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Keskkomitee 1978. a. 11.1uhpleenum1
Agraarpoliitika on a_laU". olnud leksne kiisimustele lahenemine VOi- materjalide .... pohj ~I: ~am~- . CSpipartei majandusstrateegia, taht~ak~ maid ab kaasaja teaduse ja teh!lika takse ti.mdma k01g1s oppe1oudude
koostisosaks. Arenenud sotsialismt progress! ajastiit. saav~tad~ pollu- metodoloogiaseminarldes ning po1 edtapil,.mdil ttoi1mu1b kto1gu tpo!11mum1·5aajlauns·mt.uadj a1nudleum_stµotmises
t: Vi.Im.. ~s.
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... ~QQ. . ·~.
5o1.
~~g1k1,ina ~da- 11itringiddes:
· ·
k
kt
· use m us r aa se e e oo
- .
· · . . .·• ·
·.· · . . .
·
OPPLl~e na 1.01·
. 3·sva81idselettjunbeea'dl3mbi
,
.: · .
3vl!~J~~
kllti'lilti , ;iihe . · piieva orrapun · ma tele iileviimine, touseb veelgi ·_ag.
Ktnnpleksne. liihenemine pi)lluma·. Olenurme ilppe- Ja katsemajandi raarpoliitika osatiihtsus. See Jule- janduse kiisimusteleiei 'Pitr~u ajnult
· .·.·.
direktorl K. Roosve informatsioo- neb sellest, et Juba NLKP XXIV tootmise probleemide koigekiil
.... gse
:rJ
ni·koristustiiode tulemustest.
kongressil seadis partei meie iihiS" kiisitlemisega. Juba NL~P ~XV
Nagu miirkis K. Roosve, oli tana- konna arengu praeguse . etapi pea- kongress seadis; p511umajand~toot- lid kutsuvad koikjal esile elavat
, vt.ine, korlstus ilks raskematest te- iilesandeks rahva aineliseja kultµu- mise probleem1dega samavaarsele huvi. Nad· aitavad m5ista seda
ma . p5Uurnehepral,<tikas. Vihm11' ritaseme tunduva tostmise. Nimeta- tasernele ka sctslaalsete suhete suurt k!\ngelastegu, m~da· tegi n_?usadude tottu venis koristuspe- tud iilesanne fikseeriti majandus- tiiiustamise ja arendamise P~<?.h· kogude rahvas: voidu kmdlustam1sel
riood rohkem kui kolm korda pike- strateegia peamise suunana ka X leemid. See tuleb sellest, et 1at- Suures Isamaasojas ning seejiirel
-maks kui tavaliselt,
viisaastakuks, ,Neis tingimustes on kuva urbaniseerumise protsessi tin- purustatud rahvarnajanduse taastaEOE-78 toosuve kokkuviitted on
cJ<ui teravilja koristasime monel pdllumajariduse [a .~ellega s_eotu~ gimustes muutub uha vajalikumaks misel ja v5itnsa . ma!~nduspotel!t- te·htu·d, riihma.de. sotslallstllku vOist•
aastal 18 piievaga, siis tiinavu ku- tootmisharude efektuvsuse tostmt• llnna ja maa .vaheliste erinev_uste siaali loomisel, .mis vo1maldab polIus selleks ligi kolm kuud. Kartulit sele suunatud abin5ud tiiiesti mois- iiletamine. 1970.,..,-1978. aastam. on Jumajanduse alal niiiid .. selliste luse paremusJirjestus kiilgUe nib•
oleme koristanud isegi 22 plievag_a, tetavad,. sest rahvatarbimisfond ku- linnaelanike osatahtsus meie vab.a- grandioossete iilesannete Iahenda- stendll d(omsomollteated>. Seega
tiinavu kulus selleks file kahe kuu. juneb 70-protsendiliselt pollumajan- riigis
.tot1snud.' . 65.[~ prot~nd1~t mist, nagu NLKP · ~eskkomi_tee . on. f.OE~78 andnud teatepulga iile
ja . novembnpl.eei:ill!'11tel EOf.-79-le. Et jargnev · malevasuvl
·Ja kiilvlpinnad
olid enam-viihem duses toodetavatest saac;lustest.
69,3%-ni, Prakbka na¥'?h•;;eLne1s jtiuli'vordsed. .
. ·
.". · · . NLKP Keskkornitee 1978. a. no- majandltes, kus kanhlts.&e, kuilaldast -1978. a. kavandattid. HilJub tlmu- iinnestuks, alustab ELKNO EPA
·
· -1 t t
Komltee EOE sektor oma tegevust
:· 2815 hektarist teraviljast l 16 ei vembripleenumi, materjalides, srn, hoolt maaelu., kujun<tJvate olme-, nud sm. L · · Breznevt
ma es us eraa- riihmafunktsionaaride kandidaatlde
olnud iildse viiimalik koristada. Osa L. Breznevi kones set pleenurnll, hil- kultuuri- ja tefste sotsiaalsete ti'!~i- matuga cUudismaa> tutvumine on
-·
h
s··
lukord viljaselgltamlsega.
. tuli teha siloks, osa tegime rohuja- juti toimunud ,NSV Liidu Olemnou.- muste eest, on t0oj5uvoolavus va1kJu.b a t ates oos. · un on
Nell iillop- llast.el, k.el on. volmalua.
huks (kas oli ristikuga liibi kasva- kogu istungjiirgul rohutati taas sem, kinnistub kaader ning ka toot- mones mottes isegi soodsam, sest
nudvoi oli niiha, et ei valmi).
vajadust . kindlustada
~olluma. misiilesandeid lahendatakse eduka- uudismaade iileshatimise ., esimestel ja soov tootada tuleval s11vel ehl·
Teraviljaks koristat!1d .pinna hek- janduse hoogsam areng, m11le suu- malt. Neis majandeis aga, kus. sot- aastatel votsid akadeemia iiliopila- tusmalevas rlihmakomandoride, ko.
1 · It
missaride vol melstritena, palume
tarisaak oil (punknkaalus) 30,5 nad iiksikasjalikult kavandati NLl(P siaalsed tingimu~ed on puudulikud, sed sellest iiritusest tse
a1a osa. esitada avaldus EPA komsomollkots/ha. Kogusime 6512 tonni tera: Keskkomitee juulipleenumil 1978. a. ei aita tihti ka rajoonide J)C>Qlt Paljud osav5tjad, niiiid ju~a oppe- mltee
malevasektorile
hiljemalt
vilja loodetud 11 000 asemel. Km . NLKP juulipleenumil tehti kok- osutatav . tiiiendav abi tehnika, joud, voivad neid siindmus1 ka oma 25.•. ·detsembrlks, ku.sjuures avaldu·
jagada kogusaak kogu kiilvatud kuvote pollumajanduse atengu koh- mineraalviietiste voi muu eralc;larni- isik)ike miilestustega seostada,
1•
Prof. v AL ENTIN MATIN
sel peab. olema kursusejuhendaja · ~
plnnaga, kujuneb hektarisaagiks ta aja jooksul, mis on moodunud sega.__sest pole vajalikku tootmiskomsomolisekretiirl
~
.
n
ousolek.
.
23,13 ts.
·
NLKP Keskkomitee 1965. a. mlirtsi- kaadrit ega l~dusat .~oo organise~Kiiiglle kilslmustete, mis on iseoAga et teistes majandites oli sa- pleenumist, kus paridl alus partei rimist, mis ab1 ef~ktuvse kasu~am1- ~
..........
tud . tuleva malevaslivega, saavad
muti saagilangus, jiii Olenurme ka uudsele agraarpoliitikale. Pleenumil se kindlustaks. Seepiirast voib olvastuse _ oma teaduskon ..
selliste saagiandmetega · rajo~nis konstateeriti, et moodunud perioo- gustahdt viiita, et vajalike olmeEile hommikul soitsld tudengld
nast jargmlstelt iillopilastelt:
endiselt kolmandale kohale (Lenmi- dil saavutati pOllumajandustootmise tingimuste kujundam.ine muutub
MMT maapara~duseriala - . PU·
nim. niiidil!Sovhoosi Ja 'fartu ·nai- intensilvsem areng, mis kinnitab, et _praegusajal . pollumajandustoo!1_!1ist meie rahvatantsijad . Kaunasesse. Algas traditsioo- vo Kong-~ (MP II), MMT m.et$..
dlssovhoosl jar.e)J.
. . ..
partei uus agraarpolii?.ka on oma ennast koige otsustavamal maaral
Paremat saaki andsid suvinfsu pohiolemuselt olnud 01ge. lseloo- mojustavaks teguriks.
·
niline s0sarkoolicte taidle- majandus- "ja maakorralduseriala Eda Karja (MK II), P.MT - Helli
(37,7 ts/ha) ja rukis (34,3 ts/ha). mustades p01lumajanduse. praegust
Komp~ne lihenemine p01lmna- jate festival.
Haas (PM IV), M - Karin Schmidt
K"11"tulit oU maha. pandud . 360 . olukorda nil](,k•vandades tu~yl~.~ jandQSe arenp·;r,.•;~emf«!ele . el
.Tartus toimub . ko"tsert (RP Ill).
