ega nik on kohustatud
tama valvurile iihiselamu liibipiiiisukriitikat.
loa. Peaks olema loomulik, et nii ka
I(okkuviitlikult. N eli tantsuvoimatehakse, aga. tegelikult
kukub asi
lust ligi viiele tuhandele illiOpilase- viilja valvekorras
olija soimamise
Ie viiel ohtul! l(as pole see lihtsalt ja solvamisena.
tudengite
narrimine?
l(as organiLopetuseks paar karvustavat
sona
seerimiskomUee peab seda normaalseks? l(olm kontserti (nendest ilks zooinsenerining metsanduse
ja
kuulutati
viilja ailes eelmisel piiemaaparanduse
teaduskonna
kohta,
val) kahel ohtul. Vahest on sedagi
viiljaviihe Tartu, tudengilinna,
UP-deks? kus viivitati iihiselamulubade
kirjutamisega.
Kas ei peaks igas
• Miks polnud ilhtki perekondadele moeldud ilritust? Tudengipereteaduskonnas
toimitama
agronoosid polegi nii 'viihe, et neid piiris
mide
eeskujul
kellel
pilt voi
iira unustada,
meie kursuselgi
on
avaldus oigel aj al (kevadel)
andneid kuus.
• Miks ei alustatud ERl(1 graa- mata jiii, see jiii ilma ka iihiselamufika-, disaini-, maali- ja karikatuurikohast. Alles hiljuti kuulutas moniiitustega juba varem?
nigi: mul pole luba, sest pilt qn
• Miks milildi iiliopilaspiievade
viimata. Miks dekanaat siis selliselt
atribuutikat
nii viihe aega?
Miks, miks, miks ... ?
mehelt iihiselamukohta
iira ei vo1a?
OTT JURIl(IVI
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Poolt ja vastu

noukogu liikmed noudlikumad
olema ja vajaduse korral miirkusi tegema oma kohustusi halvasti tiiitPiisav pole ka kOigi korruse- ja vatele 'valvuritele.
Miskipiirast
el
tiivo:vanemate too. l(ui kedagi kiita, poora sel aastal ka oppejoud sellesiis 'vaid viienda korruse vane mat ja Ie enam erilist tiihelepanu. Nende
sama korruse viiikese tiiva vanemat. moju oleks aga iisna suur.
Need on mehed, kes seda tood juba
Kui tagasi minna veel kOrvalruumitu aastat teinud ja korralikult
mide korra juurde, siis arvan, oleks
teinud.
iisna loomulik, et siigisel oleks koik
tipp-topp
korras. Alles. siis saab
Ulejiiiinud aga ilma taganttorkinouda ka tudengilt.
Millised olid
miseta millekski ei vaevu. Eriti kehaga gaasipliidid oppeaasta alguses,
fib see nelfanda korruse viiikese tii'
kui pimedad olid WC-d ja pesuruuva vanema, kolmanda korruse suupirnide
re tiiva vanema ning kolmanda ja mid? Ja mis eriti imelik,
eest hakati raha noudma just esmaneljanda
korruse korr.usevanemate
N ende kraesse liiksid
kohta. Just korrusevanem peaks ole- kursuslastelt.
ka juba eelmisel oppeaastal tehtud
ma see, kes niieb esimesena korra.nouda esmakurtust ja nouab tii"vavanemalt, et asi patud. (Mismoodl
parandatud saaks. l(ui ise hakkama suslasest korrapidajalt niiiteks juba
ammu kadunud gaasipliidinuppude
ei saa, tuleb teatada kas ilhiselamuhanklmist?
Nouda neilt, kes ailes
noukogu esimehele voi komandanalustasid elu ilhiselamus?)
dile.

