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Eesti Toorahva Kommuun
1918. a. novemliris ja detsembris
pandi suures osas Eestimaal uuesti
maksma . noulwgude. voirn. 29.. novembril kuulutati Narva raekojas
Eesti Toorahva Kommuuni nime all
valj a suveriiiinne Eesti Noukogude
Va bariik. lseseisvaEesti noukog11tferiigi loomis.e idee esitas V. I. Lenin
juba 1917. a. detsembris vestluses
Eestimaa Noukogude Taitevkomitee
esimehe J. Anveldiga. Saksa okupatsiooni tottu ei olnud seda ideed
voimalik to! ajal ellu viia.
Noukogude ve·nemaa valitsuse
dekreedis 7. dets. 1918, mis kandis
V. I. Lenini allkirja, on oeldud:
cVastu'seks Eesti _noukogude valitsuse jirelpiirimisele teatab Rahvakomissarlde Noukogu:
.
t) Vene noukogude valitsus tunnustab Eestimaa Noukogude Vabariigi iseseisvust. Vene noukogude
valltsus tunnlstab Eestimaa korgeimaks voimuks Eestimaa Ni'iukogude
voimu, noukogude k<>ngressinl aga
Eestimaa Rahvakomissaride Noukogu vi'iimu eesotsas selle esimehe
seltsimees Anveldiga. .
2) Vene noukogude valitsus kohustab koikl Eestlmaaga kokkupuu~
tuva:ld Vene .· Noukogude Vabariigl
soja- ja tsivillvoimusid andma Eestl
noukogude valitsusele ja tema sojaviele lgakiilgset kaasabi voitluses
Eestimaa vabastamlseks kodanluse
ikkest.
. 3) Rahanduse Rahvakomlssarlaadile. tehakse iilesandeks anda Eestl
Noukogude Vabarligl Rahvapangale kilmme miljomt rubla laenu.

10 ooo. lopetaja

. Seekordne k.¢11,goppeteadu_skotind[andusteaduskonna- dekaanile dotlopuaktus oli nagu uhe e.api liipu sent V ti/lier Krinalile.
Sooje tiinusimu. lausuti-. ka koltiihiseks EPA a.aloos. Sellesi siis
ka taoalisest suurem tiihelepanu mele kursuseoanemale - Hilda
sellele sisndmusele., kohal olld nii Su/bile, Kaupo Torukesele ja Kaleo
teleotsiooni kui -ka raadio -esinda- Manderile; kes on edukalt Iahendajad. Koos tol piieoal- liinetava'e nud · igasuguseid organisatsioonilisi
kaugiippijatega · ( 13 iipeta(ud zoo- kiisimusi ni(lg teinud koik, et liita
tehnikut, 22 insenermehaanikut ·ja kursusekolle~tiivi iihtseks pereks.
Liipetanuid teruitasid riigieksami20 i.ikonomist-organisaatorit)
ula
tus EPA liipetanute ar» iile JO 000. komisionide esimehed 0. Vutt fa
L. Vaher. Loeii ette ieroitustele«Me oleme uhked, et JO 000. lope- grammt
taja on nimelt kaugoppeteaduskon«Palju iinne kdrgkooli lopetamise
na lqpetaja,» idles kaugoppeteaduspuhul. Soooin teile jiitkuvalt otsikonna dekaan dots. E. Jaama.
«Milline on olnud kaugoppeteac vat. ja juurdlevat uaimu teie igaduskonna osa? Statsionaarselt on piieuases taos. Loodan, et teie sideMpetaitud 7711, kaugoppes koos tii med akadeemiaga ei [Ope tiinase
naste lopefa'atega 2195, oh1uses osa- piievaga. Palju edu teie koikides
konnas 138. Ehk teisiii seldes. iga etteuotmistes. Krinal, riikliku eksaoiie« · lopetanu on oppinud kaug- mikomisioni esimees.»
Onnitlesid dekaanid, rektoraadi
oppes ..
ja kaugoppe V kur~use esindaiad.
Teie elu. tiinane pooripiiev on saaAlgas diplomite . kiittear;dmine.
bunud kalendri. pooripiievast oarem. lmeilusad lilied, koigist Eestimaa
Ja ometi muutuvad homsest alaies nurkadest. Onnitlused
omastelt,
teie piievad oluliselt pikemaks - sopradelt, tOokaaslastelt.
jliiib · aega. paljugi iaoks, millele
«Kiiesoleva momendini on viilja
opingute ajal ei jiitkunud.
antud 9999 Eesti Pollumajanduse
Korgha;iduse omandamine kaug- Akaieemia diplomit,» teatati piduoppe teel ei ole muidugi kerge likult.
ning sellega tuleuad toime a'null
Kes on fiirgmlne? Temale tangfb
sihikindltul, .tahtejoulised ja tookad au ol!a EPA JO 000, lopetaja.
inimesed.
«Toivo Sits. zootehnika eriala loEtteniihtud a'aga saab tiina dip- peta/a.~ ( Fotol.) ·
.
lomi 67 protsenti liipeta'aisi, see
Kaamerad surisesld, viilklambld
. on rohkem kui kunagl varem. On sii.hvi~id novembriiiikesega voidu.
tore seegt, et iikski diplomitoo ei
Oppeprorektor dots. E. Altosaar
saanud .nel'asi ia . viiest manatamat .ala.fas T.aWa. Sitsile peale diplomi
hinnet.. 23 lopeta;at soorltas nii ka auaadressi; mille nahkkaanele
teadusuku kommunismi riigieksami oli kunstnik kujundanud arvu
• ku! ka kaitses diploinitoo maksi- 10000.
mum.hindele,
( Jiirg 4. lk:)
Diplomitoode /a -projekiide teeMA/DU TAFENAU foto
mad olid aktuaa'sed, paliud olid
koosta'ud konkreetsete etteotitete fa
maiandite materia'ide alusel, tnistottu riif!ieksamtkomfs ionid srooitasid neid ka eottana. ·sest toiidest
EPA komsomoli ajaloo
tuleneuad jiireldused on rakendataII konverentsi9t
vad nende etteoinete tootmise paremustamiseks.»
Zoe
Dots. E. Jaama ava!das tiinu
riigiP~sam 'komisionide eslmeestele
lk. 2!
..;_ EI'. VJ erikonstrueerimisbtlroo (il·
ELLA HALDRE f oto
rektorile Oleo Vutile, EL VJ oeisekasvatuse osakont?a"Juhata'afa professor Leo Vaherile ning TRO ma-

.............
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4) TOitluse
Rahvakomissarlaadlle ja Korgeinale Rahvamajanduse
Noukogule
tehakse
lilesand('ks
kokku leppida Eesti Noukogude Vabariigi vastav11te organjtega mlilema vabarligi vah~I kaubavahetuse sisseseadmise-· kohta.
Moodustati vabariigi valitsus ..;_
Kommuuni Noukogu, kelle eesotsas
oli viiljapaistev kommunist Jaan
Anvelt. Noukogusse kuulusid Eesti
toolisliikumise
tuntud
tegelased
Hans Poogelmann, Johannes Kiispert, Otto Rastas jt., samuti Viktor
Kingissepp.
·
·
Komrnuun jatkas Oktoobrirevolutsiooni iiritust. Vabastatui:I territoo.riumil pandi kehtima toorahva
seadused, asuti viivitamatult parandama toorahva olukorda~ OppetOo koolides ja kogu asjaajamine
asutustes hakkas jallegi toimuma
eesti keeles. Natsionaliseeriti suured
toostus~ ja kaubandusettevotted,
pangad ja .raudteed. Saksa okupatsiooni ajal seisnud tehased hakkasid taas tOole. Seati sisse 8,tunnine. toopiiev.
Mitmes linnas taastasid iilestousnud toolised, noukogude voimu juba
emie Pm1aarmee viieosade tulekut.
Nii oH sfe ka Tartus. Vabastatud
Tartus hakkasid uuesti tegutsema
endise sotsiaaldemokraatliku noorsooiihingu liikmed. Ent aktiivsem
osa noortest - peamiselt toolisnoored - voitles kodusoja rinnetel.
Uus elu al gas ka . Eesti kiila~,
kus moisad kuulutati taas toorahva
omandik!;. Natsionaliseeritud moisa-

60

tes hakati moodustama kommutihe.
mida juhtisid m6isat661iste komiteed.
Palju ~tahelepanu pooras Eesti
Toorahva Kommuun rahvusliku kultuuri ja rahvahariduse · arendamisele. Seati sisse tasuta emakeerne
kooliopetus ja tasuta arstiabi. Kirik
lahutati riigist ja kool kirikust.
Anti viilja dekreet kunstivaratle ja
ajaloomiilestiste kogumise ja kaitsmise kohta. Kommuuni kirjastuso~akond andis liihikese ajaga viilja
370.§00 . eksemplari. mitmesuguseid
raamatuid ja bro~iiiire, sealhulgas
K~ Marxi ja F. Engelsi teoseid.
1918. a. detsembris andis Noukogude Venemaa Kommuunile 60 mil~
jonit rub la. laenu. Elades ise liibi
niilga ja laost, saatis Venemaa
Eestisse toiduaineid ja muid esma•
t~ ... h'='Jr?"'""','·
'
.
Eesti TOorahva Kommuuni loovat
tood toetas rahva enamik. Tai olid
siaemed ka teiste niiukogude vabariikidega - Ungari Noukogude Vabariigi ja Baieri Noukogude Vabariigiga. Korduvalt poorduti raadio
tee! koigi maade proletaarlaste poole iileskutsega toetad a Eesti toorahva kangelaslikku voitiust.
Eesti Toorahva Kommuun ek~
sisteeris 188 paeva, · kuid see oli
iiks. silmapais'tvamaid etappe eesti
tootajate
klassivoitluse
ajaloos.
V. I. Lenin ennustas Eestis noukogude voimu taaskehtestamise paratamatust. Need sonad liiksld tiiide
1940. aastal.
.
Dots. ILSE SEVTSUK

