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Diplomandid

J6geval

Ji5geva niiidissouhoos
on kindlaSombusel, oihmatibuiaoai
piieval,
majand.
I ga
5. detsembril, oleme tee I Iiigeoale. te traditsioonidega
Iiigeoa
sordiaretus jaamgi
'votab iootaia
siin
on omaettc
koriifee.
meid vastu lortsise ilma ning ve- Hans Kiiiits, Eesti NSV ieeneline
icatllune, on motnendi silnuipoisti:asiste ja jiiites teedega.
maid sordiaretaiaid.
Paiiu acsiaid
on majandit
[utitinud ££5[i
NS \'
Koguneme
saali, kus presiidiurniieeneline
poll11rnajandusiooraja
laua taga on istet ootnud logeva
ruiidissouhoosi [a cabariigi agro· Mar! Uudla ning Eesti NSV teeneline agronoom Artur Aru, neid
toostuskoondise
esindaiad.
vi5ib nimetada oma ala meisiriteks.
Dekaan E. Reimets Utleb avaso.:Teie
tooiesuunamise
aasta,
nad, Agronoomiateaduskonna
viies 1983. a. on taimekasvaiuse
mi5ttes
kursus
on joudnud
finisisirgele.
iiks
toredamaid,
kordaliiinumaid.
Dots. H. Vipper teeb kokkuvotte
Plaaniiilesanded
tiiideti. Tiinavust
seni tehtust.
aasial vi5iks nimetada ka agronooPraegune vUes kursus alustas 75
iiliopilasega, neist viimasele kursusele on joudnud 64, seega viimaste
aastate suurim kursus. Oppeedukuselt
iiletatakse
samuti
paljusid.
Keskmiseks hindeks on 4,21. Tublimad on tiitarlapsed:
Tiina Talussaar, Vile Niiksi ft., noormeestest
Rein
Talisoo,
Margus
loonsalu.
Toolesuunamine
kulges ladusalt,