Neid ruume ei kasuta ainu.lt iiks
tUb voi korrus, vaid koik majaelanikudo Aitab sellestki, kui tiiva ja korruste iildkasutatavatesse
ruumidesse muretsevad iiliOpilased ise elektripirnid.
Mille eest me sUs praegu iiiirf tasume? l(as taesti ainult pesu ja
gaasi eest? Vahepeal polnud sooja
vettki, riiiikimata oigest soojast tubades: Radiaator, selle asemel, et
sooja anda, pigem jahutab tuba.
Meile oeldakse, tehke kOik ise, ostke ja makske ise. En! kOigi voimalused pole ilhesugused. Pealegi pole
illiopilasel vaimalik kOike hankida.
Kas· ei oleks ka juba aeg viilja selgitada, kus ja mUles on viga, et
mones· toas radiaatorid ei soojene?
Nii palju siis kive EPA kapsaaeda. Niiiid aga meist enestest.
Oleme tihtilugu kanged kOiki siiilMooda ei saa minna ka ilhiseladistama ja kalke noudma. Moneski
asjas saqks ka ise oma olemist mo- mu valvest. LiiaU naljaks peetakse
nusamaks
teha. Ka iildise korra seda. l(as toesti on siis parem, kui
hoidmisel ja ebameeldivuste
viilti- asjad tubadest kaovad?
misel.
l(iillap peaksid
koik iihiselamu