EKP EPA Komitees

Piievakorrasoli oppe ..kasvatustoo
Vllmasel EPA partelkomltee koosolekul oil kone all oppc-kasvatustoli
tohustamine.
-Nagu oma ettekandes mirkis iippeororektor dots. E. Altosaar, on
sel oppeaastal planeeritud terve rlda ettevotmlsi-, mis loppkokkuvottes
peaksid vlima oppe-kasvatustM paremustamlsele.
Kulgi. oppeplaanid on koostatud
tsentraliseerltult Llldu . pollumajanduskorgkoolidele, on erialade oppeplaane vaja pidevalt tiiendada ja
korrigeerida teaduse ja tehnika. uute
saavutuste nin[! meie pollumajanduse niiuete pohjal.
Oppeaine tMprogr11mmld kujundavad vastava distsiplilni sisu. Alu~
seks on tiilipprogrammid, kus vastavalt vabarilgi ja oppeasutuse . erlpllrale viilb teha moningaid muudatusl. Siianl puudus tooprogram-

midel ilhtne vorm, samutl el olnud
Oldlselt tahakstme koostada vordmell lihtseld ooudeid slsu osas. lemisi sta~iilse: tunnlpla,ani, erineEPA metoodikanoukogu loob llihe- vused aastate viisl soltuksld vi.id
mal ajal selles kilsimuses korra peamiselt oppejoudude v.ahe'umlsest.
majja: antakse kindel vorm ja set- Mis puutub laupievasesse oppegitus, missugustele nouetele tM- toosse, siis oppejoudude huvldes tu- ·
programm peab vastama. Slfs jirg- leks vahetada piievl. Nliiteks. sellel
neb · too teaduskondades, et need aastal laupiievase tunniplaatif· jirgl
programmld iihtlustada. Muldugl tolmuv oppetoa volks olla Jitgmituleb neid igal. aastal libl vaa.:- sel aastal telslplleval ja ·. vastupldl.
data -ja vastavalt vajadustele kor- See on meh'1aniseerlmisteaduskonrigeerida.
na ettepanek.
.
.
Loengute ja praktikumide slisOn aineid · paarltu nlldalatundlde
teeml aluseks on tunniplaan~ . Prae- arvuga, meie oppetoo rtltm on aga
gu on kehtestatud jlirgmine noue: kahetunnine. l(ul vahetuseks soblyat
loengute ja praktikumlde algus kell telstsama tundide arvuga dlstslplli8, Uipp kell 16. Nagu niltas siigls- nl el ole, tuleks lugeda paarisloeng
semestri tunniplaan, mille koostaml- file niidala. Selline loeng tuleb palsel seda nouet silmas peeti, saab- gutada aga pieva vilmaseks.
..
loengud kella 16-ks iildlselt lopctaOhiskonnateaduste
tunnlplaani
da. Erandeid oil, kuld vibe. Peaml- koostamlne praegu kiiib; seegi peal>
seks pohjuseks on ruumikltsikus.
(Jlrg 2. lk.)

Paevakorras oll ...

ajal kon~ alla tehn!liste oppenhe~·
iftte. kasutarnine uhlskonnateadustes . [senl on. see. seal olnud tagasl·
hoidlikllm. kui • paljudes. teistes alnetes). Motelda Ja arutleda tuleb ka
selle iimber, mlssugune peab .olema
Iihiskonnateaduste .• audltoorium . vol
seminariruum.
Oppeuurlmistbd on samutl kill"
lalt uudne asi. . Kogemuslikus korras see teaduskondades praegu tolmub, vaja oleks aga iihfset metoodjkat [a parernate kogemuste · iildistamist
Tuleb koostada oppeainete struktuur-looglllne skeem, Korgkool peab
kujundama spetsialiste kindlate
teadrnlste . [a oskustega, . · viimased
p~av;ad kujunema ko.ige ~!rgemat;
kolge tooglllsemat teed mooda. Tuleb, (tiiiteks .<Yiilja selgltada, missugused ained peavad iiksteisele e.el·
nema, Selles asjas on ploneerlks
metsanduse ta .raaaparanduse teaduskond. Eslmestena votavad strukttmr~.tooglllse s.k,eeml koostarnlse ette di>ts. :A,. NUsf)n ja prof. E. Pihelgas.
·...
·.·
.
. . Kone ·all oli op11eJoudude osavott
iiliopilasuritustest · (kaasa . · arvatud
iiliopilasbalHd )m.), millega vlst
koikpiiris korraselole; · ..
Praegu on k9ostamlsel EpA [ahtimlse skeem, · mlllesse on , arvatud
ka iihiskondlikud.· onJanis~tsioonid «.
Uudis on niiiteks see111; et E~A klubi 9n niiiidsest peale juriidillse~t iseselsev,
· .
Arutluste kiigus leidis dots. A.
Mikk, et on iilim aeg . vilja tootada
ja kasutusele votta kursusejuhendajate toojuhend, . mis vjiga kindlapii~
riliselt n~iitaks iira juhe11daja iilesanded; Ta lisas:
·
~Siiani on ktirsuseJµhendaja ti>6
ikka naflu rohkcm sild•metunnistu,
Esirieb Mad l\its.
se asi; Mones koha.s tai4.ab niiteks
juhendaja funktsl()e>ne terv~ kateemidagi peale tarbimise. See oli nii <fer, aga. teada on.• et kollektiivset
eile, on ti:ina ja kindlasti ka. ham- vastuttist meU eF soovltata. Kolge
me! Komsomolitoa annab nooruse, olµ.lisel]l on kursusekollektiiyi kujun.
see on k<,>p,t kqgu eluks, on. noore <famiseJ ikka,~i ju~en,daja r:e>ll, .sainimesc . kU}utidamine ja selle$ t<)o.kllluli on (vo! v~~emalt peaks ole,
kujµneme ka meie ise!»
.·.
01a} ju~~ndaJa se~ inhnene, kelte,
Sona votsiq poliitHise qkoooo(Ilia poole poordutak~e ~pl sa,a~a, ke~ on
kateedri oppej1iud dots,. V!51l() Mal;· oma ku!suse_!c9llektdvitekolge laheken _ utldismaalane l9~8'.aastal dasem oppeJoud.
ning EOE entusiasftanavuse suve- ~Seda t~od tu!e~~ .votta. ~rves.se
ni viilja (Karntsatkil riihmli komlin• vordselt ,opp.etoo:g!l; Ja U.ul · k~egl
dor) .. ning e,ndine EPA, komsomoli. kursusejphend.ala.ulesannetegatoes~
sekretlir, praegune EesU NSV MN ti t~lme el. peaks tulema, olek~ see
Asjade Vaiitsuse tootaja Guido olulme mhnuspunkt iimbervahmls•
Talijiirv, kes iitles, et loeb ennast tel.> .
•
· . .
.
.
veel ikkagi tiinapaeva noorte iihin, .. Arutusel ·;_oU, k~ · kommu~1stHku
gukaaslaseks:
.
kasvat_!lse noukogu kO~t ja ulesan.
«Need, kes on komsomolitoos ded uldises struktuur1s. Komitee
kaasa Io5nud, jiiiivad ka. edaspidi liikmed _pldasid vajalik~ks; et komoma hinges kommunistlikeks noor· !!lunlsthku kasvatpse noukogu Qlek$
teks edasi, vaatamata ~vanusele,»
oppeprorektorL ab1line kommunistl~-·
Konverentsi
lopul autasustati ku kasvatuse. metodoloogia.,alal· (_ml
EPA tiinaseid komsomoliaktiviste. nagu metood1kakomisjon tegeleb op•
· petoo metoodlkaga).
MILVI VAJAKAS
Voeti vastu·otsus.