8. detsembril
toimunud
EPA
ALMAVO 22. konverentsist
vottis
osa 24 delegaati - esindajaid igast
teaduskonnast.
Kiilalistena olid kohal Tartu linna ALMA VO komitee
csimees J, Gnutenko ja EPA parteikornitee esindajana oppeosakonna
[uhataja E, Martma,
Konverentsi
poolt valitud
tOopresiidium
usaldas juhatamise
III
kursuse iiliopilasele A, Kaseniidule.
Pli.cvakorras oli ara kuulata komitee esimehe
V. Mikita
aruanne
mijiidunud
todperloodlst,
seejarel
sonavotud
erinevate
tooloikude
csindajate
poolt, konverentsi
otsuse vastuvotrnine
ning lopuks sotsialistllkust
voisttusest
kokkuvotete
tegemine ja aktivistide
autasustamine,
Sonavfitjaid
oli rohkesti.
Sektsioonide
esimehed
raaklsid
oma
hoelealuste
saavutustest
ning toid
vaga konkreetselt
valja veel eslnevaid puudujaake
ning probleerne.
Kolarna jai pohirnure
NORK
]"lATERIAALNE
BAAS motomccstel pole ruume, vahe on rnastnaid, laskespordisektsioonil
puudub korralik
harjutamisvoimalus,
hada on transpordiga
jne,
suses nagu teie praegu. Teil tuleb
Kolk need probleemid vottis kuuloeel paliu i5ppida oanemaielt
kol- da ka linnakomitee
esimees ning
leegidelt. Nagu on tehtud toad, nii oma sonavotus lubas ta aktiviseesaab ka tasu.»
. runud
EPA ALMAVO organisatlvIanivald H ellenurrne
Aamisepp ulatacad ig aie
aile miilcstusr aamctu «Agraartocstuskompleksi
areng
Eclmiscl
nadalal
kroonis
minu
Eesti NS V-s". «Eduk aid kiiltiiia
keset saheideid
loikuspcec£_';;.
0:1 kitj~lf(.,· piiiidiusi lopuks edu ginat komsomoiikomilees
sain 16lud raamatu tiltelithele.
puks h61mast kinni Toi\CO Aalj al.
Eesti N S V ieeneiiseli
agronoo- Nadal aega (27. novembrist - 4.
milt Richard Ka/dojalt kuuieme, et delsembrini)
piirast
aktiivilaagrit
lema alustas toad neljakiimfLendatel
Viitnal polnud meest Tartus liikuaastatel.
Tol aiai fuli tihti mitu mas. Tekkis kiisimus p6hjuse iile.
tundi isluda varw pciilurnehega teeKus sa olid, Toivo, mida tegid?
veerel ning nii saudi rnonigi 'vaarisade tarkus k8n'Cl taha pandud.
Neil paevil toimus Moskvas iilemida hi/jem vaja Wks. Kui tOOSSE liiduline k6rgkoolide komsomolisek·
suhtuda ti5siselt, kuliap ta siis Iii! reiiiride
seminar.
Esindatud
olid
laabub.
kijik 110 p6l1umajandusk6rgkooli
ja
ka palj ud k6rgemad tehnikakoolid.
Ji5geva ni1idissovhoosi
peaagro- Kokku tuli meid 400 ringis. Ja iira
noorn Artur Aru utleb, et aeg on rnahutati
meid endisesse
oliimpiaedasi liiinud, ni5udr'1iSed suurene- kompleksi,
praegllsesse
ULKNO
nud. Mis aga agronoornile vajalik, noorsookeskusse
«Olimpiisk».
Seal
on hea tervis ja suhtlemisoskus.
kuulasime
locngllid j a vahetasime
«Kui kellelgi peaks iekkima raskusi kogemusi seminarides.
algseemne
saamisega,
voile ikka
J\iiilliseid valdkondi
seminaridel
Ii5gevale tulia. Head pealehakkapuudutati?
mist!»
Koige
olulisem
arutelukiisimus
.Kursusevanem J aak Reemann lu- oli loomulikult
OLKNO XIV ja
bab, ei agronoomia vUes kursus an- NLKP XXVI kongressi otsuste taitnab kindlasti omapoolse pa'nuse lu- mise kiiik, samuti NSV Liidu siseievases toi5s.
ja viilispoliitika.
Erialased 6ppused
holmasid praktiliselt
koiki komsoMAIN VI RRO
moliorganisatsiooni
toovaldkondi
il.laLes asjaajamisest
ja lopetades
inLernatsionaalse
kasvatustooga.
Korraldati
komi tee niiidiskoosolek.
Nagu rna kuulsin, pidid sinagi
seal suure foorumi ees esinema?
Millest jutt kais?
Koigepealt veidi meie tookorraldllsest. Loengutel esinesid OLKNO
Kcskkomilee tootajad vastavalt teemale keskse ettekandega.
Sellele
jiirgnes seminar samal teemal. VareIn oli' igale korgkooli esindaj ale
antud mingi teema seminaril esitamiseks, mis hiljem pohjalikult liibi
analiiiisilL Nii oli ka niiiid. l,'1inu
dtekande
pealkiri kolas jiirgmiseli:

mi aastaks. Loomakasvatusele
varuti ki5igi aegade suurim soodakogus. Plaani tiiitsid kcii.k rajoonid
(tiiitmata jiitsid vaid 10 majandit
297-st). Varuli kvaliteetset sooia.

Suurt tiihelepanu poorati valgu-rikaste
kultuuride
kasvatamisele.
Sellise
edasimineku
puhjusiena
voiks nimetada orgaaniliste ciieiiste
sILurie koguste
kasutarnist,
pollumajandustoOtajate
tublit toad ja
Eesti NS V Agrotoostuskoondise
eelki5ige muidugi sccdsai ilmastikesimehe asetiiitja I. A arnisepp miirlw. Kuigi c'anema pi5lve agronookis, et on kujunenud
kenaks tramide pooli scovin teile kordamineditsiooniks kohtuda agronoomiateaduskonna viienda kursuse tudengi- kut opingule li5petamisel. Martsi algul oofame igauht teis! otna 100tega vabariigi parima/es majandipostile,» iitleb I. Aamisepp li5pefiites. Seekord on korraldamismured
seks.
enda peale volnud loge-va niiidissovhoosi tootajad. See on ka !coEesti Maaviljeluse
muZik, sest li5geva on taimekasvaJuri Laansaia
tuse hiilliks.
oastat tagasi