.
. ·. ,
.
hektaril. 104 hektarit . jiii praktili- iilesandeid, 1iiisitleti pleenumil vaga piirdu iilalpool oelcrut'I. Polluma.
. SUM SI.LJ.-AM~
: :;'
selt koristamata (v5i sai hiljem laia kiisimusteringi. Arutusel olid janduse industriaalsetele tootmis- '13. detsembril kelU9 EPA
. EOE seldorl juhataja
kultivaaforiga liibi aetud). Se_alt materiaal-tehnilise baas! ja kaadri alustele iiJeviimise staadiumil peab
aulas. Kolme piillumajankoristatu kotbas aga ainult soo- probleemid, taimekasvatuse ja loo- artestama iiha tihenevaid seoseid
dusakadeemia rahvakunsdaks. .
.
·
· .·
makasvatuse eriharude olukord, ma- toostuse~a. Siin on' tegemist iibelt
tiOhtu on alati elamusl
J<oristatud . pinna· hektaris_aag!ks janditevahelise koopereerimise ja poolt koigi nende toostushai:ndeara.
pakkunud. Kindlastl ka
kujunes 170 ts, kogusaakl uldpm- agraar-industriaalse integratsiooni mis oma toodangut (.traktore1d, polnaga jagades jiii . hektarisaagiks perspekUivid, lcolhoosjde Ja sovhoo~ lut5omasinaid, .kiitust, mineraalviieseekord. Kohtumisenll
121 ts. Molema naitajaga 3. koht side nin.g. riig··.i va·h.el.·ise. d. · ma.ja·ud•· u. · s- tisi jne.)- polluma{l!n~usele ~·~ -----------·Tartu rajoonis.
.
· · .·
suhted, kiila .olmetingimusi llujun- vad, teiselt J?Oolt. ko1~1 nend!) :toosKokku. kogunes .152 700 ts/sii, ~is davad asjaolud, eriti maaehifils"- ja tusharudega; · mis , p0lluma1and.us·
on
suure sovhoosi kohta vahe palju muud .. ··
.
. saadusi iimber tootavad ja tarbimi"
UUDISEID POLLIST
(mulltise.
st, mil.. Aa.rd. la oli iihen.daN1·1·sugun·e ko-1"keho-lmav pollumak
j l"k
· k b d. s
·
· .
· . . mltmeid aspekte kii• se
s va elanikkonnale
a 1 us .vorm1s kiittesaadaau an u e
Agronoomiateaduskonna
aiandµmata,
12 000 ts/siL .. rohkem). jandustootmise
kaudu
· k
k II
Hekt.ainult
ari .ko.h. t. a... ko.gunes.. tiinavu "'ti
l"h mlsv11·5 on ting1·tud
·
.1 t
. t se ja taim.ekaitse ringi ooso1e o
2869 Su- mu)·Iu.s·e. 3500 . v. a.stu. Ube .,1· •tev "h· a ene
ko·kl"henevatest. ja keeruka vaks teevad. Siin
I k on
k me1lek egernis
· k-· · 28. novembr1·1. Seekord tulune"
Kui niUid vanasona veidl varlee·
ne1s u a a
·
. • agraar-toostus i u · omp s1 . 01g1 ku et kuulata meile kiilla tulnud
loomiihiku kohta oli munu · 2200 sii, maks. muutuvatest tootmise seostest komponentide kooskolastatud meh- EMMTUI Polli katsebaasi puuvil- rida, siis voib ka nti oelda: siis on
tiinavu 1050 sii, ja sellegjgi tiinavu ja soltuvustest, mis tulenevad pol- hanismi kµjundamisega rahvama- janduse osakonna
juhatajat E. hilja teadmistekoera soota; kui e~3. koht mulluse 4. aseme .>
lumajanduse jiitkuvast spetsialisee- jartduse eri'tasemet.el.
Haaki. Kiilaline andis pogusa iile- samihunt on aia taga. Mi~suguses
Jirv&elja metsamajandl tOOdest- rimisest ja kontsentreerimisest in.
..., ···
t seisua on liiheneva sessioonl eel
.
·.
tegemistest k5neles dlrektor H. Ka- dustriaalsetele · tootmlsmeetoditele
Partei riuiidisaeg~~f agraarpolii- vaate Polli katsebaasis tehtavas_ EPA iUwpilane?
Neiu Z I kursusell: «Mure on•
sesala. I(a metsameestele on vih- iileminekul. Praegu on selge, et el tikai kujupdavate /~5l:timomentide uurimi~to5st: .
_
. ·.
..
mane aasta ebasoodus, · seda enam ole voimalik saavutada pollumajan- niisugusePiildt.austal:on paljude; ilkDeg!1st~er!s1me .ounu Ja ku~~as.1- suur, haigus roovis palju iUga.
Jiirvselja
madalates . metsades. dustootmise iildist tousu monede sikp.robleen,iideja ~spektide kiis1t1~- me rmg1 . JU~ata1a. Helve Ko!'!erl Arst veel oppetoole ei lubaniul, ago
Metsa raiutakse ja veetakse viilja iiksikute pollumajandusharude voi mine arusaad'avain. Sel . semestnl . aruannet rmg1 eelm1se aasta ·. toost. kliisin tlina siiski f iiilsika pralt.tiku~
lausa vee seest. Seni veel volgu el sektorite eelisarendamisega, nagu viiakse · labi akad~mia koigis tea,..
l\oosolek IOppes uue juhatuse va· mis, ja homme llihen 'ka. Muidu
/iiiib plirast hlitta.»
· .·
.
oldud. Siigistormide tottu on palju seda tehti veel hiljuti. Ainult komp- duskondades ja koigil kursustel op-- limisega.
ANNE JUHANI
tormimurdu (kiill ·. mute nil palju
Noorfn.elted MP II k,: «FD.usika
kui kuuekiimnendate aastate !opraktikum on tehtud, . nuud on
pus).
.
aego . jalutada, . kuni teised pltigu•
Noukogus olid kone all ka
tavad. Kiiisime dekanaadis ;a hamiihiselamud. On majutatud 1662
batirstil ;a ... » «K.as oppejoud teilt
iili5pilast. Mane) miiiiral on seni
manda tOOd ootab ka?» «KOik mls
vastu tuldud ka iiliopilasabielupaavaja, on lir(l antud;» «la kuidlis
ridele. Miirgiti, et iihisel~muno~liiks kevadel'J» «Esim11sel katsel
kogude too jatab veel soov1da. Es1saime koigest jagu.» «Nll.sils piiris
nel>. korrarikkumisi, valve ei tiiida
m.ustermehed? . Aga kus on need,
oma funktsioone.
kes eelmisel sessioonil f!Qlgu jiild?»
Raskusi on elektripitnidega. «Tor· id mehi peahoonest el ·. leia.
nis> on 2800 valgustuspunkti, cBe-.
ust ehk saaks kiJ,tte.»
tooniS• ja cNooruses> . kummask1
;· ehk · uni alles maglls ..•
kuussada. Kui saadaksegi 200·. ees OK 11 k.: «Aega ei. ole
300 pirni, siis nendest ei Jiitk~. .
. ·.flks raas. Jargmisel · nlidalal
Uks
insenet'
cNooruses> oli kanahsats1oom·.on ).otm., kontrolltoOd.»
peab tundma pol- .
avarii. Et EPA-I puudub vajalik tehNii ·~{.leidnudki kedagi, kes oleks
lutoomasinate
.nika nii tosiste avariide k5rvaldaefid ek$.<J.rnitf,.ees juba praegu vo[g,
konstruktsioonl
ja
miseks, tuli abi otsida valjastpoolt.
lase.ks
ud. Tudengeid siltehnoloogilist
ar. Seet5ttu vottis avarii li.kvideerimine
rnapifril, . . , aga matemaatika
vutust. . Fotol on
kateediisf}a.stui .'valiavanemopeliig~ ~aua aega.
.
•.
Ella H aldre taba, ..·.··.·TOOS1ne-rm.rre·cm ·cTomt>·dtrsnimtaia Hilja Oiglane. Motlesin enda~
nud
·
prakufuiiiis 11
midega, mis ei ole ehitatud vastamisi •. et nii.ii.d' taban ikka mone
kursuse vene rahvalt n5uetele (porandad lasevad
volg!ase lira.
ma .
. vett liibi). Pahandusi . teevad ~~
«Kuidas Jaheb?» ~Hastl.» .1a
iili5pilased ise, kes ei kasuta dus1kontrolttoiid kOigit tehtud?» ~Aga
ruumis veekardinaid ja iildse lomuidugi. Tuleval aastat, slis h,ak•
bistavad
Iiialt. 1Vesi
valgub
kari jiille kurtma. Mitt fu tatta'()U
dusiruumist viilja ja voolab p5ranII kur~us. Juba tea~ad, kuidas op·
dakatte alla. Ehitajate komisjon tupima peab.»
/ ·~ .
.
·
leb puudusi valja selgitama, siis
I seekursuse:Ji
ol.e.· k· ·...s ·'. ore·
·.....e;.~. '"! ko·ainetes
i~.
. ala
saab neid ka parandada..
tesK.ii.I.II.
't.J!tis
Kone all oli ka ettevalmistusosate(l.ksid1 kuidas, iJppi · ' e1tb.
konna tegevus.
·. . ·
. . . M . •,KAS~ ·.•.
'
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·Prof.·v. RicJata'fi~~::~~~Fo~1?~l:;v~J~t!!1
· · · ·• ·
L · .· ·1· '
fQ 0lU u,9 ,e
'dusloomade ja -lindude paljude