l(as ei tuleks enne pisut jiirele
moelda, kul lausuda juba piihe kulunud fraasi: «Las astavad ise, las
teevad ise!»
TARMO
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Noisfe vorkpaHi paraad- ja pahupoolelt
Vorkpanihooa~g
EPAn(iiste
pOD- rnoned treenlngud
ja ka mangida.
vaatarnata
tulemusele
eelturniiril.
Iel on. taishcos .. Kaimas on EPA . Meie seeniorid oppejoududeTurniiril saadud II kohl. on meie
Spordiklub]
meistriv6istlus.ed,
toi- teenistujate
naiskond v6ttis onnes- jaoks igati tubli, muvad ka mangud -korgema] tasan- tunult osa Hiiumaal .toimunud traTallmnas
voideti Pedagoogiline
dil.
'.
.
ditsioonilisestja
viiga toredast tur- Instituut
3: 1. Veelgi tugevnenud
Nagli lootsime,' sairne siigisel 1 niirist,
. Kirovi NKK naiskonnalekaotati
1:3.
kursusele astunute naol tubli taienEsindusnaiskonna
p6hihooaeg al- Ai akirjanduses
kommenteeriti,
et
duse esindusnaiskonnale,
TSIK-ist
gas lausa ehmatavalt vara - 2 .....,..4. rneie naiskond esitas parirna partii
astusid majandusteaduskonda
La- septembriniViljandis
.«J6u» karika- I vooru voitja .vastu, TPI alistati
_ rissa Lesukova ning Piret Saarela,
mangudega
4 naiskonna .vahel.
3:1 I1ing heade mangijaeeldustega
kelle poole onpcoratud
ka vabariiProbleerniks el olnud, kas oleme TSIK (sealt on parH ka enamik
gi koondvfiistkonna
treenerite
pil- voimelised voitma Viljandi ja Tar- EPA naiskonna liikmeid) 3:0.
gmt
Agronoomiaiiliopilaseks
sai tu rajoonikoondisi.
Narvikodi 'tekiParast Tartus saavutatud 3:0 voiperspektiivikas .Sirje Mahoni. Tree- Jas
aga ~ohtumine. Kirovi
NKK tu Voru naiskonna iile oli finaalturningusse on .lulitunud zooinserreri- naiskonnaga.
Tiidrukud naitasid, et /niirile paasemine
kindel. E'simese
teaduskonna.
I Jursilse
iiliopilane suudavad
pingutada'yajaIikul.
het- 'vooru .. tulernused
edaspidi .arvesseEne Pajula. Koigilt .neflt ootan ta- kel, voidelda
iga punkti parast, ei Iahe. Ei tea miks, aga jargmisel
het ja enesedistsipliini,
et korr ali- Voitsime 3:1 ning seega kolmandat
piieval ei tulnud kuuldavasti
mang
kult tuHa loime opingutega
korg- k6rda jarjest «Jou» k\lrika.
kuidagi valja ning naiskond kaotas.
koolis; .' kiiia vor,kpallitreeningutel,
See oli tore saavuius alles prak· VIII. jaanud. Rakverele .1:3. Kohta
v6isteldil I1ing pUrgida spordis kor- iiliselt
kokkumangilTIata
naiskon, see 6nneks ei mojutanud.
Kodusl~.
gemale..
nale. Moraali±ostev tulemus.
vahekordade klaarimine TRQ-ga otNiiiskonnast ja ka opingutelt akaEdasine
kulges
ettevalmistuse
sustas iihtlasi turniiri II-,-III kaha.
deemias lahkus senine parim. riinda- tiihe all Eesti 1984. a.. meistrivoistJaime peale 3:2: .Kerge,see miing ei
Ja Tiina Kama, kes vahetas EPA luste I vooruks ja jatkus mangudeolnud...
esindusdressi
iih~' meie pohirivaalga oktoobris.
Treeneri
tervislikel
Probleem!.
Vahetuste
tegemisel
naiskonna .....;.Kirovi-nim. kalurikol- p6hjustel «time oui» ei laostanud
naiskonnas
(mangudes endast norhoosi dressi vastu.
onneks naiskonda
(seda on norge- gemate vastastega)
kaotame otse.SelHste muudatustegaastusime
ma kollektiivsustundega
voistkondakohe miingutempo,
igati pohjendasiis uude hooaega, mis algab k6rg- dega juhtunud).
Naiskonna kapten matuff
saab initsiatiivi
v'astane.
koolide
jaoks
voistlustega
pisut Maret
ning
treeneri
assistendid
Kaotame
geim·e. voi isegi mangu
vara .. Septembrikuus
toimtivateks
Toomas ning" Aivar tulid selles olu- (TPI,ga nii vilbariigi. kui ka iiliopimiingudeks
ei joua vajalikult
ette korras oma. iilesannetega
kiiduvaarlast~ meistrivoistlustel,
Rakverega).
valmisiada,korgkoolide
tiiiipiline selt toime.
. Tahtlikult see ei toimu j a naiskond
situatsloon.·
Kaheksa naiskortna vahel foimu- peab sellest miirigupsiiiihika
kitsasNaiskonna ettevalmistuSe huvides nud I vooru 5 tugevamat paiisevad kohast ise jagu,saama.
(siigishooajaks).
votsime meile aar- miingirtJa eeloleval aastal koos TalOle,eelmisel nadalava.hetusel
Talmiselt ebasobival ajal - augusti al- 'linna «Kalevi» naiskonnaga
kahe- linn as peetud vabariiklikel iiliopilas"
gul osa Ees.ti NSV karikavoistlustingilisele turniirile meistrivoistluste meistrivoistlustel
tuli meistriks
test, Kiiigi me ei saanud kokku tais- te I--VI koha selgitamiseks;
Vaja EPA" naiskond
(koosseisus:
Maret
koosseisu, tulime III kohale (finaal- oli kindluse m6ttes tulia vahemaIt Jakobson, Riina Jaani ja Anne Metsturniiri koosseis polnud kiilJ kuigi IV kohale, sest TSIK-i naiskonnale
maa maakorralduse
IV kursuselt,
tugev). Tahtsam oli, et saime teha broneeriti
koht esikuuiku
hulgas, Marge Kiisk maakorralduse
III kur'
Voistluste
korraldajad
puudsid
teha selle tahtsa piieva eel koik,
mis voimalik, et ara hoida mitmetuhandelise fanaatikute hulga tungi
sellele Tartu liMas
esmakordselt
korraldatavale
maahokishowle.
£elne·vate.t. piievadel puuti rahvale pakkuda mitut moodl viiljaelamisvoimalusi.
.
Kes soovis, sal rahulduse ·konlserdil; kes tahtls, vois joos ta (torvikuga voi ilma), kel taltsutamatu liikumisiJajadus, see vois tantsuporandal end norkemiseni iira tantsutada.
I kOik see oliselleks,
et ii;ahoi~
da mee(etut tormi puhapiieval loimuvale. maahokishowle,
et
maja
jiiiiks ikka endisele kohale. ja et
keegi ei saaks uldises rabelemises
kannatada.
Sellest hoolimata kogunes puhapiieval EPA spordihoo'nesse tohutu
inimhulk,
et osa saada vorratust
vaatepildist,
kauaoodatud matskohtumisest kogu vabariigis tuntUd ja
sam uti piiri taga kuulsust kogunud
meeskondade
«EPA Superstars»
ja
«TRV Ailstars» vahel.
Ohus au elektrit. Korvulukustav
sumin ule saali. R,eporteri kriiskav
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Porandahoki tousUlainel
OLIOPILASPAEVAD
haiil. Pasunahelid.
Vile. Hoisked.
Meeskonnad
libisesid meisterlikult
platsile.
'"
EPA meesie vorm ali hea. Luhike,
aga lilieline, kiies kind ad ja rusikasse surutud hokikepp. Viiravavaht
A. Vinni (nr. 1) alustas oma tavakohasl soofendust.
Viskas setjast
uleriided ja. hakkas liikmeid lahti
venitamac- Oranz (tema lemmikkii~
ver J peakate sobis igati tema niio~
gao Ka TRV mehed ()lid kiiverd4tud ja kinnastatud.
Viiravavahi
kleenukest keha aitas niihtavaks teha kogukas karuane kasukas. Hirmuiiratav voitluseelne niigu peletas
eemale vastasmiingijaid.
Kolas kohtuniku
vile. Kaks narveldavat kepiga meesi asusid saati
keskel niigudega
vastamisi.
Pinge
ali kruvitud
laeni. fa siis kukkus
pall platsile. Saalis kostis ootusarev ohe. Kommeniaatori
sonadevaal kiirenes kolmekordselt.
Tohutud kiirused. Professi?naalne
meis-