(Algus Llk.) ·.\
tolmuma koosti)os tea(luskondader
ga.Praegune
·
.·
· ( ru"hm~.·) paev1
.·.. "k
kursuse
.
ei rahulda. Paevikust peaks·· saama
viilja lugeda ka setJtestri jooksul
toimuva too tulemused. Nagu prak·
tika . niiitab, on sessio()ni tut em used
monele oppejoule iillatuseks. Oppejoucl peaks aga olema kursis iiliCpllas(e teadmiste kogunemisega ning
sessidonijargne tao . votgoikega
(konsultatsioonid, korduv ~ksamite
vastuvotmine) · viiiks olla . teh•ud
profiilaktikana enne sessioonl. Voibolla polegi siis sessiooni jiirel vaja
lisa tood teha.
Metoodi.kanoukogus tuleb liihemal,

EPA komsomoli ajaloo Il konverents
Aula oli tulvil osavdtjaid, aukuIalisteks endised kornsomolisekretarid (Guido Talijarv, Laine Talijarv,
. Malle~Aavik, Meeme Katelin, Elmo
Saar .ja Ivar Raig) ja komsomoliaktivistid .n'ng 1ippejoud.
Konverentsi avas . teadusprorektor
dots. Armand Sitkamiigi.
Avasona iitles NLKP . aja'oo ja
teadusliku kommunisn;ti kateedri [uhataj!l dots. Ilse Sevtsuk: c:R1i~m
on. rientida, ~t EPA-s on [uurdumas
uus traditsioon - uurida komsomoH aj;ilugu.
. . . . .
' .
. Eesti komspmoli aja\µgu jaota.
· takse· 4 pedoodL Meiegi kollektiivis
on I 940-ndate aastafe . kommunist·
Iikke noorLJa iiks neist. on tiinane
aukiilalin'e,kunagine uudisinaalaste s.taabiiiletn. pra~gune EPA teadus.liku . uurimise sektori juhataja
Ag\1 Murdvee.~ · ·
S(ipajiirg Iii.ks iili1ipilaste kiitte.
Agronoomiateaduskonna IV kuEsu:
se iili1ipilarie· Merike. Metstak koneJes teemal «ldeol-Oogilise to.o suunad EPA· komsomo'iorganisatsioonis aastatel 1951-'-[970». Terna kursuseki:iaslase Marl ,Kitse teem a · oli
~I\~w~ojpoli()f:g~n;i,sa.tsi()oni.osa iili•.
optlas~e: va:hli itra stsustam1sel1aas.
ta tel 195J..__;_J970:L Kilde metsanduse .ja , maapar.anduse .teaduskonna
kom50moliorganlsatsiooni aj.aloost
esitas sama teaduskonna. lll kursu•
se iili1ipifane Mari. Koppel (too on
tehtU,d kl!hasse kursusekaaslase Es·
ta l(aljusaar~ga): , OJevaate EPA

komsomollorganisatsioont · tiinase
paeva toodest-tegemistest
andis
EPA komsomolikornitee sekretdri
asetaitja ideoloogilise too. ala! Lembit Eespaev,
..
. ·
.
Ettekannetele. jiirgnenud s1inav1i•
tus tu I etas TRO oppejoud, kauaaegne kornsomolijuht Milvi Reinfelt meelde konverentsi eellugu,
«On tore, et oleme · kokku · tulnud
juba U konverentsile.
,
EPA kornsomoli aialoo uunmme
sai aliruse NLKP ajaloo seminaridest. Viie aasta eest hakati koostama selleteemalisi referaate. Marja Joosep ~ tollal zooinse•
rieriteaduskonna I kursuse iili1ipila·
ne, kirjutas esimese v1iistlusto5,
Jiirgnesid uued uurimused, millest ·
mooed vormistati ka viiistlusfDodeks .. R1i1imustas Sirje Tielineni
(to!Ja[ z lII k.) · uurimus EPA iili-,
1ipilastesh1udisma:ilastest.
.
I kursuse iili1iptlastena alustas1d
uurim,istood Merike Metstak ja Ma·
ri l\its ~ teemaks EPA komsomoliorganisatsiooni tegevus ajakirjanduse valguses. .
.
. ·.
Nendele Hsartdusid metsandustead11s1<~mna tiitarlapsed, kes. ~uµ.avad
Jatkata. kord ammu alustatut ·:'oma teaduskonna komsomoli ajaloo
uurimist.:. ·
.
.
·.
Milvi Rein felt luges ette erineva.
te piilvkortdade komsoni.oliaktiivi
kohtumisest
osav1itjate
liikituse
Tartu linna kommunistlikele noortele Ja noortele juubeliaastal.

Selles on oeldud:
«Kui me 'kiisime endalt, mida an•
dis. mulle: komsomol .. siis me koi~
jouame ilhe uastuseni: komsomol
and is meile iiiguse ualida see tee,
mida mooda tuleb minna esimesena,
eelle.. iilesande, mille ialtmisek« tuIeb sageli .pingutada kogu oma tahtefoudu la .proooiie panna oma jul~
gus ia otsustauus, andis oiguse .ia
ka .kohustuse olla seal, kus on k3i~
rte raskem; · o!la eeslilnil alati ja
koikjaU Koinsomolitoo ja sellefe·
gevus on otsus1tav. meie veendu:o
muste kilpsem!se ·
Noukogude Liidu kangelase Leeri
Kullmani sonadega oelduna kolaks
see nii: «Elu on .ilus nii, nagu ta
on. 1lusaks teevad selle tihti just
raskused .. Meie. elul on d£nl!lt ilks
siht - edasi! Mif!,git tagasiteed el
ole. E;!asi voi!lusse fa ,voidule! Kui
el<:_d uhele mo!tele,_~ui tah.O:d t.eha
koik, et .see mote taituks, sits e1 ole
mingi raskus · illeta.matu · · .. Ku jut,le. kui igav olek$·-elada tiiJija, argipii.evast e[u. M~ie, komm~nistl.ikud_
noored, oleme .ruba orga.iitsa(swQn!
astudes. valinud .· endale teistsug1J,se

;;,.rtiskem_a. ja~_i!usa.n:,a.elu. Btu'.

t~i~.

voitlust 1a . vo:duroomu. la kuigi
oleks voimalik, ei vahetaks ma seda kergema elugti.»
komsomoliea vi:ii:irtus . on selles,
et ta annab inimesele vii.ga paliu
ainult siis, kui sa ise taie eest Vi:iljas oled. Soov elult . votta midagi
vastu andmata - see e{anna· elust

Ja laks lahti. l\umme pingelist ·
minutit selgitasid viktoriini v1iitja,
kelleks osutus IV kl!rsuse fiW'ipi!a,
ne A_ndres Sikka _:. · tulemus 28,5
"punkH.. 'Enri·'Lauringson (V k.) kogus 24 punkti; Eve Nettan (III k.)
20 J)., Taimi Kand. (lV k,) 18 J). ja
Mart Maeker samalt kursitselt 17 p.
N1inda haar9s IV k_ursus·kohejuht·
koha ,..:.. vifost voistlejast kolmel
tubli tulemus kirjas.
Plekkalustel lebasid . heinaseemned, suured, viiikesed, • pikljkud,
/timmargused. IV kursuse meeskond
liiks tulle. Mart Miieker: «Ei tea,
kummalt poolt a111ta?» Helve Koiver:
«Oh aeg, ohted on nii ebaiihtlase
p.ikkusega.» ()lo Tulik: «Palun IuupJf» Taimi Kand: «Rahu, ainult. ra·
huJ» Andres Sikka: «Yoh! Meelde

Peamurdmine . , , .
Fotod: AAREMAGI
Vihmaiirev novembrihommik leidis agri>noomiateadiiskonna Peeg·
lite saalist rtihma pidulik-tiisiseid
noor-i inimesi- agronoom.ide k11tseala me.istrivoistlustest osavotjaid.
Dekaan dot$ent Paul K,uldkepp
nentis oma avakones, et v1iistlused
said teoks tanu teaduskonna kom·
somolibiiroq Ja ,aktHvi . tarm11kuse\le.;. Seetottu ei tuitd11,juh11sHkµna
kutseala m"i"trivofatluste lihendamine OLl\NO
60. aastapiieva
tahistamisega;
··
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peab fe'da hiisti tundm,a. Selle iilesandega tuli k1iige paremini toime
E Link, tall~ astusid kanda E. Nettan, T. Noorma, E. Laurtngson ja
T, Kand:
V1iistlustulemus vaetiste tundmises 16i nii monegL mehe . kaardid
hoopis segi. Ei aidanud ka maitsmis- ja haistmismeeL Ebamaarase
varvusega
teraline voi tolmjas
mass paberil hoidis kangekaelselt
oma. saladust.. Boordatoliit? l(oike
muud, aga seda kiill mitte. l(ogemused ja meelekindlus toid T. Noormale ja, E. Lingile maksimumpunktuli!»
. · · ·. . . ·
tid. 9 punkti korjasid T. l\ippasto,
·. Tiiis.tabamuse IO puhkti said ter- E. Lautingson, M. Miieker.
velt kaheksa voistlejat . (T/ Kiind,
Ongi agronoomilised
v1iistlusH, K1iiyer, A, Sik;ka; •. T. l\ipp~;sto, alad Iii.bi. Sekretar Mari l\its igavEc Link, E. Nettari'; Trina Noorma Ieb koondtabeli taga: ikka iihed · ja
III J<., Ja Reiri Peedo.r I k}.
samad nimed, kellele minimaalne
l'iina;uscd v(iistlused . kavandati . Selle! -agronoom,il~, kes ei tunne arv miirmspunkte laekub. 'Joupioovi
laiemalt kui mull used tead,uskonna· nime- Ja niigupidi ~einfaimi, mida esime~e osa tulemused niiit<ivad, et
sisesed Joupr()ovid, sesf. voistlej atec tE)ma jalg pijeva5-L piieva faHab, ei muUused parimad ei soovi oma
laua tag/l .iSJu~i<l ka vilisUased sobi kii!L oma ametit pidada. Uu- kohti Ioovutada:
Aare Laaneots V1iltandu sovhoosist dishimu~t pin~ul pead kummarduE. ·unk
_ 15.5 rniinuspunkti
ning TOnu I((ppasto Suurejoe kol· sti~ pabe_rilehtedte kkoha.1~:1:Kes tuukris
T. Noorma;..._ 26.5.
hoosist. Niisiis ei pidanud mfle111ad .a1me s1semus .• •. es va 1mus ' es
'E, Nettan · ~ 27.5
peaagronoomid pa!Juks ka . sel a.asc rnaitses; kes vaatas vastu. valgust.
T. Kand '- 28 5
fa\ tudengitege rinda pista.
Kiisi sai m1ittelt tuge ning julgelt
H. l(oiver .,,.. 36.5
~.·. Kiit11st j,a tiinu viiiirib IV kursu- p;;indi kirja: punane aruhein, lutse vanema Vello Urbi hooLkursuse- sern, orashe.in ... E. Link, E. NetV1iistluse teise ossa kuulusid toosisese kutsealay1iistluse edukaL Iii· tanja T.iiu Un:ial V k.joudsid 11ea- ta mine traktoriga . ja sport (kuu"
biviimfael · - seHise iirit11sega pole aegu rJjaksiinumini - 9.5 pu11kti lit1iuge+granaadi tiipsusvi~e). $el·
varem kuskil hakkama saadud.
kiimnest A. Laaneots, T .. Kiind ja leks ajaks naitas ilm juba. 1iige v.e,«Tao!ine . voistlus 1ipetab ausalt E. Lauringson v1iitlesid , viilja 9 sist palet, mis mojus nef!atiivselt
v1i.itma_j a ausalt kaotama,> lisas de· punktL .·
. .
eriti sporditulemustele.. Oleks mui·
kaan, «oma os.av1itu{!a t1istame .esi·
Umbrohuseemned. l\es' haaras dugi liiga rank siiiidistus ajada
koha vaiirtust - koik v1iidavad, kohe. luubi, kes . asus. .palja siJmaga vihma kaela kogu eda"ine ebai\nrol!kem · muidugi see, , kel tugevat uurima, .kes kqhe tiles loetlema, na- nestumiste ahel, mis niiiir! mitmel
voistlejaniirvi ja sportlikku onne.» gu ei olekski tegu imepisikeste ja favoriidil liilihaaval moodustuma
Mulluste vristlu$te esikQhllOma- sageli tikste,isega. .viiga., sarnaste hakkas.
·
nik Erik- Link . asefas . presiidiumi· seemneliikidega: Umbrohfudest on
Selle eest saab vaid karistusselauale halja karika, Edasimangimi· 5aanud agrol).pQ,IJli .·. k1iige oelam kundeid, kui mees J!araa7i tiihMaseks.
vaenlane, et aga vaenlasl voita, v11d piirdepostid kiilili soidab. Toe-