-

,

-kohtuliku loomaarstlteaduse ja ~ihaY.~atuse. oppetooli dotsen~iks, millele
1~rgnes1d. sa"!a kateed~t erakor~alise prof~sson (1936) ja korrahse,
professor! kutse (l ~40): Ee_s.~1 NSV
rahvahanduse, kornissari m~arysega
26. det~~m.bnst _1940r . kinnitatud
T~rtu ~nkhku. Dl!koolt p~tanato?rma, h1.st.oloog1_a Ja parasito_Ioogta
kateedri juhatajaks professoriks. .
Pidevalt tuli rnoelda ka oma teadusliku kvallfikatslooni tostmisele.
Sel eesmargf tootas V. Ridala paralleelselt Tartu Olikooli patoloogHise anatoomia kateedris professor
A. Valdese juhatusel (1930.:..:..1934).
Doktorandieksami oiendas . 193L a:
I semestrll ning [uba 1933. a; novernbris kaitses doktoriviiitekirja
teemal «Bruce/la abortus'e pategeensest toimest lehrna udarasse 'ja
monedesse . teistesse elunditesses,
Doktorikraad kinnitati VAK-i poolt
30. III 1946. a.
·
Oppetood on prof. V. Ridala liibi
viinud al ates 30-ndate aastate algusest patoloogilise anatoomia, pa•rasitoloogii:i ja lahanguopetuse a!.a!.
Suurt rohku paneb ta sellele, et ultEesti Pollumajanduse Akadeemia opilased oskaksid oma teadmis!_ r~patoloogilise anatoomia, parasi~o: kendada praktikasse. Se1 eesmargtl
loogia ja loomatervishoiu kat~e. n abistab ta ise praktikat koigil v6i~
juhataja professor V. Ridala tahts- malikel juhtudel nii teoreetiliste)utab 50 aastat kestnud teadusliku ja hendite kui ka tegelike uurimistega.
pedagoogilise tOo juubelit. Sel\esse Ta on taastanud I maailmasoja. ja
ajavahemikku mahub 45 aastat ka- Saksa okupatsiooni ajal laostatu~
teedri juhatamist ja rohkesti tosist patoloogilise anatoomi~ ~uuse~!_Tlt
tood ning tohusaid saavutusi.
kogud ja rakendab netd ~ppetoos,
y, Rid ala siindis 9. miirtsil Abi eest sigade katku j a ve1ste suul 906. a~ Muhu saarel talupidajate- ja sorataudi Jikvideerimisel on talle
kalurite perekonnas; Keskhariduse avaldatud tiinu NSV Liidti Polluomandas · Saaremaa Ohisgiimnaa- majanduse Ministeeriumi kiiskkirsiumis (1919.:..:..1925). 1925, a'. siigi- jas.
sel astus Tartu Oljkooli LoomaTeaduslikku
uurimistood
on
arstfteadusko11da, mille
16petas V. Ridala teinud mehemoodi. Juba
1930. a. kevadel loomaarstina kii- tema .• doktoriviiitekiri
Brucella
tus.ega.
abortus'e patogeense toime kohta
Juba iiliopil~spolves pli V. Rid ala lehma - uda~asse oli pohjalik ja ai- ajt1tiseks abijou~~ loomaarsti.teadu~- nulaadne. Selle too ulatuslik kok·korma patoloogthse anatoom1akab1- kuvote avaldati inglise keeles. See
netis _professor M. Hobmaieri juu· too, nagu ka ta mitmed hilisemad
res. Jargnevalt tootas ajutiseltve- teaduslikud tood, leidis tosist tiiheJerina.ardiagnostika laboratooriumis lepanu teadusemaailmas ja tegi juuja vaikeloomad~ kliinikus assis!~n- bifari tuttavaks rahvusvahelises uladina ning alates J930. a. asus toole tuses. Teistest teemadest tuleb maipat6lo6gilise . anatoomia kabineti nida sigade toksilise hepatodiistroonoorema· .. assist.endina ja 1932 va- fia, balantidioosi, sigade influentsa,
nemassiste!l~ina; 1933 .. a., . valiti naha punatiipilisuse, nakkava atrooV. Ridala Tartu Dlikooli patanatoo· filise riniidi, tallede valgeHhast6ve,
mia, histolo6gia;
parasitoloogia, sigade ja lindude katku, hanede as.

mo~~~tr~t:t:!~·~f£-=
·.

. .

'

...

.

t:

pa- 15-aastaseks ., kirurgia :1(1, s'i)hnitus- -

'ri~!~l%~~~~:~~u~~~~lg~~!at~r~f~ .
E; Ridalaga selgitatL viilja Vortsjiirves 1948. a. eslnenud kaladeulatusliku suh~inise . pohjus ja uuriti
.sama jiirve kaladel esinevaid parasiite. Viimast~ aasfate uuringutest
on sarnuti. kpostoos prof. E. 'Rid alaga !Iliirktd.a Streptococcus agalactiae poolt lehma udaras pohjustatud
patoloogiliste rriuutuste'Iaadi ja ulatust ning torjet. Nende uurimuste
pohjal tootas.id autorid viilja juhendi
suurt maj.an<luslikku kahju pohjustava streptokokilise mastildij Iikvideerimiseks ENSV kolhoosides ja
sovhoosldes. .
. . .
,
Prof. \{; Ridala on juhendanud
13 kandidaadivaitekirja, mis koik on'
edukalt kijtstud: Hiisti on tootanud
OTO patofoogi!ise anatoornla ja parasitoloogla ring, kus valminud too<lest 17 Of! 'Saanud I auhinna ning
5 toM NSV Liidu I(orgema ja
Keskhariduse MinisteeritJmi aukirja,
Prof. V: Ridala friikis avaldatud
tootle loetelu sisaldab 137 nimetust.
Lisaks se!le.le on .ta al.ates 1945.
aastast esmenud teadushkel konverei;itsidel. nii meie vabarHgis kui ka
Lhdu te1stes keskustes ~okku 9~
ettekl!ndega; Prof. V~ Rtdala oh
19~7. a: suvel komapdeerit1;1~ Tartu
Ohkooh poolt Roots1, Taani Ja Saksamaale, et tutvuda sealsete veterinaariaiilikoolide ja uudmisasutuste·ga.1968.a. vottis ta osa Pool a Rahvavabariigis korraldatud IV rahvus.v~helises~ .. trihhomon_'.l.osialasest
~um~o~S}OnlSt, 1970. a, ka1s. Soomes
1a ~ottt~. osa:. ~r?_to~ool6og1a-~Jas.te
semmande la?1vnm1s~st Helsmgts,
Oulus, turu~ Ja Tamperes.
Prof. V. Ridala iihiskondlike iilesannete .loetelu on ulatuslik. Lisaks
teaduskonnas mitmesugustes komisjonides tootamisele on ta EestiNSV
parasitoloogia-alaste.
probleemide
koordineerimise komisjoni esimees,
Tartu patoloogide iihingu esimees,
Tartus · tegtitsenud
viiitekirjade
kaitsmise noukogude liige. 1953.1956 .. a. oli . ta pollumajandustea:
duse ja eesrindlike kogemuste iileakadeemialise juurutamise komisjoni esimees. . .
Prof. V. Rid ala. on ka kova spordimees, ta on ;ias~akiimneid harrastanud vorl{palli,. korraldanud vorkpallivoistlilsi EPA-s ja naabervabariikides. 1959 .. a .. peale on ta Tartu
linna vi5rkpallisektsi9oni presiidiumi
esimees. NSV kiidu spordiscltside

i.

':/:~n,kal~e;J~~:rnim to~j~,
Her·
Aasta piirqst. Hermtt.fli sgnfltm(st
siirdusid .
oanemad
Vorumaalt
Kahkua oallast Riipina kanti, kus
hakkqsi(l,.. K.iueste · popsitalu pidama. ·
Seal sai juubilar f!.Simesed maatoo
kogemused, {)ppis armastama maad
ja loomi, Voru kit.lakooli liipetamisele jiirgnes uiihetasuv sulasetoo
taludes, mis hiljem iirgitaski oislma linnas tasuoamet toad. Et tolleaegses Ta,rtu it.likooli loomak~iinfkus oli oaba teenija-loomatalita1a
ameiikohi, siis oisusiaski Herman
seda toad proooida, mis ameiinimeiuse jiirgi tundus maamehele . kiUtau · sobiuana. - 12. detsembrist
/930. a. kinniiai! Herman lepland
amefiss(}, . algul.
O(!istehaiguste
kliinikusse hiljuti manalasse. oarisehud. prof.. J. K.aarde.juurde ning
hiljem (1947. a.) kirurgia [a siinnitusabi kateedrlsse oanempreparaa-

totina,

.·

..· .

.··

·

Ega amet algul viiga meeldinudki ..,.... ei teinud. silmale roomu
haiged loomad ja valus oli va.ada·
ta, kui moni neist suri. Peagi ttllid
tookogemused
ja room terveks
saanud p(ltsientide ute. Hakkaja _
mehena. oppis Herman peagi iira
porsastekastreerimise,
piiramiste
uotmise ja palju muid toid, mis
voimaldas Tartu it.mbruse taludes
keskn6ukogu on teda autasustanud
miirgiga
«Kehakultuuri
eesrindlane>.
Eduka pedagoogilise, teadusliku
ja iihiskondliku too eest on V. Ridalat autasustatud medaliga <Vapra
too eest Suures Isamaasojas 1941.1945. a.>, Eesti NSV Olemnoukogu
presiidii.tmi aukirjaga 1965., 1966.,
1967. a., 1973. ja 1976. a.
1967. a. anti talle Eesti NSV riiklik preemia, 1969. a. oinistati Eesti
NSV teenelise teadlase aunimetus
ning I 971. a. a11ti falle EKP Tartu
Linnakomitee ja tSN Tiiitevkomitee
aukiri. 1973. a. autasustas NSV
Liidu Pollumajanduse Ministeerium
prof.. V. Ridalat miirgiga cSotsialistliku pollumajanduse
eesrindlane>.
.
.
Soovime jutibilarile veel paljudeks
aastateks head tervist, senist reipust
ja tooindu eesseisvate iilesannete
edukaks tiiitmiseks!
'
·
I(ateedri kollektiiv

·.·

EPA komsomol liibi aegade 7.

palgalisa teenida, Herman
sai
maarahva seas tuntuks, ia paljud
kiiivad veel praegugi head nau
kit.simas.
_
40
aastat
on H. Lepland
olnud
asendamatuks
abimeheks
nii
praktikumidel, . viiljasoitudel
kui ka teadusliku too ka'sete
liibtuiitnisel.
Oma
rikkalikust
kogem.uste
varasalvest
annab
H, Lepland sageli head niiu oppejtiududele ja veterinaarpolikliiniku
toomaarstidele, kellest enamikul on
aastaid vii.hem kui juubilariltOostaazi .. TOokus,., abiuqlmidus ja optimistlik .meet on Hertnan Leplandi saatnud kogu tel7la pikal eluteel.
Soouime juubilarile palju onne,
head tervist ja jaksu veel paljudeks tooaastateks!
Kaastoota'ate nimel
kirurgia
sit..nnitusabi kateedri
1.a
juhataja M/H KEL IALAK.AS
,
.:
~-