OLIOPILASPAEVAD

g{uula
KiiUap oli «£=I11.C » kontsert rahvarohkemaid. Saal ali tiiis nii istajaid kui seisjaid·. ja vaevalt, et sinna rohkem mahtunukski.
Seda koike
vaat.amata hilisele ajale ja. lisaks
sellele, et kontserdi alguski hilines.
2

Ia siis on nad koha!.
Uksteise
jiirel
ilmuvad
lavale
maailmakuulsad
fuusikud
Blaise
PascaL, Alessand_ro
Volta, Mihhail
Lomonossov,
... ning Albert Einstein alias Peeter
Volkonski.
Ta
(Albert Einstein) tuleb endasse tombunult,
ulima
tosidusega... Gotab
helke, astub siis prozektoriviiru
alla
ning avab oma «aaretekasti».

_oj

(

«Me oleme siia tulnud selleks, et
riiiikida teile tuumasojast,»
hakkab
Einstein
selgitama
oma' ,ilmumise
pohjust.
.
«E=rnc:2» miingib
«Viis tantsu
viimsekevade hommikul». Koiki neid
liibib idee tuumakatastroofist.
Mida enam hakkab publik esinejate taotlusi ara. tundma, seda joudsamalt
suruvad
«fuusikud»
oma
tundeid. saali. Kontakt on vahelu.
peeter Volkonski koosiatud programm hakkab ajapikku
liihenema
kulminatsioonile.
Aigamas
on viimane «tants».
t