tute6

Iise seina puhul · oleks asi hoopis ..
troostitum. Viinderdavast kiilvireast too11iigul ei maksa riiiikidagi.
Traktorisoit
reastas
voistlej ad
jiirgmiseli:
I. A. Laaneots
2. T. Kippasto
3. Vambola Ulm (I k.).
Soorrlis ti'i esikoha .T. Umal.
jiirgnesid Leo Pullisaar (II koht) ja
A. Laaneots.
Agronoomide kutseala 1978. aasta meistrivoistluste esikiimme:
1, Erik Link
2. Aare Laaneots
3. Helve 'K1iiver
4. Tiina Noorma
5, Andres Sikka
6. T1inu l(ippasto
7. Enn Lauringson
8. Taimi Kand
9. Ene Nettan
10. Tiiu Um.al.
R1iom,ustav toded.!l, et IV kursu.se
voistkorid suutis oma esikohta ·10puni hoida. «Hobeda> sat Ill,
~pronksi» II kursus. Siidikalt esines 3-liikmeHne V kurslise yoi,stkond,
jattes
endast tabapoole
I kUisuse.
Tegevusrohkele piievale pani ke- .
na punkti Noorte Polluineeste KlubJ tee1ihtu, kus oma maj.andl tiina·
vusiig-isesest raskest elust-olust andis huvitava iilevaate Vohartdu
sovhoosi peaagronoom Aare Laaneots.
Eelkoige autasustati mitmevoi.st·
!use paremaid ilusate mitmeviirvi·
liste medalite ning hinn·aliste kin·
gitustega.
J a siis Iilks jutujiirg kiilaliste
kiitte.
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seteostusvfiimalusl pakuvad komso.
. .
.
moliiiritused, . aktllvne osavott alg- tivall ideed, Oksme~lselt viietf vastu
Metike Metstak
organlsatsiooni igapiievasest taost. otsus or.ganlseerid:a komsorn1>llgrup·
1956; aasta.l. tu.gevnes. veelgi too.• pide vahellne sotsfallstlik voistlus
.
,
icasvatuslik suund, Loosungiks sai oiguse eest soita Iilemaailmsele vEoPrmAimiiltshide ~~sutudsel~viitmlne ja
«l(asvatada noorsugu leonkreetsete noorsoofestivalile Moskvasse .. Sot- ... · aja e e va.jaan mme. Nimetaiilesannete natal>. fol aastal said sialistlik viiistlus haaras iiliopilas- tud
aasta maiderrionstratsioonil
alguse reisid · 'kaugetele · Kasahstanl elu paljusid · aspekte, sealhulgas ka samrnus EPA iiliopHaskond uhiuute
seotud
probleeme, hteklitega
akadeemia
viIl]. ava-1jad e 1 e; . T oek aalt· at id a t"1. k aasa distslp lilniga
··
ll ••'lippude
·1 altI Pii-t
Raa4i iippe-katsl'majandl elujiirje Kone all oli isegi selllne moodus, apaevai,1 5 • mat nag 1 t mava gus
parandamisele. OTO IV. teaduslikul mille kohaselt teatati iiliiipilase suu- ajalehe. «Pollumajanduse Akadee'fconverentsil. kinnitasid meie iiliOpl· remast distsipliinirikkumlsest · sel- mlas . esik9umber. Selle:st tahelepa1ased, et nad .tahavad ja suudavad lesse keskkooli, mille nimetahid iill- nuvlilirsest piievast kuni tlinaseni
ellu rakendada NLKP XX,kongressl i'ipilane oli IOpetanud.
on ajaleht teinud hindamatut tood
otsuseld pfillumajanduse edasiaren1956. aasta iinnestumlste hulka partei- ja komsomolielu paevaprobdamlseks, EPA. tudenglfe teadus- tuleks lugeda ka I iiliopilaslaulu- leemide valgustamisel, olnud suutooi;l.tiisteti eslle iileliidulises ulatu- pidu Tartus, rnille Qrganiseerijateks seks abiks kornsornollkomiteele.
ses, NSV Liidu~Ki>rgema Hariduse olid TRO jaE!)A .. Peole koguriesid
ldeells·poliitillse kasvahistoo val•
.Minlsteeriumi aukirjadega: autasui;• kuue Jiiduvabariigi. ja Karjala las kestsid Juba traditsiooniks saatatiid . neljatelstkiimne akadeemia ANSV iAliopilaste esindajad. Laulu- mid teoreetilised konv'erentsld .· . ja
iiliiipilase hulgas ·. olid . L. Lllover pidu . kujunes
!nfernatsionalismi seiriinarid. Oktoobris loodl Hans
( «Tootmishar.lide . kooskolastamise kooliks. Nii nalteks kirjutas. Kiievi Jiirvda eestvedamisel NLKP aja'oo
]a viiljaarendainise perspek'iivid Rii- Pl koorlnoukogti liige A. Velltska ·oplring. Suure Oktoobi-1 40. aasfa•
pina rajooni kolhoosides>) ja H. oma instituudi ajalehes: «Me olime piieva tiihistas niiiid Juba 1000-liik·
,Mae («Veisekasvatuse arenctaml- Ukraina esindafad ja selles 'libel-pa- mellne
korrisomoliorganisatsioon
sest l(allaste rajooni c:Edasi> kol- nus, millega meld iintbritseti, tund- konverentslga
«Maallma noorus
Jtoosis> ).
. .
. .
sime vennalikku armastust ukraina viiltluses rahu ja siipruse eesb.
1J'eaduslikul iihingul rill tihe koos- rahva vastu, koigi meie suure kodu. Maailma nO()rsoo sliurfoor(Jiriil,
to& vennasvabariikide kiirl!'koolide• maa rahvaste viiiirarfiatut siiprust.> VI noorsoofestivalil Me>skva~ esln·
ga. Traditsiooniliseks kiljunes pal1957/58.• ii.-a. komsomolitiios an- · das Eesti Piillumajandtise Akadee.;
jude piillumajanduslike kiirgkoolide dis tunda niiudlikkuse suurenemine, miat .28 iiliiipilast. Oliopilasmees·
iiiliiipilaste kiillakutsum'ne . iga-aas- :· Esiplaanil piisisid iippe-kasvatustoo koori ridades esinesid J; Juharison,
tastele OTO konverentsldele. Mele kiisirrius.ed ja vajadus muuta elu- I. Voites, R. Kokk, A .. Roosalu, A.
:tubllntad uliiipilasteadurid esinesld llihedasemaks ideofoogilist toad. Piihn jt., solistina M. Paige. EPA
<0makorda Lenln~radis, Mos~vas, Oppeaasta algul valHud uus komso- sportlasi esindasid E .. Ojastu Ja L.
LliU NSV-s nlng paljudes teiste$ molikomltee eesotsas Hans Jlirvela- Virkus. NSV _Liidu delegatsloonl
paikades.
. .
. .
ga, asus eesseisvald iilesandeld la- koosseisu kuulus Hans Jiirvela, kel
OTO ringid tegid tiihusat tood hendama h1>opis eriergilisemalt Ja avanes viilntalus diskuteerida rah·
:mitte iiksnes iillopHaskonna teadus- jlirjekindlamalt. Deviisiks sai «lgale vusvahel_isel ·
pollumajandusllke
,uku miitte ergutamisel. Paranes tu- kommunistlikule noorele iihlskond-. kiirgkoolide . iiliiipilaste · · semlnaril,
rdeng1fo iihiskondlik ak!iiVSUS, SUh'U· lik iilesanne>.
kus !)Sales 180 delegaati 42 rriaalt.
:mine iippetoosse muutus tiisisemaks
Noorel korgkoollJ . puudus oma Serfiinari ametlik osa liippes kom. 1ja asjalikumaks. Lisaks kolgele an- siimboolika. Traditsioonide kujunda- miinikee vastuviitmisega, miHes kut. dis teadustiiii rohkeid kogemusi ise~ mine polnud sugugl vlihetlihtls;
sutl kiiiki pollumajanduslike korgselsvaks tiiiiks, mida oll vaja nil
Alates 195.7. a. algusest kunl sa- koollde 'iiliiipUasi ja iippejiiude eda·
,oppetoiis kui edaspidises elus .
ma aasta maipiihadenl oli .akadee~ sisele koostoo· tugevdamisele
ja
Suurt kolapinda leidsid iiliopilas- mia komsomotl~ ja parteikomltees voitlusele rahu ning siipruse eesf.
;konnas VI_ iilemaailmse noorsoofes- piievakorral kaks tlihtsat kiislmust: .See oU esimene kord, mil EPA iill•

Murmanski kontserdireisi
mosaiik

,.