------~--~---~

~~il:·E'!~~:ii!St:fu~

koigepealt peatudapolUtha,ridussiis· .sti.veprak.tika Sootagal, Raadll ja
·M·e. · r1·k-e Metsta· k
J. Kallts TRO-st. EPA aulas toim. us too seostus konkreetse majandl
teemil.
Komsomollorgankatsiooni
aktua,alse
tootmisprobleemiga.
tahelepanu orbiitt tOusls iihlskonna- Jiirvseljal. Ollopilaste paigutus opTSebhoslovakkia l"aamatu nldal, tu-. Mlitkimisviirne edu 'Saatis tulevasl
teaduste otnaridamtne kul eneseha· pekollektilvide
kaupa voimaldas vahet Siindis Ja alustas oma tege- levaste agronoomlde inltsiatiiYil insenere .,_., mehhaniseerimlsteadusdmise esmane vorm. Kursustel vii- siistemaatillselt llibi viia temaatl- vust EPA komsomol ju TRO riipes. sai teoks Aafrika Ohtu.
korma OTO rfogides lah"ridati mit~
di sisse diferentseeritud poliltkas· lisi arutelusid, isetegevuskontserte, Mitmekesised iiritused kandsid eesKuuekiimnendate aastate esime- meld Tartu Pollutiiiimasinate Teha. t
- ·t
...,, ko d elt leidsld spordivoistlusi Ja. muid iiliOpilas~ mli.rki . Ulhendada kahe korgkooll se.lpoolel tihenesid sidemed .Leedu, ses cV.oib riing. a.u.tob. ussl- ja t.akvka ustsuts e~Wsk~~dUkJ ~oil raama- iiritusl. Leiti oigustatult, et iiliiipi- iillopilasi ning- mOlemapoolset ri~ Liiti ja Leningradi pollumajandus- sopargis .Pievakortal olevahl tehnlkoik oil tubll samm edasl. last aitab llihendada maatoole ja kastumlst ei saanud siin kahtluse korgkoolidega.
Traditsioonlliselt lisl · kiisimusi. See tihendas iillopt,.
ldec>loogllise tao efektlivsusest a~a- -elule praktikaaegne kaasaliiomine alla panna. Vahetatl- komsC>molitOI> vahetati . delegatsioone suuremate taste lihendamist linna. toiistusette.deemias andls- tunnlstust masslhne _ majandi ·. komsomolielus. Loeti oma. kogemusi, arutleti koinsomolitoo komsomoliiirituste kQrral ki'Hgl va- votete probleemidele. Sidemete tu:komsomoliridade kasv. El kunagl kohustuseks,. et iga iiliopilane peab teoreetiliste kiisimuste iile.
bariigi korgemate oppeasutustega. gevdamiseks ja teadusalase inforvarem ega ka hiljem pole akadee- menetluspraktika vliltel kaasa altaTegevusiihtsust oli mirgata vliga .Siinjuures ei saa jitta mirkimata, matsiooni ning kogemuste vaheta•
k. omsomo
· 1·tpere
j rdekasv ma kohallku komsomoltorganisat•
loodl JRO-EPA
iihlne tea•.
mra:uu .
. siooni toole sotsialistliku voistluse pa 1·JU d es u-1·top1·1· ase I u va ldkon·ct. a d es. et plirast ELl(NO EPA organisat• mlseks
.
.
aastas 'oimid nil, arvukas - .llgi
Olgu. need siis internatsionaalse siooni. vilmist
pollumajandusliku dushuviliste noorte .klubi cSigma>.
poolsada ullopilasU
· .
C>rganiseerimisel ja paremate toiivo- kasvatustoo iidttised, iihis.elt loo- tootmise valitsuse komitee alluvus- mis oli eslmene sellelaadne. Hiljeln
l(omsomolitoo
iiheks edukuse tete propageerimiseb Samalaadset dud klubid, koos kortaldatud iili" se norgenesid sidemed TRO komso- .kujunes cSigmast> Tartu Noorte
aluseks oli vaieldamatult avameel- abi majandi tootmistoole osutasid. opilaspli.evad vOi kahe kooli teadus- moliorganisatsiooniga. cArvatavas- Teadlaste Klubi <Bit>, kes tegutseb
'suse,' n"Oorte tliieliku usalduse, sob- seflussidemete raames peetud iihis- kondade soprussidemed.
te .oli siin peale linnakomitee iihen- praegugi.
'
- l'.alikkuse ohkkond komitees ja bii- kondlik-poliitilisi ja pollumajandusNeil aastail olid TRO komsomo- <lava liili vliljalangemise veel muid
Uutlaadi ettev.otmisi.
teisigf.
roodes. Probleemid Ja vaieldavad Iikke probleeme klisitlevad loen· likomitee sekretirideks J. Lott, .E~ pohjusi>,
arutlevad
kogumikus 1964. aastal viidi iiliopUaste hulgas
kjisimu.se.d ots.ustaU. iihele poole dis· gud iiliopilastelt. Tol ajal polnu<lju Truuviili J'a E .. l(reem .. ·Pollumees.te «Tartu komsomob M. l(arolin ja
· ·. · 'd
t d
gl kolhoosides-sovhoosides
veel nii
k .1 _11_ .1 k
.
htl E. Reintam.
libi ankeetkiisitlus vaba aja veetkussioom e 1 . n 1 ng aru e 1 u e1 . 1se
rikkalikult haritud kaadrlt, korgha- suur oo i u opt as omsonio. 11 ju .
mise vormide kohta. Tulemused
kuuekiimnendate aastate algus oil .d
t . 1. t"d
·
.
- sid.Jlirgemo . od. a M. l(aro!_in .Ja .. E...
Kiiesoleva perioodi komsomoli- niitasid, et tudengil on. v. aba aega
vee.I a. eg·,. kus koo.· solek.· .vOis kesta• rt_
st~ ts 1 eegaarvu uursadae -Retn. tam. Kahe suur. koll.ll iih.1 s.. u.rt.tu~ aktlvistidest
tostsid nad esile M. kiillaldaselt, kuid. . . Po. h. iliselt . . kulub
vor·useldga
re a sp~
tlinapaevas·
·
5et
siidaooni nlng kus iikslkute kiis1· -11 · . j d. .
·
· t . sed kujunesid sageli niihuvitava~ Jalakat, J. Mutlit, H. Raunistet, H. see
majanduslikuks
tegevuseks
inuste . .selgitamlseks vaieldi pikkl po· uma an use murranguaas asse teks, ,et tekkis raskusi koigi asjast- Lutsu, V. KQboltlt, R. Kangurit, (40%) ja oppimiseks (30%). Spor1965
iihtupoolikuld.
- oli veel paari aastaringi huvitatµte. .
saalimahutamisega. M.' Linnust, E. Tammaid, E. Reis- dile, isetegevusele, . OTO ja OET
Oheks . probleemiks olid ·. niiiteks ee.
RahV.aste sopruse ja internatsiona~ kat, .· J. '{iitust, T. Pangseppa, M. ringidele piihendati miirksa viihem
kaks ,korda kuus kursustel liibiviiSeoses EPA komsomoliorgani- Hsmi kasvata.mise seisukohalt oll Londi,. A. Rammot, V. Liiint ja H. _aega. seetottu oil tagasihoidlikuJ
davad poliitvestlused: Noori, koitsid satsiooni suurenemisega, tema or- iiheks huvitavamaks iirituse,ks koos Hanlmli.ge.
jiirjel iiliopilaste esteetiline kasvaviillsrriaa noQrsoo-organisatsloonide garii~atsioonilise struktuuri kind- 'fRO jli. linnakomiteega, liibiviidud
Komsomolitiio edukuse oluliseks tus. EPA oli nagu eemale jiilinud
tegevust kiisitlevad vestlused. 1:"ii~ lµstumisega esitas komsomolikomi-. rahvaste s<ipruse ohtu;: Suurejoone- alus~ks oli ideoloogiatOo seostaml- vabariigi
kunsti- ja kultuurielu
sugusel kor.ral, mil kasutaU selhste tee ta()tluse anda EPA komsomoli- Hsel iiritusel 'osalesid Noukogude ne meelelahutuse, spordi ja teiste 'pievaprobleet11idest
huvitavate viljaannete, nagu «Za organisatsioonile · rajoonikomitee Liidus oppiva:d Salcsa DV, Vietna- iiliOpilasettevotmistega. Huvlfav. on
· · .·· · ··.
·· ·
rubefot11»; «Nedelja» jt. mater}ale, iiigused. 1963. aastal sai see teoks. mi nv, lraag;.., ,Ts@hoslovakkia Ja mirkida, et mltmed aktiivi seminaAkadeemiasisese tegevuse kohta,
el kurdetud poli!Jvestli,tste igavt!S~, Saad! palgalised , komsomolitoota. Ungari .iiHopi)ased. Ohlse iilii}pilas~ rid viidi liibi isegi ekskursioonidena pole alust oelda; et iiliopilane oleks:
me, Paraku juhtus sag.ell, et kasu~ jate koh.ad, iihtlasl. 1oodi komitee foorumi 'ees jagas · mu!Jeid Eesti vennasvabariikidesse
(Karjala passiivne olnud. Heakskiitu ja I.ala
tati. iildtunfod · :algmaterjali ning juurde arvestussektor. Seni juhtis NSV viilismlnister A, Green.
ANSV ja Liiti NSV). Palju tlihete. kO!apinda leldis iileskutse kommtihuvi oll viiike; Midaaeg edasi; se- komsomolielu 15-Hikmeline komitee,
Eriti .suurt e.levust ja kaasaelamist panuvliltrset · oli
tiiokasvatuses. nistliku k11rsuse nimetuse taotlemi,da korgematasemelised pidi,tl ol~- kes pidi koigi jooksvate kiisimuste told . m. itmes. u.gused om.ava.helised .Kii.llalt. k.i paljud iiliopilased ·said. se kohta'. Nagu mirkis EPAko111..
t
esflused
kursus"el
kuna
t
•
k
k
kk
·
t
I
t
·k
·
ma po I u v ·. . .· • · . . ·•· :. • • · . aru amtse s o u · u ema. erv1 u- jouproovid. Noukogude: armee aas- tookasvatuse
kOQ!i uudismaadel. somoliorganlsatsiooni XIII konvemassikommunikatsioonlvahendid,
na. Muudatus v<iimaldas valid a 35. tapli.eva tiihistamiset proovisid jiiu- Teised iillopilased toiitasid nii suvel rentsil sekretar Antu Rohtla, paisTV ja raadio iitlesld slin oma mo- llikmelise komitee ja parandada va- du akadee,uia ja iilikoo).I esindused kui aastaringselt mele vabariigl tis kasvatustOo ja uute vormide otjuka sijna; : . ·. .
· · hetut toOd kursustega.
Komitee ergutusvoimlemises, joonlstaniises, komsomoli !Ookehltustel Kundas ja singuil silma agronoomiateadusHiiid. Viiiimalusl komsomolitooks pleenumid toimusid kord kvaitalis, laskmises, tantslmises ja massl- Narvas ning andsid iihtlasi . tubll kond. Kursustel leidsid elavat. vaspakkus I ·ja 11 kursuse tudengite jooksvate kiisimuste lahendamiseks mlingudes.
panuse Tartu ja EPA ehitustel. tukaja NLl(P · 1965. aasta. miirtsituli iile nlidala. · kokku pleenumil
. S t
d
. pleenumi Qtsused·. pollumajanduse
valitud 9-liikmeline biiroo. NiiiidRahvaste 'soptuse ja lnternalsfooo aga
maaparan us 1 aagr 1 s Ja .edasiarendainise kohta. Mlirkimist .
.. k
nalisml kasvatamisete piiorati .ka Ruhnu saare maaparanduslaagris
-- ib H · 't · t J<Obt t · 'l(j · ·
sest pea I e toimus ka uute hi mete teisfol iiritustel kiiITaldast tii.hele· etas ja tOotas 1960. aasta suvel li~i vaar .· . uvt avae .'. ; . umste/ ih
. vastuvott ELKNO EPA l<omitees. pl!.nu. Huvitavaks. k~j(l~e~ tetnaati- sada tudengit. J3 500 tiiotundi toO- bi loom,ine, kus - lrt1fsi~at~rlteks olicl
Oluliselt tlihtsaks tufob pidada line ohtu «Kasahstan..:.:sootaga>, tasid akadeemia noored RAT <Va- tulevased loomaarstid ja zootehnikuuekiimnendate aastate. algupoolel samuti iriternatsli>nalismi vaitnus nemµise> ehitusel.
kud.
·
Nr: .·32 .(76'3) _
loodud tihedaid. sidemeid TRO ja korraldatud oiltlf'., cNootsot) .elust
1962.. · aastal foimunud ELKNO
EPA
koqisomoliorganisatsioonide kapitalistlikes ritaades>,. kus esines EPA orgariisatsiooni X konverent(Jirgneb'.) ·
7 .. detsembril 1978