«Uhest kvafkpO,mnisl
piisaks, et
lasta ohku kogu piiikesesusteem.
fiirgmine tants on loputants. Tants
sellest kui koik on juba loppenud,»
lausub Albert Einstein ja .. «vajutab
nupule».
Tuleb 10putants;
. . . kusagilt sugavast, Whjast Wn-

suselt , Tiina Aksalu rnetsamaj anduse II kursuselt, Larissa .Lesukova ja
Piret Saarela majandusteaduskorma
I kursuselt ning Sirje Mahoni agronoomia 1 kursuselt) .
Voitsime. teiseks
tulnud
TPedI
iisna kergelt: 3:0, kolmandaks ....tulnud TRQ 1 tunni 15 rninutiga 3: 1
ning TPI 3:1.
. Miingime kiiesolevast aastast siisteemi 5-1,
s. t. iihe sidemangija
ning 5 nindajaga. Piiiiame mitmekesistada
ning kiirendada
mangu
vorgul. Treeningutel
on oppida veel
palju, t66d kuhj aga.
Naiskonna rnangudes Eesti NSV
rneistrivoistlustel
esinesid veel Rita
Puolakainen
(V III), Pirei Valgma
(A III) ping Maie Kalamees (MMT
II).
..
Kui vis·ata pilk pahupoolele, siis
on kurb nentida, et muutunud
on
monede mangijate
suhtumine
oma
spordialasse,
voi on see iildse ajastu probleem. lQc--15, aastat tagasi
ei tulnud treenerile ega ka miingie
jale piihegi, et naiskonna
liige ei
saa voistlustele
tulla, sest talon
vaja minna kursuseohtule,
rebastepeole, siinnipiievale voi monele muu,
Je «pitsballile».
Treeningutelt
puu'
dumise pohjuseks ei toodud. varem
ka kino, teatrit ega muid arutul hulgal viilja otsitud p6hjusi. Treeneril
algas EPA-s 3Lt6i\aasta
ning lema
arusaamad v6ivad olla muidugi niisama arutult lubjased.
Vorkpallinaiskond
on
mitmeti
meie oppeasutuse naiste spordi esinduslikum kiilg ning kindlasti
viimaste aastate tugevaim EPA sportmangude voistkond iildse. Treener
ei maleta ainuit, millal naiskonna

terlikkus.
Toeline sportlik
lahing:
kumme meest ajavad viiikest tennispaUi taga. Saibu, saibu, saibu, kostis tribuunilt.
EPA mehed .piiudsid kiirete pikkade sootudega
TRU viirava aila
sa ada. Peagi see onnestus, kuid kohe qois ka meeskonna
eSirund,ajal
A. l(aseniitu (nr. 4) TRV 'viiravavahl Arminguga
(nr. 2-0J rirmu/si
porandal maas niiha. Pall lendas
auti... Ohtlik moment oli.
TRO miingijad otsustasid
otsustavalt rundama' hakata, seetotiu jiii
kaitse veidi norgaks ning taas bli
EPA rundaja Naur (nr. 7) ilks uhe
vastu viiravavahiga.
Mooda/ Kohtuniku L'ile kuulutas vaheaega.
Voistkonnad
liiksid plaane korrigeerima. Monusa muusika saatel demonstreerisid
EPA
poisid
oma
sportlikku
liikuuust.
TRU mehed
harjutasid kaugelt pealelooke ja kehakontakte.
Siis sai vaheaeg labi. Taas miin-
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valgust ...