·

l(omsomoli W acistqpiieva tahis- ilmus niihtavale mail. Lo{Jutud miiif.
:tamiseks. kiiisid kodumaa kOikidel ahelikud, tundra, looklevad heledad
suurematel lookehitustel iiliopilaste teelindid ...
.agUbrigaadid .. Et EPA vet{!rinaaria·
Murmanski. lennujaamas votti~
teadu:skonna tudertgid. esinesid . ria· tneid vastu oblasti komsomolikomi·
bciriiklikul iilcvaafusel hiisti; usa[da· ·tee esinda ·a. Agitbrigaaai kiisutusse
Ji Ecsti komsotnoli esindamine. iiJe. jiieti autobuss. Otse lennujaamast
liidulises agitretkes meie iili{jpilas· soitsime ringreisi esimesse peatusJele, Sepfembris eSinetigi program'. paika -'- Mont§egorskisse. Nuiid niimig(l · cPunane_ nelk» Murmansk1 gime esimest korda tundrat. !(op
~blastis~
· s'inne taimp.~fik on jiiserik ;a otseTallinnast lertdasime viilja 19. ku.i mingi niihtamatu raskuse poolt
$eptemb;il.
l(ahjuks oli enatnill. maad ligi surutud. l(uid milline viir_Jennuaega .tihe pilvl.tus. Alles. Mur· vikirevus!
Pohitooniks
kaskede
man,skile ./ii_hetl,edes. kui letinuk iu- kollane, · sekka · punakaspruune ja
batunduvalt a[lapoole laskus. h,ak· musti-va.'geid [aike, pohlaleh'ede
/las pilvevaip kiirisema ja auk/.ldesl punast. Valged villpeapuhmastikud

Aare Laaneotsa tuntakse juba
l!lates k6rgkoolipiievilt rohkem tegijana kui riiiikijana. Ometi ei saa
teda mitte kuidagi kidakeelsete kHda arvata, sest see jutt, mis ta
ptiblikuni toi, haaras eranditult
k6iki kaasa m6tlema.
cV6handu sovhoos asub Peipsi
koige kitsamas kohas killlaltki ma<lalatel aladel. Lisaks sellele teavad
vimemad taomehed riiiikida, et viimase viieteistkilmne aasta sees pole jiirvel kill! nii kqrget veeseisu
olnud. Arvestades s.ovhoosi kirjut
ja ,liigniiskuse all kairnatavat muf:

lastikku, segab just viimane asjaolu p61lut6id koige rohkem,> alus·
tas Aare, «loomad. aga kilsivad
silila agronoomilt - nii etseda vastust ei tohi kunagi volgu jiiiida,
Ent tiinavu jiii p61lule pool teraviljast ja kaks kohT!andikku kartu-·
list. Kartulikombainid jiitsime ilusasti. varju alla - jiirgmisel aastal
hea vo_tta. Hektarilt korjasime illes
71 ts/ha, (maha
olime pannud
60 ts). Muudkui viirise ja kontrolIi 6.-.-7 kraadises
temperatuuris
miidanema kippuvaid kuhje:>
«Mis teed minna?> libistab ta oma
muret tiiis pilgu tile kuulajate,. sa~!(as ,keerab v.iilja?» on hirmul inas. vastab: «Teeme auglld kuhjakillgedesse, 6hustame. Kui kohuse•
parim naisvoistleja Helr.!e.
_,--., -,~~-~-· ·
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korgkoon·eripiira,

et . lopetantitest

.:f:.rs~td,m;!~d ~!s:3fae~~!o~!ia:&~~
on 0 ET~t tohutu suur tiihtsus. Ni·
opilased riiikisld kaasa illemaailm· metagem kasvoi selliseld iihlskond:
ses iiifiipilasliiktimises. .· _·. ·
lik-poliitilisi opiringe,. nagu kiine1957; aastal ·. tulid sllmapalstva kool ja tava ndl- la· rniingujuht. Utooviiiduga tolme uudismaalased: sagem veel, et EPA OET oli esimeNSVl. Olcmnoukogu Presiidium1 ne sellelaadne kiirgkooll teadusrnedaliga ct;udismaade. iilesharimi· ". kond vabariigis. EPA jlirgi [oonduse eests .atJtasustaU. 29 EPA iiltiipi· sld teisedki korgkoolid.
last; nelle medalitele lisandus · veel
llusaks kornbeks · .· sal · OTO. ·.u-ks·1.
160 mitmesugust muud
autasu. kute .rlngfde aastapiievade piihitseEPA iHiiipilaskonna tiiost uudismaal mine. 1958. aastal tll.histas oma 10.
an nab. iilevaate Sirje Tielinenl uurl- aastapaeva taimekasvatusring . (vamusv-mls peatselt hakkab · llmumil'. nirn iiliopilaste
teadusllk ring
«Piillumajanduse Akadeemlas».
EPA-s). Sama! aastal siindis .ka
Tiielise monumendl akadeemla tiiiestl uus. ~ maavlljeluse ring.
tOokasvatustradltsioonide auks piis- EPA OTO VI konverentsil esitatud
titasid .tulevased agrorroomld. EPA tOode eest autasustati .15 iiliopilast
agronoomiaosakoilna ko!llmµnistlike NSVL Kiirgema Haflduse Ministeenoorte ja noorte iileskutsele jlirgne· riuml aukirjadega.
des tO.otasid 762. EPA iiliiipilast viii1956. aastal viietud tookasvatuslik
ja kokktJ SO 000 normipaeva, saavu•. suund jlitkus. Aastaringselt kliis viltades parima tidemuse vabariigis gas too viiimla ja Jasketiiru. ehitusja I preerfiia.
·
· ··
tel. Oldse tiiiitas 1959, aasta suvel
Aasta liipul toimunud VI komso• komsomoll Jiiokehitustel ja uudfs:
molikonverentsil miirgiti kiitvalt maal kokku 800 EPA filiiipilast.
lira M. Paige, V. Ranna, M. Sa1959. aasta oli partei ja valitsuse
lumlie ja E. Erima edukas iipitiiii. uue ko.ollpoliitika ellurakendamise
Teadustiiii eesrindlastest seati tels- aastaks. Uute iippeprogrammlde
tele eeskujuks V. Malkenit, R. Tein- edukaks tiiitmiseks oli vaja paranbergi Ja P. Kuldkeppi.
dada iippe• ja menetluspraktika
EPA 17 sektsiooniga 858-liikmeli- baasi ning ·1uua parerfiaid tlngimusl
ses spordiklubis treenis 9 meister- oppe- ja kasvatustOoks.
.
sportlast, 102 I jlirgu ja 1~8 II
Nende iilesannete tliitmisele asuti
jiirgu sportlast. Oleliidulisel kiirge- tile pingega, Rektoraat, partel· ja
mate pollumajanduslike iippeasutus- komsomolikomitee tegid kiiik, et
te spartakiaadil saavutatl. esikoht: viia tulevasl spetsialiste too!mlsele
individuaalselt vi'iitsid H. Plirnaklvl, liihemale. Alates 1959. aastast ha·
p, Kuldkepp jll . U. Essenson. Balli kati peariihku panema toopraktikapollumajandusakadeemiate
. matS- le, iihtlasl. pikendatl praktikaaega,
kohtumlsel anti te.istele silmad ette KOik lablviidud iiritused teenl'sid
kergejoustikus, maadluseS, tostmi- eesmarki, et iga lend UUSi spetsiases ja naiste viirkpallis. Tubli oli llste lahkuks EPA-st siigavate teoseeg.i, et tooots oH lahti nil vi'iim- reetiliste teadmlstega .· ning praktila kui lasketiiru ehitustel.
llste. tookogemuste pagasiga. See
1958/59. ii.-a. ldeoloogiatiio viii- tiistls EPA autoriteeti majandite
duna tuleb nimetada iihlskondlike silmis ning akadeemla lopetanud
erialade teaduskonna (OET) loo- suutsid majandeis kilresti kohaneda
mist. Arvestades polluntajandusliku praktilise tooga.
(Jlirgneb.)