t!d~ ::e

oil

t

.- :~L!grt~::~u~ ·~

lopuks

ometi, rwvembrikuu vii.:

=mastel _piievadel, . voeti ka, meld,

zo~i.nsenetiteaduskonrta
esmakursuslasi, . vastu meie · teaduskohna·
tor¢dasse kollektiioi. >Aga · oh hiidal
Just enne oh.tu toimumist jiiin
klmpu an,giiniga. . Neelasin. igasu~ ·
guseid pillep;i, .tegin selgeks; ·et
sellest ohtust ma e i s a a iira jiiiida. Niisiis tulidki tadru'ltad enne
ohtu algust ta·ksoga mulle jiireli!.
Ofitu korraldajaks cm Ill kursus;
kuid «Opetatud · Niiuhogu» koosnes
diplotizandidest. Kerged · · judinad
joo/lsid ille · selja, kui «0/!'}tqf/ld
Noukogu» oma kohad sis_~!')~ltis
. . ja lady,s. laua P!lliievfiogfttudengiks
pfihitsemise atributitika. Kes tii~•
lepitnelikumaU
vaatas, . . ·. miirkQ;s
kindtasti·· nertde. tehtult rangete: n.a~
gude varjus kel'!'ikat sii.det'. ·.
Qi neid katsumusi, mis. :meid.
ootasl · K.es oleks oma . valias.t tah~
.test . habanud siH5ma . segusid, mis
. (vist) ku}titasid · endast . . toorest
hakkliha . mi'].gite . vei~iate)~s_a'!di• tega ( ehisat reliasetoitul) po) 100ma Sinisi viii '· puhas/ hirmus kahflase, koosUsega · oedelikkut Muide,
. algul . clime viif;dlemisi abitud, el
ostinud taibata; ·et kiisi saali abiks
viitta ja lse ka midagi teha (kasviii seda jOOki oeid! maha toksuta

,fi7'

Saliaiagaja toi;s. ~!i

_b:..; JObQ t(lha tlmus:

.'.lUJ ..

,...:;..,,

da), hiljem andiski msnda oppida
ja oma nokse kasutus,¢/e votta.
Noukogu ees iuli oma nutikus;
iiles niiidata. Uldiselt saime hak..kama, aga miinele kiisimusele tuli
ka alla vanduda. Tudengiseisusse
ji5udmise kinnituseks. saime igaias

ei miirgatudki, milia;

:nas ·:·

Tat:kuser(J!Jmiltugasobralik .mats ...
Naidu Taienau [otod

Teha
voinuks
rohkem

Metsamajanduse ja. maakorraldu'c:se erialade
komsomoliorganisat:siooni aruartde- ja valilTliskoosolelkul voeti kokku iiliopilaste tood. ja
•.ettevotmised · m66dunud
aastal
rtlng seati sihid jiirgrrtiseks oppe:aastal<s.
esines
P6hjaliku
aruandega
Si!ri
'\komsomolibiiroo
sekretiit
·rreimann.
Komsomolitoo parernaks · korral·~useks moodustatLeelmisel aruan- dadesse 290, s.'o. 79%. Akadeemias
· · de"valimisl<oosotekul teaduskorinas on see protsent aga 91. Pohjusi tu\kaks biirood __;, eraldLmetsanduse leb otsida · nii kursuste komsomolija maakorralduse erialale ning maa- sekretiiride kui ka teaduskonna biiparandUse eri~Iale,_. ·
roo vastava sektori iikskoUtsest
E~se ··3'll$ta:"; ufteks: ·. sisukiitrfaks .·. suhtumisest.
Ja hit~itamak.s ett¢"9t~~. .. Kui vaadat" , eel~~ oppeaasta
pidatl'ii oktMbrtkOulsuse·,tfitdlllal,: kc~mesjij: eppet0<$ ·. Ui[emusi,
·.mis. oli piihendatud, · Suure Sotsia- fuleb .fcahtreinata kiita .mullust MK
l!stliku Oktoobrirevolutsiooni · 60. IV kursust kus keskmiseks hinaastapiieva)e.
K:evadsemestril oli deks oli 4,S6. Teisel kphal asuvad
,pohitiihelepanu pooratud. OLK\\!O MM IV ja ll kursus (4,20), Tul~ ELK.NO ~8.,_k~pgres~1 mat~~J~- leks aga · kiisida, · mida moUevad
lade tundn:iaopp1m1sele ia analuus1- MI< I (praegu H) kursuse iiliopi"
le .. Kohtuti ka EI..KNO 18. kongres- lased, kelle hitmete •· keskmine ke.si delegaatjdega.
vadsessioonil oli kahekSa kursuse
Algorganisatsiooni read tiiiene- hulgas. madalaim - .k6igest 3,71?
:.sid aruandeperioodi jooksul 4 iniI<ultuuritoo sektori kohta voib
tnese vorra. Selle viiikese. arvuga ei 6elda: too.ct on tehtud. Teaduskon:saa kuidagi rahule jiiiida; sest ka- na taidlusprpgrammis oli sonalise
he osakonna peale · kokku on 366 ·osa organlseerimine komsomolibiitiliopilast, neist kuulub OLK.NO ri- roo iilesandeks. I<ui Zilrii kiltvaid

Ehitaia Marimaal
Vabariikliku Koondisega cEesti
Kolhoosiehitus> solmitud. lepinguli.se uurimist66 tiiitmiseks oli tarvis
selgitada uut tiiiipi puitkonstrukt:
sioonide kasutamisvoimalusi mail·ehituses. Asja uurjdes selgus, et
iihte perspektiivset konstruktsiooniliiki on esmakordselt Noukogude
Liidus kasutatud Mari ANSV-s; Tegemist on p1,1itsorestikega,mille sol·med moodustatakse• terasest naagelplaatide abil. See konstruktsioon
voimaldab miirgatavalt viihendada
toojou kulu fermide valmistamisel.
Mari ANSV pealinnas JoskarOlas selgus; et kirjeldat11d konstruktsioone valmistatakse juba mitmes t66kojas; On. viilja tootatud
patendipuhas naagelplaat ja seadmed sorestike mehhaniseeritud valmistamiseks. Valmis s6restikud kujunevad kergeiks j.a lihtsalt paigal.datavaiks. Mari Poliitehnilise InstitJmdi dotsent A. Naumov on oma
vaitekirjas viilja t66tanud vajalikud
arvutusalused.
Huvi pakkus ka ehitusinseneride
•ettevalmlstamine. ,Autonoornses · va.bariigis, kus umbes -700 000 elartikku, voetakse tstviil- ja to6stusehitu·se erialale · vastu · 150 iili6pi!ast · aas·tas (Eesti NSV-s 75) ja maaehitu.se erialale 75. iiliopHast (Eestis 0).
-Neile Olid aga 1.:mdiseks meie
maaehituslike uurimuste tulemused:
. Marid rnopdustaVad elanikkonnast umbes 450/o, Rajooni .keskkoo~lides opetataksemari keeles, suure(mates-linna.des ja korgkoolides ·._,,;.

vene keeles. Huvitav on asjaolu, et
Ungarit niiikse paremini tuntavat
kui Eestit. Nii on Joskar~Olas miiiigil ungarikeelset kirjandust, sopruslinna jiirgi on nimetatud uus linnaosa ja restoran.
Veel kaks viisaastakut tagasi oli
Joskar-Ola pohiliselt kahekordsete
puust majadega linn. Praegu niieb
150 000 elanikuga Jinn viilja Tartust palju suurlirtnalikum. Seda
pohjustavad laiad tiinavad ja puiesteed ning korralikult 16puni ehitatud kvartalid siidalinnas.
Marid niiivad viilimuselt jagunevat kaheks. Ohtedel on ilmsed mongoliidsed tunnused - kitsad silrnad
ja korged posenukid. Teised ·.on
hiimmastavaltsarnased vanade eesti
talumeestega ~ kandilisus niiojoontes ja kehaehituses; Mari keel nii
k0nes kui ka kirjas on eestlasele
inuidugi taiesti artJsaamatu. lnseneril on ra,ske . uskuda, et tegemist on
sugulaskeelega.
S61mitud iutvuste~t on kasu
edaspidigi. Meid huvitavad nende
saavutused
puitkonstruktsioortide
alal, n<;nde projekteerijaid ja uuriJaid meie tulemused maaehituse nptimaalse projekteerimise yaldkonr:ast.
TONU KESKK:OLA