Ning
me liihemegi.
K8ige ees
nist keset kivirususid
hakkab kostkitarriheliga
rna.. nukke"rcpaatoslikku
meloodiat Pascal, kes hulljulge
laande teed
(trummid,
bass). Peatselt lisandub meile rohtukasvanud
rajab. Valgus hakkab tagasi lulema.
neile Albert Einsteini mojuuoirnas
haiil. Helitugevus kasvab. Publik on ()igemini hakkab valgus eUu tagasi
ikka veel endises seisundis. Nii kes- tulema. la .nii hOikab Einstein mei-.
tab see' m8nda
aega: Siis tuleb Ie sel raskel tunnil jiirele: «Kuula
«lopp».
Nukrameeleoluline
katas- rJalgust, kuula va/gust, kuula valtrooti eelaimus kasvab Ule «tuuma- gust ... »
porguks».
L_ugu lopeb. Saal liih~b valgeks.
aplodeerib.
Pascali
(vabandage,
kut tiime PubIik
la siit tulenebki huvitav tosiasi:
omistamisega
eksin)
kitarr
viib
Volkonski
esinemised
meid lahinguviiljale ... Ei, oigemi- kOik Peeter
ni toob plahvatiwa pOl11mi otse saa- rockilaval on alati kantud tugevast
iildideest. Nii tundubki ia momendil
Ii. Me oleme koige lopu tunnistaEesti' muusikuteperes
uks
neisl
jateks. Nii' osalisteks kui pohjustaole vat kellel
peale musit.seerimisb k .
.
jateks. Veel kasvab heli vallusus,
kaotamata
seejuures
oina selgust. roomu pu Ii ule ka midagi rohkeMidagi ei liihe kaduma, miskit ei mat pakkuda art.
Ehk polnud
juhuslik
seegi, et
liimmata mura. Koik on omal kohal,
k8ik on omavahel kokku sulanud, kontserdi teine pool. ali pealkirjastatud armastuslauludena,
on ju arkoik on uksteisest lahus ...
mastuse jaatamine uhtaegu ka sOja
"Selline. ongi siis koige lopp,» eitamine. Loov ja hiivitav alge, armotleb nil monigi. «Selline jah/» mastus
ja soda on ju tihtipeale
mis pidi vastanvastavad «fuusikud» lavalt ja asu- koos. Lootushetk,
duma esimese osa lootusetusele.
vad tugevdama
heli intensiivsust.
Aegamooda
kustub
laval valgus.
Koige emotsionaalsemaks
kujunes
Saabub iiiielik pimedus, niigemine hingestatult
esitatud
delizaveta'f.
on kadunud,
niigemismeel
sellega Samuii instrumentaalpala;
mis puc
oma tahtsuse minetanud.
hendatUd
ansambli
«Mahavok»
miilesfuseks,
ning
laul
Sugestiivsus
kasvab, kuni jiirsku viiuldaja
helidevool katkeb. Vaikus? Ei, mU- «Tank ja luik».
Oeldakse, et vastu Dod on ala,.
te vaikus, mitte lOpp. Hobedaselt
teadvus vastuvotlikum,
kujutlusvoihelgib kujutluses
niidike, pikk ja
me jiJ tundUkkus suurem .kui muu·
sirf<e (siiilis klaveri loon). Einstein
del tundidel. Voib-olla jiiiivad siis
«votab» meN kiiest 'kinni ning hakka kqntserdil 'oaiirtustatud
hinnankab meid seda niit·teed pidi edasi gud enam pusima j(l nonda on siis
viima.
.
ehk. heagi, et kantsert just 'nii hiUsel
«. " ise bled koige atgus ja k8ige tunnil teaks sai.
'.'
LOpp... ,» .(lnnab· Albert
Einstein
meile idee, millest juhinduda .
K. VARM
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'.'
gili pall keskelt lahti. Seis aU endi"selt 0:0.
«Nii see enam kesta ei voil» otsustasid kahtlemata
molemdd. poaled. Miing liiks mifrksa kiirernaks
ja ka jou/isemaks. Libedalporandal
oli piiristaske
push pusida. Jga
runnak iekitas
saalis elevu§L Mehed ha,kkclsid . aha enam vii.slma.
Aeg liikus aga pilfurdal114iult:. Veel
moned minutid fa lOpuvile peaks
fikseerima ..viigi. Kas toesti Jii.iibki
0:0? Eil Miingitakse ju voiduJe.
Lopunijiii veel kaks minu(it. EPA
..viimva aU tekkis .()htlik riiselemine.
3 trukat ja 2 epakatsihtisid
kepiga
viiikest palli. Look. Meisterlikpantrihilpe. Fanlastika!
,
Viiravavaht A., Vinn,i siimS roomust. Pall ali "jiille lema kitidlates
kiites. Ght kOrvaldati: Naispealtvaatajad lausa pildusid
viiravavahile
ohusuudlusi.
Rahulikult pant varavavaht paZZi
mcingu. Kiired ja tiipsed soodud.