aga annavad ki5igele roi5msa puhta
tausta, millele tarnamiittad tiipivad
oma rohelise mustri. l(oike on napilt, kuid. kokku saab sellest ergas
raam kiimnetele tundrajarvedele.
Motitsegorsk on noor komsomoliLinn, ehitania hakati 1937. aastal.
Suure Jrilandra jiirve kaldale ltnna
pil'stitades on vi5imalikult palju
piiutud sailitada loodust. Montsegorski uhkuseks on hotell «Laplandia»/ mis sai meie esimeseks pea~.
tuskohaks.
Esinemiskava oli tihe: kaks-kolm
esinemist paevas. Esimene etteaste
oii V. /~ Lenini nimelises k()mbinaadis «Severonikkel». l(ohtusime toolistega tsehhis, toopinkide juures.
Veidi hiiiris tehasemiira. Paari tunni parast oli teine kohtumine 5. tsehhi punanurgas. Tundsime
end juba kindlamalt ja esin.emine

oli palju edukam. Uldisel{ kuulati
huviga, aplaus olitugev. Riiiikisime
Eesti arengust sotsialistliku riigina, meie . iilii5pilastraditsioonidest.
Kava oli koostatud tuntud vene Luuleta ·ate so 'avastastest luuletustest.
Sama piieva ohtul esinesime veel
lenduritele.' ·
Teisel piieval parast lounat soitsi~
me Olenogorskisse. See c>n samuti
noor komsomolilinn, ;auamaagikaevanduskeskus .. Siingi tuli esineda
kahel korral. Olenogorski komsomo~
lijuhid votsid meid vaga hiisti vastu. Kiiisime vaatamas karjaari, kizevanduse administratiivhoonet
ja
kaevanduse poolt toolistele ehilatud
Jiiiipa:eed. l(aevanduse administrci"
tiivhoone. on Tartu inastaapidega
harjunud .· inimesele iUlatavalt suur~
sugune. Fuajees purskkaev, palmid,
kujundus iilimalt kaasaegne. Agit-

valjapanekud silmatotka.valt · hiistf
kujundatud, Nii hiisti, et kusisim_e.
kes neile teeb (arvasime ise, et kae..
vandus kasutab Murmanski kunstt1Jke abi). Selliste toi)de-tegemiste.
tarvis- . on aga kaevt;zndusel.. om_p'.
kunstnikegrupp - 8 inimest,. lisaks1
kutseline fotograaf.
Elu pi5hjas on, teadagi, karm.::
Kaevurilc ·tervise kaitseks· · ja' tli,"
gevdamiseks on linna ehitatud suur:
spordJioone palliplatside, maadlussaali ja . siseujulaga, . hi/juti t)almis ·
linna u'likus ~· Jiiii(Jale(!. Va~tu_v9t~
jizd jutusta$id, et sellist jaapal~ed
vriib ehitadci vaid Unna, k/.lS on' u(&'
100 tuharule elaniku. Bhkli( tieil .on;
viihem; suudeti ometi saada ehitus- .
tuba ja nuild ort_ linnal s.p.artlasJe
tarvis Meline palee.
·
··
· ··

tunne ja hoolikus hoiavad · kartuli·
iiletalve,. siis .hoiavad, muu ei aita
ilhii.
Kui . koristatud viljatsentnerid
killvatud hektariteip jagasiltle, saime naljaka numbrt - 9. Viga oli
ilksainus: p61lule ei saanud peale.
Kilnkale jiiime ka sisse. Kes muidugi varem l\illvas, sai_ varem · koristama, seegioleks asLolnud.: Kehval
majandil sada hiida - varus.tamine
viletsam,
mehed
viletsamad ...
Linttraktor aitab alati hiidast
viilja, T-150K kill! mitte, ma m6t!en mulJah.arimist. Adrad on probleem omaette - modifikatsioon kasvab, raskus kasvab, kuid kilnni
kvaliteet; eriti vihmasel aastal ja
madalatel maadel halveneb. Sellest
ilksi .· ei piisa, kui rakendame aga
adrale h.irmsa j6u ette, kill! ta agregaadi liibi maa veab. Meil hilines
kiHv, hiliI:ies saak, hiida oligi kiies.
Koigepealt panime kombainlle topeltrattad, Jiiks kaugemale kui iihe
paariga, siis jiii huliemini sisse. Lopuks saime alla ka roomikud, . kuid
needki .jiiid sisse, ni.i et ilksl(i viigi
ei Urinud enam kombaini Viilja.
Odav masin ta just pole ~ aina
viiljatombamiseks . ei maksa osta.
Koige viimaks tuli nagu kiusJe ka
lumi otsa ....... p6hk •.. p6line soot ka.
dtis valge vaiba all~. . . .
· .·
Mis veelnendesftegemistest viilja koorus - ilks mees. polnud)ihtsalt harjunud nH paljude toooperatsioonideg:r, nagu sel silgisel · tuli
elude sunnil teha. .
· · ',,
Ah et · kilnd. Pilstine viii · raheb ·
ilusti mulda~> (noor mees krimpsutab niigu, nagu oleks talle haiget
tehtud) «ilheholmaline sooader tegi rahuldav!lt toad .vaalu jiiiihud
teraviljlJ !'ooramiser kiinnivakku, 2
hektarit kiindis piievas vabalt iira.
Lamandunud rukkist, kust tera
ei tulnud, sai rohujahu, piiris ilusiit, nagu. proovid naifastd. Ainus,
millest tiinavu korraliku saagi vot-

sime, oli juurvili.>
.
,
Suurejoe kolhoosi peaagronooini
- Aate Laaneots ei kurda, ei soima, kiisi on kindel.
ei iirritu. «Kui a:rvad niigevat min- ----------------git piiiistvat v6irrialust, siis kiiega- seisva organisatsiooni. tµgeyuses ei
loomise tunnel ei saa tekkida;:. ar- saa vistkeegi kahelda. .· .·.
.
vab peaagronoom: Ja meile kcigile
Aitiih majandifele · ( «Viru> kol·
meeldis hirmsasti, et ta just nii hoos, J\ehra sovhoos),_ kes m~jan·
arvas.
duslikku al:!i.andsidl . . . . .
·
Hiline 6hMt1nd topetas vestlus- . . . Lactus l\osr.at.~u.s , andis voistlus·
ringi. MotHku,lt vaatas dots. Paul tele ~oo~u Ja sara., ~eda. tee4 tu)eb
Kuldkepp- aknatagust pladisevat pi~·· edast mmna.> .
..
medust. Palusin . paari lausesse suEVA KIRSIPUU
ruda k,ogu pika. piieva:
«'.f(ifarlapsed r6omuslasid orria ·
POLLU~AJANOVSE
sildi esinemisega. M6tlema pani sac
3 AKADE~t.\tA
maaegselt iihtlane (igaL alal kordu.
vad parimad) ja · ebailhtlane (nii
~
. .
suur vahe I kursusel v6rreldes teistega). voisUustase.
· · \
·
·
Nr. 31 (762) Neljapaeval,
30. novembril 1978
l(utseala meistriviiistluste
taga

(Ji;irg 4. lk.)