tark1tfi.eraamatuga k,ova . ftll&lsu lagl
piihe. Tunnistus, mis. kinnitas mete
vastuvotmist, anti kureaseoanema
kiitte. . Muide, selle peal on kiJ
meie: koigi diipajii.ljed>.
Kogu . ohtu jooksu.t eraldasld erebase.id> muust. .· rahvas,t . ( aga koos
oltd kiiik eesti opperilhmad' ning
auvii.iirt pedagoogid J sabad ja pu
dipi5lled. I u siimbolise~isid ,ng_ed
meie iga, · vi5treldes, vanelfl.Ple kursustega.
. Siis · l(lbi1:5id. diplofJiatid/d, et 'iga•
rtks''iieist. vaUb endale erebaste»
seast hoo,lealuse. Ainult et • . . mete
saaksime ois(ilma h,ooldajateta'·'kti
lii.bi. P{gem 'IJPiks olta ·uas~up'11i. ·
Olime kogu ohtu jooksu{kergelf
oelutsevq ja . r,iarritava. 4.ga siiskl
heatahtliku UJhelepanu . keskpunktis. Kiiige • rQhkem· · hiiUdeid · ko#is
kahtlemata II . kursu.se lauast. .Ju
sellepii.r.czst, et nendel . rebasepii/i
veel asna viirskelt meeles. . .·. .' . '
. Nagu meie dekaa.n · piof .. Rein
Teinberg idles, on rebaseohtii alnuke aasta jooksul, mil· saavad kokku
kOik viis. kursust. Et meie teaduskonna pere on tore ja aks,meelil.~
seda vi5iSime j:uba $el esimesel oh,
tut kogeda.
·
Kui vordlemisi varakult end mi7
nema a{utasin, tehti mulle selgeks~
et voodis lesimisega pole· angiini
kiill kunagi ravitud, eriti tudengipol.ves. Tanis ja trall kestsid hilisi!

ooni:

·

'

Tlll{A TOOMISTE

CR u··· ta.

sonu piilvis deklamaator Urve Tii- ~
...... ~
wGaudeamust>. Teisel piieval tutlen (MM IV), siis II kursuse monousime Kaunasega. Kii.isime unitaaz jiii sisuliseu madatamate tase.
S.
.
kaazses kuradimuus-eumis, · meetaeme1e. Tuleb kiita ka MM IV kurjiiiiv oli ka kunstriiku-helilooja ·
sust, kes vottis taidlusfestivalist
M; K. Ciurlionise galerii. Tore· voiosa ko'ige arvukamalt. Lisaks selle_
malus oli kuulata vanameister
le votsid meie teaduskonna iiliopiKupriaviCiuse . kellamangu. Piirast
lased osa fofovoistlusest, kiisitoooestlesime vanameistriga ning laul.
naitusest ja teistest iiritustest.
sime talle. tiinutaheks.
Teaduskonnas on ala ti au sees
Ohtul andsime · .-:Dainagtu kahasolnud sport. ·Selle eest tuleb koige
se kontserdi
Leedu PA aulas.
suurem tiinu oelda dekaanile prof.
Kontsert. iii.ks tii.issaaliie. N.agu alaE. Laasile, kes·alatf.on koigil spor-.
.ti, nii ka. seekord
.tuli .kordami!$ele
~
.
diiiritustel ise kohal olnud ning
inglise spirituaa.l. .
.. .
palju kaasa aidanud edu saavJ!la20. tiovetnbril joudis EPA seg~ . Ko,os · «DainagtD Jaulsime . eestl
miseks. ·
koor tagllSi kontserdireisilt Kauna- keeles . E. Arro «Rahvaste siJprus.t~
iSekretiiri aruandekonele jiirgne- se.sse ).a·· M.insk i;Ss.~-. Q.kt·oo·b,ri.-. {.a ja. l!.~" ~ktet.es~.~Su·t.[i·· '$!·t·a·
sid siloaviihl(L S~&t
riiiikis novenitinkuq . on.. olnlld koarih!: va-. ; larg"1isel ,P,QJ!Oal •. laks sotf;.Jll.bJ& . ·
vastava sektori juhataja Allan Hiie- ga- &i6itlttlL F"P.A"IAIH.f kortatdali Mi1'Ski po(Jle, · kl,l.11' miiitl ootas
"i~u. · ideoloog.ia~(?o'. ~P.!l>bl.eeme_ lah- · pilhke0~tu.: ariti · kotifsert .peahoone.s Minski' PpliUehnilise . ~nstit.~~i
kas Olev Ulp '.'~'HUEplaamdega okto()bripuhade aktusel. Enne kont- meeskoor.
dkarus>-bussid . odsid
tutvustas kohalviibifaid Siim Silla- serdireisi toimus aga laululaager meid · alik()Qlitinliakusse, ' Solt liibi
maa.
·
. .
Sangaste lossis: Laa!(ris tehti toad oise Minski atidis elamuse, olid ;u
Sona vottis ka dekaail .prnf. E. kovasti, sest ees seisid oastutru- paljud meist esimest. k.orda ValgeLaas ning EPA komsolTlolisekretiir rikkad esitiemised: Piieoas lauldi 6 vene pealinnas ... Teisel piieval kiiisi~
Raivo I<aljuste. Viimane . andis iile turtdi, ohtuti tantsiti ja peeti isegi me Voidu KurgaanU ja memoriaal-~
Tartu Linnakomitee aukirja Siiri mardipiievakarrreval. ·
··
.
kompleksis 'Hatonis, mis asub 60;
Treimannile, ELRCNO EPA Komitee
Pii.rast laagrit andis koor EPA-t km linnast vii.ljas.
aukirjad Eda Karjale, Vahur Nee- propageeriva · kontserdi
Kuremaa
Ohtul toimus . aga /iirfelmrdft,e
mete, SiilTI Sillamaale.
ST opilastele.
kontsert, seekord Mt"rl.ski Pl aulas;
Koosoleku. lopuks valiti 8-liikme16. novemliri hommikul viis aga festivali c'tlalgevene muusikasfigis
line biiroo, sektetiiriks sai Tarmo rang meid Kaunr;zse poole.
.
.78» ,raames. Ka siin vpeti meicl spgSonn~
Kaunases oli meile vastu tulnud jalt vastu. Korrafa tuli jiiltegt' lng
EVE SILO
sopruskoor cDaina». K.oos laulsime Lise spirJtuaaU ja leedukeelset cSu.
vist taittsu».
Ning taas olimegi kodtdinnas
Tartus. Vii.simus ununes pea ning
meelde jii.i vaid tore ja heir. Kevadel ootame aga m0lemaid koDre
Asja ilm~s· triikist EP.¢\ ajaloo tes Tartu Riikliku Qlikooli Pollu- endile killla.
Il osa, mis koos. 1976. a. ilmunud majandus-, Metsandus- ja Looma- .· Meie koori ootab ees kontserl' Q.
I osaga sisaldab'385 lk teksti koos arstiteaduskonna 1940. kuni 1901. Ernesq,ksa auks detsembris, k(!Vflc·
hulga Hlustratsioonidega (I osas 49 aastani kestnud perioodi kirjeldus depoole aga veel. fiks pikem /iQtit
ja II ()Sas 115 fotot koos mone ko- /'a 16puks liihem iilevaade EestiPol· serdirt!is.
.·
SWN8>0JM,V
vera · ja paari skeemiga), MO!errial umajanduse Akadeemia asutamisest.
osal pn iiht11e ja kiillaltki esindus- ja iilesannetest, teaduslikust uurilik vormistus (kriitpaber, pabervi• m.istoost ja teaduslik-pedagoogilise register.
.
niiiilkoide, lllaitsekalt kujundatud kaadri ettevalmistamisest ning OP"
Pildimaterjal koosneb n koites
iimbrispaberja tn1kitehniliselt suh- .petoo korraldusest; Pildid on surma k-'k'd
k t d ·t g:
teliselt hiisti ;onnestunud illustrat- liibi. lalik.u.nu. . d · oppe.joududest (icrn. 01 1 e a ee rte 1 7 5.aastakoos~
· · 'd) A' I
-1 al
h
.,,.. seisude· grupipiltidest ning m6nins1oom . ·. Ja oo mo em .. osal on ii est eraldipilt), ajalooliselt valja- gatest oppe- ja teaduslikku toad iseliihike resiim!!e vene ja inglise kee- paistvatest teadlastest, m6nedest loomustavatest fotodest. Samuti on
Jes.. Too tiraa,iist (2000) aga pH- oppejoudude,:,gruppidest jil mortin- siin toodud vahepeal surma liibi
sab va!d igale viiendale meie alma gatest oppe-Ja katseasutustest..
lahkunud oppejoudµde (professorid
mater'i absolventide ja iiJiopilaste
Ajaloo Irosas kirjeldatakse EPA Ruus, . Siim, K:aarde, do.tsendid
10 000 iilefavastperest. Enamik kir- l~aduskondi. · (ag~onoomia·; zoote~- Muiscljrteek,. Nurk, .· . · Kivi, · Neerut.
{~~i:;eo~e~~~~k;:ci~J~h~~k~~~id'!it mk;i•, vetennaana~. metsanduse 1a Tomberg jtl iiksikpitdid;
k t d .1 . .
. t .
.
maaparanduse,
.· pollumajanduse . . Tehtu. eest viiiirivad, too toillleta,
. a ee. .tie Ja · organ1sa.sioonide ju• ~ehhani~e~r!rriise! rna)a!,ldils:, ka!lg- j~d ja autorid. siir<i,~t tun)nistustja
hatajat¢lt, eeskiitt aga too vanem- oppe-, kvahhkats1oont tostm1se rpng tanu. .
. > . · ·.·• <
/ >. . ·. .· . ·. ·
toimetajalt professor. Jiiri I<uumalt iihis~ondlike. ¢rialade teaduskond), · Olgulisatud; et,vaadelqud:lo{!•tu~
endalt; K:oik s~e peaks tagama too iileakade0mialisi kateedreid (NLKP leb rniH1gile vaid' EPA Jtams:·asu~·
lii~a~iat~~f!t~~~.tsuse ja ;andmes- ajaloo Ja teadusliku korrtmunismi, vas 11JiiiigUaµas, mitte .·raa111atu-

s O·P. . ·r u·.· s'-.o.· r ,·de l
R

,~

0.

.............