treenlngud
algasid varem kui kell .
20.00 6htui..
'.
..'.
. ..•.
4 pronksmedalit
NSV Liidu korgemate pollumajandusoppeaeutuste
spartakiaadilt
viirnase 6. aasta jooksui, maanoorte
uleliiduliste meistrivoistluste pronksrnedal, 3 Eesti NSV
kor'gkoclide
meistritiitlit,
4 «Jou»
rneistritiitlit,
3 «Jou», karikavoitu
jiirjest ei kajastu kfill kuidagi treeninguaegariej
aotarnises.
Pahupoole
peal on ka poolpime
saal, Isegi olemasolevaid valgusteid
_
ei saa t661e rakendada,
raakimata
sell est, et saalis tildse oleks nouete1e vastav .valgus .. Naiste roivtstute
sanitaarne
seisund on rnitterahulday. Taiesti harjunud on mangijad
sellega, et parast treeningut niriseb
dusist ainult poolleige vesi,. paagid
on keeralud
poalkinni
(kui sooja
vett iildse ongi).
V6imla heakord,
mis on kaua
juba kaest ara, puudutab koiki selle
kasutaiaid,
aga peaks rohkem puudlitama ka mete, majandusosakonda.
TQre oleks,
kui haldusproreklOr
viiks end kurssi meie hiidadega
ning leiaks mone kiisimuse lahendamiseks rohtu.
VorkpalJihooaeg
jatkub. _Algavad
Tarlu meistrivoistlused.
Miingitakse
EPA
meistrivoistlusle
mange_
1L detsembril
on Tallinn-- Tartu
Iinnav6istius, kU5 kaaluka osa naiskorinastpeaks
andma EPA. ESialgse plaani
kohaselt
toimub mats
TRU ja EPA teaduskondade
vahel
. 18. detsembril EPA y6imlas. See on
jiirjekQrras juba kolmas, kaks eelm:ist me voitsime.
RIITA LIND,
EPA naiskonna treener
Hetk rabelemist. Kus on sUs pall?
Etinae, pall jiille Kaseniidu kaes!
Sealt ruttu soot vabaks jiiiinud Naurile ning efektse LOogiga lennutati
pall 'viirava poole.
.
..' Seeeees!!! Huudis terve saalitiiis
koos. «EPA juhib 1:0», karjus kommentaator. Naur jooksis roomuhoisetes mooda. viiljakut. Meeskonna-.
kaaslased ajq$id jeda taga.
Maja juubeldas. Arming ali viirava ees isiulirnaas, suu kirumas kiisi
ja. jalgu.
TRO mehed. vaikisid.
d!uud tuleb ':ainuU kqitset hoida,»
ar;vasid BP1, mehed.~ LOPUfU jiiid
vaid moned sekundid; fRU mehed
pressisid
joq.ga peale .. Kohtunikuvile.' Miing s4i liibi. EPA mehed sulasid roomu§f. I1heks hunnikuks .. Lopuks Ometi on' toestalud' voim hokiviiljakut. Nuqd peaks EPA voistkOl1nal olema..' !ahti tee Sarajevosse
voi Los Angelesse (olenevalt sellest~
kas EPA suudab voistkannale suvevoi
talvevarustuse
,'~ muretseda)
1981 .. a. oiumpiamiingudele.
Jiirgmine. miing peaks toimuma
piirast oliImpiat, aasta piirast. /iilgige, reklaami!