gtltele, viirreldes rangema Calilor. nia [a mane teise osar.iigiga. Miin·
guporgu liihedal asub vabaohualtar, kus .- pastor _ paneb paari ka
29. novembril liihistas 60. juubejuba abielus olijaid,
Seejuures
Ilsfinnipaeva - autode ja- traktorite .
. kasutatakse palgalisie tunnistajakateedri autojuht-instruktor Erich
te abi, kes voivad surmkindlalt
Ko ri t. Juubilar siindis sarnal paetcendada, et kumbki pooLpole abival, kui kirulutati viilja esimene elns (vaatamata sellele, et asjatooi:ahva riik Eestis - Eesti Tiioosalised kohtuvad elm; esmakordrahv a Ko111muun. sett). Ainulaadset, _ soodsat voimaErich Kendi_ noorusaastad moolust pidada rnttut abjelupartnerit on
dusid vaikses · kodutalus Kavastu
kasutanud p_aljud rahamehed [a korvallas Poldmal. Rasked .soja-aastad
ge positsiooniga .ametiisikud :(nategi juubilar kaasa 22. Eesti Terrimina sunt odfos(l).
toriaalkorpuses Ja Eesti LaskurkorAmeerika omapiirana jii.iib rneelpuses. Vottis osa rasketest Porhovi, de rassiline ja rahvuslik segregat-:
Dno ja Staraja Russa - kaitselahinsioon,...millega sageli Iiituvad vasgutest ning voidukatest pealetungiIuolud -ja diskrirnineerimine. Suuroperatsioonidest Velikije Lukis,
.Iinnades on hiina, prantsuse, neeg(Algus PA:s nr. 21.)
nud niigema Kaukaasias, teed on ra- ti, juudi jm. linnaosad. Michigani
Narva all, Saaremaal ja Kurarnaal.
Soja tegi liibi suurtiikiviie luuraja[atud kanjonite pohja.
osariigis Saginaw' liihedal asub
na. Terna lahingulisi kangelastegu- Esimesena viitas Rancho La Brea
Voimsa · mulje jatab kaheosaline Frankenrnuthi viiikelinn, mis kujusid on hinnatud Punatahe ia Kuul«pigiaHik11tele> hispaania maade- Niagaara Juga, eriti vaadatuna Ka- tab endast 19, sajandi Saksamaa
suse IU jiirgu 'ordeniga ning meuurija Gaspar de Portola 1769. aas- nada-poolsest kiiljest. Hobuseraua- [a praegusaegse Ameetika Uhenddaliga «Lahinguliste teenete eest».
tal, Sel ajal .oli asialt aukudes veel kujulisest [oast (Horseshoe Falls) rtikide iihendarnisel tekkinud «hiibParast demobiliseerimist tootas kovedel, suurimetajad aga olid havi- umbes 820 m laiuselt ja 56 m kor- riidi», Tehislilledest vanikud ja
dukandis pollµtiiQdel __ ia oti Jriila
nud, Portola leid jai kauaks unus- guselt allalangevad veernassid teki- lillekorvid tanavate kohal, Bronne-', r/·---,,- - -, .•, ,..,,, ··- , ,~' tusse.ja alles rohkem kui 100 aasta tavad kouemurinale sarnaneva ko- ri jouludekoratsi0onid [a -ornamenkellektiviseerlmise pioneeriks ning
Juubilar on kohusetruu, noudlik piirast tunnustati nende allikate hina. Joa koha! holjub peentest vee- did, rahvuslikud suvenilrid, laste
juhtis aastatel 1949----'1~6i kolhoost
«Leek> Peipsi iiiires. Hiljern jiitkus enese [a opilaste suhtes, On hea tiihtsust kui .akent minevikku. 19. piiskadest pilv, rniHest ka kaldal- miingukannid, ulukite elusuurused
sajandi algul hakati loQduslikku as- seisjad osa saavad. Haruldase vaa- figuurid, baieri Olu ja korts, mille
too autojuhina Tartus [a alates seltsimees kaasti:iotajatele;
Autode ja traktorite kateedri pe- falti .kasutarria katuste kattemater- tepildi on ameeriklased piiiidnud korval korgub kellatorn, juustu- ja
1962. a. on tootanud sdiduopetaja· ·
·
muuta atraktsiooniks ja t¢inud koik leivatoostus
koik
meenutab
na algul .Tartu Riiklikus Olikoolis re soovib juubilarile head tervist ja jalina. --- . 'Colorado ja .Utah osariigid on sel!eks, et ta ei jiiiiks tajutavaks mooduriud sajandi Saksamaad. Tor·
ja l 9b6. a. martsist Eesti Polluma- pikki aastaid eluteel.
janduse Akadeemias.
I<olleegid
rikkad iitgsisalike leidude poolest. mitte ainult silmale - ja - korvale, nist kuuldub, 35 kella miingu, mille
Molemas.se .osariikL ulatuv umbes vaid mojuks kogu niirvisiisteemile. kestel viiljuvad _ kuningakoja liik325 rul)..tmiill suurune ma·a,ala on Voite veekindlasse roivastusse riie· metena, linnakodanikena ja kerjussuurimaid dinosauruste fossiilsete tatuna si>ita liftiga .otse joa alla, tena kujutatud nukud. Midagi tao.
jiiiinuste leiukohti maailmas. Sealt niiha tneeletut veemollu Ja kuulda !isl._ nagu Praha raekoja tornis.
on neid viidud _- Ohendriikide mit. korvulukustavat porgumiira. Puu- Hoone esinduslikuma ruumi seinteOues aga raksus iiike ja iik~i va· messe zooloogiamuuseurni. Voime _ duh vaid Neptun kolmeharulise har- le on riputatud linna rajajate port(Algus I. lk.)
jus tdue EPA peahoone pimedusse. neid niiha. Michi.gani iilikooli muu- giga. Voite tousta 170 tn. korgu- reed, samas opetab hallipiiine ame- Kes ta on, see 1() 000. lopetaja?
Toivo Sits tootab Haapsalu ra- Killlap . jiiiib nii omadele kui ka seumis. Colorado dinosauruste par-. sesse vaatetorni iildmulje saamiseks rikaniseerunud sakslane noortele
jooni Lihula sovhoosi peazootehni- killalistele kauaks meelde see 10- gis Ieit{ alles 1972; a. brachiosau- molemast joast, kiirestikest ja Nia• klaveri saatel saksa rahvaiaule ja
kuna. Terna diplomitoo ~sea~asva- puaktus; t;nis loppes kililnlavalgusel. ruse sarn;me sui.iriJn dinosaurus, gara Fa\Js'i linnakesest voi scita tolgib neid ~ngllse keelde. Kiilalisiuse arendamlse voimalusi· Lihula la killlap monelgi - vastsel lopefaial mille pikkus on iile JOO ja korgus erikonstrilktsiooniga rnoO-torpaadiga te kiiitumine_ j;i teenindamine aga·
sovhoosis» aoab perspektiivid sea- valutas lOpupeol silda - kas - ikka iile 55 jala. Esimene, - terviklik fos- «Maid- of _the Mist> joa vahetusse vastab tiiiesti ameerika elulaadile.
kasvatuse arendamiseks, jiirgmise farmides on elekter alles, kas on siilne_ dinosaurus avastati 1811. a. liihedusse. Veelgi noudlikumaid tuVajaka jiii USA po\lumajanduse5 aasta jooksul. Mis muud kui uuri- kOik korras.
Colorados, hiljem <teiti seal veel tiste soidutatakse helikopteriga joa ga tutvumisest. Saabusime Ameeri·
MILVI VAlAKAS
mistutemused ellu rakeruladal
brontosaur1,1si, allosaurusi, d.iplo, ja kiirestike kohal. kasse n. o. tagaukse kaudu, esindookusi, kamarasaurusi jt., mis paIkka poorduvad motted lagasi duslik osa p61lumajandusest jiii nii·
nid aluse paleozooloogi!istele uuri- Sari Franciscole ja tema iimbruse• gemata. Polnud giidi, kes oleks
mistele.
le. Siigava mulje jiitavad linna Iii- viinud majanditesse, seepiirast saihistel ja mujal USA 1.iiiinerannikul me pollumajandusest halvema_ iile·
asuvad mammutipuu (sekvoia) par- vaate kui organiseeritud riihmad.
Vee.I meeldejaavat
gid. Need ligemale 100 m korgu- Poldudel olt nisu loigatild ja lamas.sed, mitme tuhande aastased hiigla- rnaas jiirelkiipsemiseks, Kaera kasLood11se_ vaab•misviiiirsustest jiiiib sed teaksid palju jutustada !Ooduse, vatatakse suhteliselt palju, saagid
igaveseks_. meelde Grand CanyQn; inimese ja loomade evolutsioonist. aga ei niii soured olevat. Mais mii::,ee on_ jahmatamapanevalt y,cimas. Jalutades nende all valitsevas ha- has koikjal. Kiilas_tasime East-LanKes pole .seda niiinud, el suuda et- maruses tekivad sonulviiljendama- singus Michigani Riikliku Olikooli
te. kujutada, et looduses voib _ olla tud emotsioonld. Meenub San Fran- Pollumajartdilsteaduskonna veisemidagi nii suursugust, selliseid ciscos originaalne .jaapani aed oma ja Mbusefarmi, agrokeemia _labora·
pinnavorme, viirve. ; Juba dimensi- miniatiiiirsete tiigikeste, dekoratiiv- tooriumi, iihiselamuid "ja oppehoo.
oonid on aukartustiiratavad: siiga- sildade ja •viiravatega .ning barul· neid. Ohiselarnutes valitseb tubade,
vus 1500 m, laius kuni 26 km, pik- dase 6iekiilviga. _
_
paigutuses - koridorsiiste~m (nagu
kus 350 km. Selle hiiglaoru oma
Ameeriklased peavad San Fran- meil Nooruse tijnavas). Meie iiliplatoode, jiirsakute, ~eravatipuliste cisc,ost ida pool asuvat_ Tahoe jiirve kooli ja EPA uued iihiselamud on
kaljudega on tekitanud Colorado liiiinetanniku ilusaimaks veekoguks. moodsamad; _ Joukamad uliopilased
jogi, mis praegu on oru pohjas kit- ~iiestikujiirvena on ta oige sarna· voivad eridale uiiri"da mitmetoalisi
sa nire_na vaevalt niihtav. ·
ne Kaukaasias niihtuile. Htlvi pak- kortereid. _ Huvi pakkus oppetoO:
Meeldejiiiivad on Colorado viirvi- kus jiirve liibeda!, California ja mehhaniseerimine. Oliopilase kasulised liivakivikaljud, millele tuuled Nevada. piiril asuv miinguporg_u, tada on aparliat, mida _vOiks nimeja vesi on andnud kas korraparatu mis on Las Vegase jiirel suuruselt tada opetamise korribainiks. Nijitseene, _ koonuse voi iimara kuju, mo- teine, T;i on ehitatud Nevada poo- lik oppematerjalkantakse teleekraaoed suudavad oma ahtal alusel veel lele, ho.one iiks kQJg asub tiipse)t nile, akuS-tilist osa kil1.d:eb heliliri.
vaevalt piisti seista. Ameerika maed, kahe osariigi piiriL'. Nevada:s vaa. dilt. Loengud ()n lindist~tud. See
Aula oli tulvil _omakseid, sopru, tookaasla$E Esiplaariil jiirjekordne
kaasa arvatud Kaljuiniied, Ot;J peh- datakse leebemalt rnitte iiksnes por- aparaat voimaldab ka teadmisi
lend - kaugoppijaid,-KAL'JO-ROHUMETSA foto
memate joontega kui oleme harju- gule, vaid ka religioossetele tehin~ kontrollida.
Nagu __ eelnevast jiireldub, pakuvad voorale suuremat huvi liiiine-poolsed osariigid: _ Idapoolsed on
Higa iira kasutatud, kultiveeritud,
loodusrnaastikud
peaaegu puuduvad. Pole metsa, mis annab loodu(Al1tus 3. lk.)
Hea, et ohtune esin~mine laks kisid, .et neil on plaanis tutvuda
sele ilme. Maastik metsata on - aga; Noukogude Liidus_ olevat selline {gati korda .. Meid ei tahetud kui- diskodega teistes - liiduvabariikides.
Jalasto, H. Elementaarstatlstlka nagu maal raamita.
vaid - veel _ Moskvas - - Lufoikl. dagi iira lasta, nauti lisanumbreid,
Algava piieva hommikul oligi
liiii.d _ kasutatakse intensiivselt --'
Vue paeva hommikul suundusi- kiies aeg asuda tagasiteele Mur- klisiraamat. Tln., «Valgus>, · 1978.
Ko Ju
_
_
harjutamas kiiiakse hommikul kel~ me Kirovskisse. Kummekond · minu- - manskisse. Linn votab _ · enda alla 296 lk., joon., tab.
Pollumehe
teatmik
1978.
Tin.,
Moskvas
istusime
rongi. Tukku-la seitsmest ohtul kella ilheteist- tit soitu ja Apatito jiiiib seljataha. rohkem kui 20 km Koala .lahe rankii.mneri.(.
Maantee lookleb mooda miienolva nikust. Paralleelselt lahega kulgeb «Valgus>, 1978. 376 lk., ill. Tl. poor- sin pingil, tegin kokkuvotteid ja
iildistusi. Hommi~uks joudsime EesKui - tJeel _ Usada, _ et kaevuri • kesk- illespoole. Par,einal ja vasakul laiub pohjast lounasse linna peatiinav Le- de! koost.: E. Mets. _
Tallinna Poliitehniline Instituut. - tisse. Pohjamaa - vottis meid vastu
mine _ teenistus Olenegorskis on _ vas- tandra. Soidame, silmapiiril aina nini prospekt. Meile. korraldati ekstavalt .- ametile 500;_,_800 rubla, on miied - Hibiinid onia valendatJate kursioon, - ohtul
aga kahtusime Raarnatlikogu. Teatmeteosed I. Tin., oma uinuvate majade, tuulevaikuses puhkavate kase. ja kuusesalupiiris se/ge, miks. siiti linnas ei tippudega, magede - kohal ' pilvine Murmanski televisiooni- fa raadio· 1977. 31 lk. Kirj.: lk. 31.
BypeHHH H. Jl, KoTOBa r. H. dega. hallaga kattunud soode ning
teata midagi toojoupuuduse~t ~ju· taevas. Sa;ab harva lund. Hibiinide tOotajatega. -Lindistati . ilksikuid
ba tnitu aastat. ei olevat ii.htegi va· jalamil asub 1931. aastal rajatud kohti- -meie programmist
raadio Cnpaao11~HK no nile.11oeo,ll;CTey. M., auravate luhtadega. Reola jOest ja
«Ke>JIOC>, 1977.,367 c. c HJI.
niitudelt tousis tihe udu ja voogas
kantset )oolise kofita! Resoluutselt maailma ilks pohjapoolsemaid bo' noortesaate jaoks.
fJia.nirnii H. n. JI,eKopaTHBHoe Emajoe suunas. Sellest kerkisid_
osatakse voidelda _ joomise vastu. taanikaaedu.
Murmanski Unna komsomoli lookTooiuusipiiev toob kaasa v.aUanda·
Tugevad - tuuled koguvad miige- _ obfektiks on 24 000 kohaga sigala ueeToeo.o.cTilo Ha npHyca11.e(iHoM saartena e!?ile poosaste ja puude simise pohjuse miirkimisega. Selline desse tohutud lumemassid. Uksi- ehitus. Kiisil on hulljulgena tunduv y1JacTKe. (Cnpas. KHHra). JI., «Ko· luetid. Aovalgusel jiittis koik miis.vallandamine jiitab -_ tOolise kohe il- ~utes - kohtades vallanduriad - need ettevotmine _ ,.._ kavatsetakse linna JIOC», 1977. 2'40 co c HJI.; 8 JI. lin. tilise ja meeldejiiiiva pildi. Midagl
selletaolist ei niiinud me Ameerima pi5hjarajoonides tootavatele ini· suurte laviinidena, mis tJoivad kat- tarvis toitu toota siinsamas, polaar- YKa3. H83B. p~cTeHHi'i: c, 239.
- -un.: · M·
- ·ii-·- 5- · - . . M-. ka_s kusagil. ·_
•
_·
MaKapOB
- ., M'eHCKH
tnestele etteniihtud soodustustest. kestada ajutiseks koik side med muu Joane tag a. Praegu on Koala poolSee tiihendab-seda, et kui vallanda- maailmaga. Laviinide tundmaoppi- saarel ainult _ ilks polluma;andus- JIHneAn1i1e _ asToMaTH'lecKHecHcTe- · lg al maal on oma ilu, kuid. inimetud to&ine laheb __ Olenegorskis tei- miseks ;a iirahoidmiseks on Kirovs- sovhoos, millel on va,ike piimakari. Mbl. (9JieMeHTbl TeapHH, MeTOAbl Sele On kpige kaunim tema kodu'se asutusse toole, siis saab ta kuus kis toole ·rakendatud>eriline lume; See piim laheb haiglatele ja laste- pacqeTbl H .cnpaBO'!HhlH MaTepnaJI), tnaa - maa, k.usJa !i>n stindinud ·ja
(YtJoo. noco6He JI;JJSJ. ay3os). M., kasvanud. Al'aablane er taha lah100~200 _ rbl. viihem palka, nagu meteoroloogiateenistus.
aedadele.
oteks ta Pohjas uustulnukas.
KD.isime meiegi miigedes. LumeEsinesime sigal4 ehita_'atele. Oli «MarunilocT{loenHe», 1977, 464 c. c kuda OIJla korbest, .eskimo tunrteb
liirgmisel _ piieual soitsitne Mur~ piirini joudnud ( oma pool kilomeet- pal:iu kilsimusi Eesti pollumti.landu- HJI. CnncoK nnr .. : c;. 453-458 (130 . end koige patemini po)aarmere kalmanski- oblasti
teaduskeskusesse rit pilvedele liihemal kui. Linn), se kohta, eriti pohialikult tuli fu- Ha3B.). npe;n.M. YK3"3.: •c. 459...::..461. . da). - lnimene -_on ·imepiiraselt · seotud.
kodumaaga. · __
Apatito _ linna. · Peatuspaigaks sa1 lasksime pilgul ringi kiiia. Paremal tustada 1. Gagarini nim. nD.idis- -. - - -·-(Lopp.)
hotell cAmetilst». Vastutusrikas o!i ja vasakul - ainult miiedl
.- sovhoosi seakasvatuskoinpleksist. · ••••••••••••••
. esinetnin,e kokkutulekust d sade laJahelepanu! ·
Allatulek oli omamoodi piinev.
Arasoidu eelohtul toimus lahkuhinguf!aulsuse jiilgedes:» osavotjate Kohati muutus jalgraja langus nii misetendus Murnianski Koigemas
6. dets. l<ell 16.15
_ To.lmetaja M. VAJAKASees. Linnanoored kuUlasid meie jarsuks, et va!mus kuiufasime end Merekoo!is. Esinesime suures _ ringii.liopilasi _ viiga
tiihelepanelikult, juba otse ii.le kivirahnude veere- auditooriumis. Vastuvott oli ulihea,
toimub EPA aul.as koio.
paliud saalisistufad oUd ise sama- mas - ja see _ veererada _ olnuks ap!aus ei tahtnu.d vaibuda.
cnhlJIJIYMB_RHJIYCI!
AKa~,¢11rn'a,.·c«ce.iii.gi akadeemia oppejouCKOX03RilC-rBeHH8R
aKa11eM.Ot>). _ Opraa,
/aadsete agilkollektiivide
Uikmed. kii.llalt pikk...
·la islusimeRi ialle lennukis. Hildude
- napTKOMHTeTa.
peKTopaTa,
KOMHTeTa
Seda toredam, et n.-o. professio•
Ohtul esinesime Kirovski suures tJasti, Murmansk!
JlKCM H npoc)>l\OJ\la 3CTO!ICKOA cenbOLDl(QOSOLEI(~
naalid meie kava viiga hasti vastu kultuuripplees, saime tund aef!a
NeU tundi lendu ia' olime TallinCKOX03JliicTBeHllOA
axa11eMllM, 3CT. CCP<
votsid.
l(one - alla tulevad
Ajaleht «Pollumajanduse Akadeekoos pohjamaa n.oortega tantsida. nas, kohvreis aukiriad, puhendusieOotasime vaga - esinemis( Poljar- Muidugi •tantsitJad noored samuti ga raamatud ja l(oolamaa suveniimia>,toimetus Riia 12, tel. 75-.572.
EPA .koHektiivi ees-seis".
noje Zoris. Af!a oli lti.upaev ;a kiii meil. Diskosid neil veel ei kor- rid ...__ kivid:
Hans , Heidemanni nim, trtikikaja.
vad
oppe-ka
svatustoo
komsomoli lookehituse noored kOik raldata, kuid huvi selle .tantsuohlu
triikk T:irtn"; Ka~tanl 38. Tellirnise
iilesanded._ EPA. tulevi.;.
tundras seenel. Vue moodsa kul- vormi vastu on vaga suur. KirousEPA kfubf_kunstlllne juht
nr. 5298., MB-05895. Oksiknumbrii _
tuurihoone saal oli- - peaaegu - tilhi. ki komsomolikomitee. toi)fajad raa·
kuperspektiivld-jne.
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