.·~.~""=. ·

Ilmus EPA ajalugu*

·•· Too·losas kirjeldlltakse EPA eellas-oppeasutusi: Tartu Olikooli Pollumajanduse Osakonda,Vana-I<uus•vte.ro~lum~jakn~u1_se. lnst.itut1llti, Tt_ar~u
e ermaana po t J3 -ms I uu 1 Ja
kodanlusaegse Tartu Ulikooli juur.es.· p611umaja.nd.use. alal.teg· utse.nud
tea d uskondi ( P ollumajandusteaduskond, .. Loomaarstite;;iduskond} . koos
vastavate osakondadega (agron6omla- jil metsandusosakond) ning
ncnde juures eksisteerinud a~adeernHiste seltsidega ja viimaste poolf
toimetatud ajakirjadega («Agronoomia>, «Eesti Loomaarstlik Ringvaade>). Edasi jiirgneb samas koi-

ii!~~t~0w·k~&~~~!n~;svaf:~en°k'~T~!~· kaupluste;~~f::JULIUS TEFl~~~>
der) mng uh1skondhkke orgamsat· · · ·
··
>.
siOone . (EKP
EPA
I<omitee,"
.
. .·. .
ELkK.NU EPA Komitee, ametiiihin• Kuum. J .. Redder: H. (toimefa~~d).
gu omitee, Eesti Pollumajanduse 170 aast11t korgeniat pollumaJanduslikku
Muuseu!Ii, . Oli6pilaste Teaduslik !iaridust· Eesti,s, 'falJinn, ~Valgus>; I osa
1976• · 163 · Ik., hind 91 kop ... Ja n osa
Oh. ing···) .. ·.· . Too .lopul-iseloom.ustatakse
.·
1978, 222 · Ik.. l;iind. rbl. 1.80.
I::PA raamatu)l:ogu, Olenurllle 6ppek11.tse1TiaJandit, Jiirvselja oppe,..katsemajandit ja korgema kvaHfil<atsioonig'a p61lumajandusteadtaste eHevalmistamist Eesti NSV-s: Naib; et
tiihelepanust oh miskipiirastkiirvale
jiiiinud vaid EPA ajalebt.•~jalo<J .IJ
' Nr. 32 (7ft3) .
osa Lopus on toodll'd niihiisti I kui
ka II koites esinenud isikunimede
1. detsembril 1978

o

aastad

Saav.utusteirobked
·

,.·;t··. s·.·jac. ··.· .top~nud.. 's·p· o.rd. ikl.ubi k._o.n-.
·fl vcerentstl esmes atuandekfine-'

·. ·. '. ga kehalise kasvatuse kateedri•juhatajllja spordiklubi presiidiumi eslrnees dotsent Jaan Jiirgenstein. ··., . , .
.
.
.:
·<1Fa m~rkis, et moodunud aruandepetioliid EPA spcrdielus on olnud
uks edukamaid.
.
, Suurlr11aks . saa:vutuseks
£PA
spordleh.1s tuleb lugeda volstkondlikku estkohta NSVL Pollumajan~
duse Minlsteeriumi .· korgkooUde
sPQrdhningudel
102 oppeasutus~
hulgas.
.
. . '.
, ./ . . <
·<Suurilna . panm;e iiltlyoltu andsid
kergejOllstiklased (tteenerid A. LU~
!estik, E. Heido, J~. Paris ja J. Jiir•
.ge~te~q) ... ·
·. •. . 'Tu..i. bl·•.U.t.es. i.ne.···.~.'id ~.·.·.I ·.s· tiU.·.s. ataJ'ad
ftree!'Jer;'f.,Lulk), vibidaskilfld (V.
~.
. ·~·gpl:.. Jl.
·. · ·. ~.~:~1
·:ai.·.·.· .·~i!.~et~r'J~~~~l~
'ad tT K·.•.·.·.i.m
.. ,u.r ). .
.
.
J
' .
· Sft .mi vOitr mida rida aastaid
utit.-Simej.a mUle lopuks. saavutasime: VOidu ·olime lira teeninud ja
selleks oli EPA tervikuna oma pa•
nuse·andnud. Rektoraat, dekaanid,.
oppej'Oud, aktivistid, treenerid ja
muidugi meie iiliopilassport111sed k(jigil oli oma osa •. et see suur
S.po~lik saavutus teaks sai.
, SUmapalstvaid saavutusi olimele
tippsportlastel . m00dunud . aastal
veel: Jaak Uudniiie lull Euroopa
.sisemeistrivoistlustel kolmikhiippes
hobemedallle, Enn. Sellik tuli universiaadl voitjaks' 6000 m jooksus.
NSVL sisemeistdvoistlustel
ker~
gejoustikus
voittS J. Uudmae

Jirm.

teaduskonnas ja m•i•P:dust~duskonnas, seda jalle l1'•W ~kul·
tuurikollektiivi~e !le. fF6.J?Ptiou.dlJde.,..,
·
le: PMT-s v-op. V. Pakf, maJankolmikhiippe's, ·.f;. Sellik tuli· hobe- .' Paljµ.rnJil.<.em. loot~ime lostjatelt, .dusteadus.kop.nas dots.
Soo .ja
ja pronksmedalile.
.·
maadlijateft · ja va,rJ<pallimeeskon~ - E 0- · t
NSVL ·maarr66rte'meistffvi'iistlus• nalt. ·.·.
. .
\ . ·. >·· . >
v.-o_pc . · . J3s u.
tel ¢Sinesid tublilt·jalgrattur I(atev
NSVL . meistrivQistlus~l . 1978.
JSdbiamme tegid ka veterinaari~'Raudsepp, Maie ja Jaak Uudmae aastal tul~)E. S,Uik J1Qliem~dalife teii#'us~onntL meesiiliopilased, ,kes
kergejou$tikus · ning lgor- Lind klas- krossijooksu.s' Ja>500Q, m•jooksus, k(Wallet loppenud teaduskondadesikalises maadluses,
.
J. Uudmifu ~ pronksmedalile kolmik~ vabeli$el ·spartakiaadil meeste 11r"
Puudusena .markis ta spordikliJl;tl
· ENSV · meistrivoisUustelt toodi hiippes. · · · ·
·
vesfuses said teise koha (seff-oppe- liikmemaksude
halba
laekumlst
11 kuld-, 19 hobe- ja to pfonksNSVL . nutnooiie spordimangudel )oud dots; ff.. Parn),
· . . • ' 1976. ja 1977. aastal,
med a lit. .
.·
.
. . .
sai K. Raudsepp kaks med alit· jalgSama teaduskonna naisiiliopila~ .K. ·.on..v· .er.e.n·t. s ·"".o·tt.is v.·as.tu ·. o·.tsµ~
. . ,·
Voistkondlikult esfnesid HNSV rattasportlis (kuld ja pronkS), H. sect on. aga. kaotanud oma endise . . ·. mis kohustab p:ingsalt vat·:
n:ieistrivoist,tust:I tublilt yiiravpaltu- . Piirisit.~)a.J'. .Uu..c:Im,ie.·yoitsi~ _kau· sportli~u vormi.
.
· .. mistuma NSVL VU rahvaste
rid, kes tuhd hobemedahle..
.
:gus- j:a ·kdbmkhuppes, E.. Jur1sma . Hoogu pole slsse saanud sJ){)rdi:- ~pattakiaadiks •. iileliidu!isleks . maa~
'K9f.lustus oli ette valrnistada 3 sai pronksmedali 4X40(l m joqksµs. ~egevus. .. zopinseneriteaduskonna;s. noorte meistrivoi!i,Uusteks ja NSVL
NSyL meistersportlast, kuid metsENSV meistrivoistlusiel
saadi Siin tuteb sp(irdiklubil rohkem ak~ p0Humajanduskotgkoolide
spordl·
tersportlase . normi taitmisega tuli monevori:11 vahem medaleid kui tiivsust> na·idata, teaduskond peaks miingudeks. . .
..
toime 6 sportlast.. (T. Tiits te.;stmi- mo5durjpd a11,stal. . . ., · .· -. · .·
Ieidma juhen:dava oppejou nagu on · Vee! suutemat tiihelepanu tuteb
ses, l(-. Raudsepp ja M. Murka jalgKa erida ette. ~atud ptaanide teistes teaduskondades.
· .· .· poorata
massi• ja: tervisespqrdt
l'attaspotdis, J, ~ Slobodj>annik, p, .. taitrnis~ga on spordiklnbl tulnud > Oma spordisaavutuste eei;t oleme iiritustele,
spartaitla11diiidtuatete.
Laa.sik, ja V. Proovel .klJtssikalises kiiesole,Valajjstal edukaltJpime.
palju tiinu . volgu VS· «Jou> ·I<-esk- Marguse sutisamatkate, VTI( iitf•
maadluses)..
· .
. .
JaaR t]udtiJiie tiiitis suurmeisfri rtoukogule, kes on. EPA Spordiklu- tustele.
.. ·
-~·l . 9. .7tl·· . . •a. s. ta.!.P·.U.s.·po r·.d.·i.ki·u. b. .· i. .·•.J>.ea·.· n.o. ~m.. . ,k. ·• :J;:nn·. . · ..·.se. Jlik.. · ·k. o.rda. s . . suur- bi aineHselt viiga palju toet1mud-.
Spordibaaside
kilsaste ~u,_.
tahelep.anu pooratud · ettevahn1stu- me1str1 norm1.
Sellepiirast peab meie sporditoo (ottll tuleh esial~u *'istes Unp..
sele ·J'a cisavotule NSVL maanootte
• 1':\eistersporUast~~l-~niks oli ta- plarteerimiset pohieesmiirgiks ole- mustes t55tada oppejoudutle 'lervl···
spor iffiangudest ja eNSV. suve- navu ~•. Hntmisega tulid toime H. ma see, ef k6rge klassiga sportta- segruppidel. .· ·
·.. ·
spartakiaadisL
.
•.· . .
, . . · Piirisi}d kergejoustikus, T/ Toomas sed saaksid VS c.Jou> koondvoistOtsuses, leiab kajastamist- ka y.,_.
Vaadeldes esineniisflll NSV Lii· orient~erumises .ja A. TistSenko kondades kaasa liiiia.
jadus laienda~a spordibaase ning
du maanoorte miitjgtldel spor(li11la· klassikalises maadlus~s, . . . .
't~h
t k · b'
· .d'kl b'I osutada .kaasabi · cspordiinventari · ja:
de kaupa, voib rahul .ona, ja beaks
ots. J. Jii(genstein analiiiisis
.0 usa .
aasa · 1· on spot I u le tr. ee'i!in1:7iuvarustu~~ .hankimisel.
luged~ _kerge~~u.stiklaste/ja · jalg•. . • ·. p§~ja)i~i;tt k.!l tei:iduskondade osutanud ka·· haldusprorektor Jaan
KulaUsena
vub1s konverentslt
,atturite. t3ga1arJe~ •. K.ui!:f m. a~le•
. ,.
spord1to0d. · •· . . . .
Kork. Hrna tema abita oleksid pal- VS «Jou• Kesknou!cogu esirnees
.... rt t- r t It.
. .. - k . II ·a
Akr· . It j h- t' t . t 'd
t jud raskused jaanud. iiletamata. A t. S
k
I 'di . t
_&,
e ; os 1a e J& n.a.1svor .pa u.ret ·. . ·. · u.vse ·.•·a . a.s·. " egu ses1 me - J. · . Korgi . aktiiv..sel
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$1.lvespartakiaadil, . sealhulgas ka kehakultuurikollektiivid, kus dekaa- on (ja ehitatakse IOpUkuU dlja baasi laiendamiseks, piiilab ~ou•
EPA-ga, jai ENSV l(ehakultuuri- . nidki nou ja jouga abiks on .. Toi- selisena, nagu iiks korgkooli spor•. Kesknoukogu anda aine)ist toetusl
ja Spordikomitee rahute.
. . . · muvad teaduskonnasisesed voistlu- dibaas peab olema).
. A. Saar teatas, et 13 EPA sportOma iilesandega ENSV X' · suve" sed, ilmtivad . orna spordiseinalehed,
Lisaks Margusele on J. l(orgH last on arvatud rahvaste spa:rt&spartakiaadil tulid foime kerge~ on olem,as spord.falane naitagitat- uued plaanid spordibaaside osas. kiaadi kandidaatide.ks ning soovll
joustiklasea, jalgrattutid, viiravpal- sioon/peiitakse o.11ui · spordiohtuid;
reallseerumas.
· pal ju . edu piistitatud eesmirkide
limeeskond; vorkpallinaiskond ja
Esile;·;tuleb t6sta ka sporditOod
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··
korvpallimeeskond.
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Veel paremaid tulemusi