Komsomolikroonika
29. novembri 6htupoolikul
kogunesid jarjekordseit
komitee liikmed
ja teaduskondade
sekretarid.
• Esimesena
arutati
soovitusi
NLKP liikmeks astumisel Rein Ratsepale
(LPT V), Jiiri. Vesterile
(LPT II), Erika Suurele (RP I) j_a
NLKP liikmekandidaadiks
astumisel Talis Hiisile (A IV), Mangus
Joonsalule (A V).
• Agronoomiateaduskonna
biiroo
tegevusest komsomolit66 juhtimisel
t d k
.
- tl
h
ea us onnas mng voi usest p6 juseta puudumiste vastu riiiikis sekretar ·V. Kanne. Biirao t66ga jiii et.tekandja
rahule, puudumiste
lugu
on analoogne teiste teaduskondade
omaga. Poleemikat tekitas dekanaadi otsus karistada
tUdengeid puudutud piievad~ eest t06ga konservi.tehases, mis tingib aga uusi puudumisi.
• Interklubi t60st tudengite internatsionaalsel
kasvatamisel riiiikis
klubi president A. Vinni.
,
• T. Mesila andis aru pressisektori toost komsomolielu
valgustamise!. Asi on liikunud
paremuse
poole.
• Teaduskonna
sekretar
Teet
Kolts andis
iilevaate
komsomolimaksude Iaekumisest metsanduse ja
maaparanduse
teaduskonnas,
kus
asi ei ole korras.

(AI gus 1. Ik.)
(tosist
muusikat
EPA,s
vahem),
spordishow.

eelistati
siiskf
filmiprogrammid,

Dldse olid seekordsed
iiliopilaspiievad tavalisest
mitmekesfsemad
____'".igaiikssai valida meeleparase.
Ka reklaam
oli rikkalikum
kUl
muido: plakat, nagu tavaliseit,
lisaks kleebis, ·iimbrik, mark ja vimpel. EP A-st seisis selle eest hea
A. Kaseniit, iilikooli poolt R. Murakas. Koost06 naabritega
oli koiges.
sam uti ladus.
Et iiliOpiJaspaevad kenasti laabusid, selle eest aitah Andres Vinnile,
Arno Kaseniidule,
Tonu. Riivikule.
Aivo
Sildnikule,
Tonu
Mesilale.
Raivo Pallile, Hardi Raiendile, Heli
Kiigemaele, Renaldo Mandmetsale.
Vladimir Merkusevile, Ullar Piivile
ja veel paljudele-paljudele
teistele,
ked a lihtsalt ei ole voimalik iiles.
lugeda.
TIINA SIlMETS

Toimetaja

M. VAJAKAS

Ajaleht «Pollumajanduse
Akadee- .
mia», postiindeks 202400, toimetus.
Riia 12, teL 75572.
Hans HeideEOE staap teatab; et valisriihmade komplekteerimine
algab. 1. det- manni nim. triikikoja trtikk Tartus,
Kastani
38. Tellimise
nr. 4118,
sembril.
.
Need, kes tahavad
Eesti NSV-s MB-11504. Uksiknumbri. hind 2 kppikat.
'
leha malevat komandori, komissari
voi meistrina, andku endasi k 0 i g e cOLlnnYMallHilYCe
AKaileldHlI,.
(cCenbCKOX0311i1cTBeHHali
aKa.lleMHlI").
OpraH!
kiirem,as
korras
marku.
... lleKTOpaTa,
KOMHTeTa
Registreerimine
ELKN 0
EPA naIlTKOMHTeTa,
JIKCM
H npocjJKOMa
SCTOHCKOil
cenbkomitees.
CKOX0311i1cTseHHoii
aKa.lleMHH
SCT. CCP
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