Tostmine

. · Alljiil'f?;!Jev'alf aval4ame veel. nelja 3. Agronoomiat. ·
47,0
ala parema.d tulemusedlS, ja 19. ok(Puiste,
Kuldkepp, . .Moistus,
.toobrH toimunud EPA :XXVU spar- Keskiila)
takiaadfkergejousUkuvoistlustelt.
4. PMT
48,0
(Kutt!, Annok,. l(iilasepp, Lis•
NAISTE Al:l\D
seiski)

4x l 00 rn

teatejooks

I. Agronoomiat.
54,9
. H(lrch, ·Erik, l{obenael, Jiirisma)
'2. MMT ·· .
·. . . .·.
.·· 58,0
·(Kuklane, Tarlus, Tetsman,
·Gross)
_
3; Majandusteaduskond
61,l
(Tiinav, Kits, Peµsa, Lilienthal)
MEESTE · ALAD
4 XlOO rn teatejooks
I.

MMT

46,2
(Toml)and, l(aljund, Eek, Kallas) . . .
.
2. Neterinaariat.
. 46,8
(Viih.1, · Tuvike, Moorast, . Pedak)

v.

· 100+200+4oo+soo ~ teateJooks
l. MMT
(Kaljund, ~alias, Sarv,
2. Agronoom1at. , . . . ·
(MOistus, Kullamaa,
·Edela)
3. ·PMT
(Kutti,
Lisselski,
Brotskin)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.30,8
Volli)
. 3.43,2
Keskiila,
4.01,(>
Jiirviste,

Korgush«ipe
.
'· ·
·peeter Kaarmann · (MMT)
Robert Pedak (V)
Tambet Sova (A}
Av() Tiit (PMT} ·
Eddi Tomband >(MMT)
Vello Eensalu (PMT)

1.95
·1.90
l.80
1.80
1.80
1.75

Parima tulemuse .eest hoolitses
Tambet Tiits, kes rebis Eesti noorukite rekordiks 152,5 kg (kehakaalus -110 kg).
·
Oliraskekaalus. olid Paul Oherdi
tulemi.tsed nii iiksiktostetes kui kogusummas EPA SI< juunioride rekordid. Lisakatsel sai ta rebimise
tulemuseks 77,5 kg.
Meistritiitlit suutsid kaitsta kolrn
voistlejat:
Aivar Kokk, Venda
Kr.aavi ja Tambet Tiits.
. Teaduskondadevaheline paremusjiirjestus:
.1. PMT
131 punkti
2. MMT
1.20 p.
3. A
74 p.
•. v
69p.
5. Z
8 p,
ENN LAURINGSON

· 90 aastat on moodunud ajast, mil
Eestimaal hakatl raskitsi tostma organiseerifolt. . Selle tahistamiseks
toimusid 3.-4. novembril Parnus
Eesti NSV meistrivoistlused iiksiktostetes . ja karikavoistlused Eesti
TelevisiOoni auhindadele. EPA SK
vOistlejad said seal neli medalit.
-90 kg. 3. Venda J<raavi 125+
162,5=2&7,5 kg. Nii rebimises kui
toukamises kolmas.
-.110 kg 2 .. Tambet Tiits 145+
195=340 kg. Rebimises teine ja
toukamis~;esimene.
Noortele• eeskujuks vOib seada visaduse poolest treener Tiit· I<aimuri,
kes saavntas kehaka11tus '-'.:°100 kg
neljanda koha (125+160=285 kg),
Ka EPA spordiklubi tahistas tostespordi.Jt1ubeHt. 20.-..,..22. novemb- Tslvlilkaitse
rini toimusid ·SK meistrivOistlused.
Sel aastal oli rekordarv osavotj aid '-- 92. Klli . eelmistel aastatel
oli vi>i:.UeJaid ... peamiselt kolmest
teadusfconnast, siis tanavu lisandu- ,. L detsembril kogunesid EPA tea.
duskondade
tsiviilkaitse
staabi
sid neljandana veterinaarid.
esindajad jarjekordsele koosolekule. Tehti teatavaks uue alanud tsiviilkaitse oppeaasta kohustused ja
iiritused.
Tsiviilkaitse alane oppetoo . on
alanud ka agronoomiateaduskon·
nas. Staabi poolt on juba pandud
paika uued tootajate nimekirjad,
tapsustatud formeeringute · koossei-.
sud, uuendatud vajalike andmetega
teaduskonna ' tsiviilkaitse plaani
jne.
Teha . on aga veel palju. Aasta
seisab ees ja loodame, et teaduskonna tOotajate ja staabi iihiste
joupingutustega · esineme ka sel
oppeaastal edukalt, olgu see siis
sanitaarsalkade voisUustel voi iihisel oppusepaeval kevadel.
Assistent TllNA TIIDT,
Agronoomiateaduskonna
tsiviilkal~ staabi ~le!ll ..

AL GAS

·TEATED

Meie kriitikasignaali jiilgedel·

Sltknaklaasi. ba llaad 2.
Aitiih! klaasivar'Ufele,
aitiiht arve tasu/ale,
klaasi lattu talufalel
Moodu votjale
;a loikafale, · ·
ettepanijal aitiihl
Said need aktUid taluevaln&is
Viiikses satzlis fa kus veer!

Aga:

LAITUS
sellele, kes raamid paika panl
nii, et
hingedki jii(d Jaltti.
Riivid kanged ju, ei .kiiJ.
Haake alma kinnlt4.Se1'1
pole ollagil
··
Too on tehtud, ·
vast11 voetud,
Tasu tasulud
ja tiinu oeldud; ..
MILLE eest?
(Jhes seinas klf14Sld s#ls''fJ" "'-Viiik$es' saalis, rnu/a(,H~l (b.aagid ptz4l~, .dwitJ ef'!J
Teises seinas
nagu leib11 · ·
klaase t4heb, tee ~~
Viiikses saalis,
mujal veel:

teetl.

hinged Lahti,
riivid prahtis.
Motle,
nuud ·ueel HAAK£ TAHTIS/'
Viiiksel saalil/ Kuhu veet?
Nii ju klaasivabrikutel
otsa lopeb tiiiil

Aga siin, niied,
sai vast ette,
cSoprus> kutsub
kohe katkil
• Noortemajas cSoptus• on reedel, Viiike saal.1aa1J·. muudkui uatli.
8. detsembril .kell 20
K.es killl vOtab,
SUUR DISCO-SHOW
korda paneb
..
lillopllastele.
..
. aknakinnituseasjad
Kaasa loovad vabarilgi tantud /GA EPA-maja /GA akna ees?
lauljad,
tantsijad ja estraadlkunstnikud. .
. .
.
KARL S/NllARV
Piletid ( 1 rbl.) miiiigil kassas
t tund enne algust. OJIOpllaspllet. · ------------kaasa!
Toimetaja M~ VAJAI(AS
Tihetepanl.11

cRelJasekutsikasi<pidl sona ieuulama. ,
Suudlus. (Foto ulal.)
Maidu Tafenau f otod

l(iilgll esimese .· k1ffsu~. kursustvanematel koriata"kol<ku EPA miitside raha (ii 5 rbl. 98 kop.) ja tuua
see ELKNO EPA l(omiteesse (ruum
nr.. 358) arvestussektori Juhataja ·
kiitte hiljemalt 30. detsembriks. Raha voetakse vastu iga piev kell
11-15.

cm.1nny111a>1H)lyce AKaAellHJll>
(•Cua..
c~oxo3>1llcTBe.HHBI! axaJ1e111>111>). Opra•·
napTKOMHTCTa, . peKTopaTa,.
KOllHTeTA·
JIKCM. H npo<!>K0118 3cTOHCKOA ten.,;;
CKoxo311AcTDeHHOA· aKa.1te11HH,3cT. CCF'i

Ajaleht «Pollumajanduse Akadee- ·
mia>, toimetus Riia 12, tel. 75-572. ·
Hans.· Heidemanni nim .. trukikoja
triikk Tarh1s. Kasfani 38, Tellimise
nr. 5398. MB-09731. Oksiknbmbri'
hind 2 kopikat