siooni ja tema vajadusi-noudrnisi
toetada nirtg
neile ka lahendusi
leida.
Tugevatest
[a tulusatest
sidemetest ALMA VO ning kornsomollorganisatsiooni
vahel raakis mehhaniseerimisteaduskonna
komsomolisekretar Ain Allik, Tore on see, et on
side loodud ka korgemal - komiteede tasemeI.
Konverents
otsustas,
et tehtud
tOo
moodunud
aruandeperioodil
vaarib rahuldavat
hinnangut.
Reserve too parandamiseks
[atkub.
1983. a. sotsialistlikus
voistluses
palvls seekord esikoha rnajandusteaduskond
(esimees
E. Plaan).
Tubliduselt
teise koha vaariliseks
tunnistati metsanduse ja maaparanduse teaduskond (esimees H. Lille ).
Jiirgnesid Z, V jr.).
Tubli too eest ALMAVO organisatsioonis palvisid Tartu ALMAVO
linnakomitee
aukirjad
oppejoud
L. Aadusoo ja E. Plaan ning iiliopilased A. Allik ja A. Kaseniit.
Aktiivse
tegutsemise
eest
ALMAVO-s vaarisid EPA ALMAVO
komitee
aukirjad
A. Kolk
(V),
A, Pere (PM) ja B, Uustal (PE).
Autasustati
ka ALMA VO-teemalise
fotokonkursi parernaid 0, Soornetsa
(Z), T. Kooli ja A. Peksarit (A).
Lahemalt

loe 2. lk-lt!

Kuidas laks?
«EP ...I\_

komsoJTIoliorganisatsiooni

toovormid j a meetodid noorte kasvatamisel NSV Liidu rahvaste verinaliku s6pruse ja proletaarse internatsionalismi
vaimus.» Pealkiri iitleb j uba selgesti, millest futt.
Ega kogu aeg saa ainult vaimu~
toitu narida, Kuidas oli sisustatud
vaba aeg?
Sellist aega kahjuks praktiliselt
polnud. Seminari too kestis hommikul kella 8 6htul kella 20, kuid
iiht-teist ikka suutis, K6ige parema
mulje jattis miiting, millest v6tsid
osa mitmete sotsialismimaade
(Ungari RV, TSehhoslovakkia
SV ja
Saksa DV) ja arengumaade
(Nikaraagua, Kongo, Afganistan)
esindajad, tudengid, kes 6pivad Moskva K6rgemas Komsomolikoolis.
Nl.eie vaatasime
lausa imetledes
viilismaa
noorte
ja ka kohalike
noode
kaasaelamist
iiritusele.
Voimsalt
m6jusid
mitmekeelsed
iuntud poliitlaulud.
Kohtusime veel
iimmarguse
laua taga viilisajakirjanikega
«Za Rubezom» toimetusesl. Vee 1 korraldati
ekskursioon
Tiihelinna.
Ja milline
Oled rahul?

mulje

siis lopuks

jai?

Oldiselt liiks iiritus korda, Sai11
palju kasulikku teada ja niiha, tutvusin mitmete ton~date inimestega.
Kuid moni asi jiittis ka soovida,
Nagu eespool mainitud, oli too liiga pingutav.
Vaba aega polnud
peaacgu iildse, Samuli v6inuks olla
moni ekskursioon
Nloskva niiidiskorgkoolidesse
(pollumaj anduskorgkoolidest
Timirj azevi-nim. institUllt). Seda puudust nimetati ka
seminari loppedes.
TONU lvlES1LA

Komsomolikroonika
Tcisipiieval, 6. deisembril
kogunes komsomolikomitee
jiirjekordsele
istullgile.

ELLA HALDRE fotod

liikmed lundsid suurt huvi nende
tegemiste-toimetuste
vastu.
Teise kiisimusena
arutati
maaKoigepealt anti
soovitus
Anne korraldllse H kursuse sekretiiri Jaak
seoses
Varesele (Z I) NLI<:P liikmeks as- Kallandi personaalkiisimust
liikmemaksude
mittelasumisega,
iumiseks.
Esialgu piirduti valjll noomitusega.
Seejiirel kuulati esimeste kursusJiirgnes pidulik osa.
Suuremad
Ie sekretari de iilevaadet..
suglsse- vaevaniigij ad .iiliopilaspaevade
kormestri. komsomolil60st,
Aru andsid raldamisel said organiseerimiskomi!tivo Ansip (Z I), Reel Kails (A I) tee tiinllkirjad ja preemia, Samuti
ja Sirje Janno (LPT I). Komitee vaeti, mis liiks halvasti, mis hiisti.

ALMAVD EPA algorganisatsiooni XXII konverentsil
esitas aruande tehtust komi tee esimees
Villu
Mikita. Alljiirgnevalt
liihikokkuv6te.
Meie algorganisatsioonis
on 1987
liiget. Tood .juhib 10-liikmeline komitee.
Aruandeaastat
alusl as
ALMAVD EPA algorganisatsioon
oma struktuuri
tiii-endamisega. Komitee moodustas 2 sektorit: sojalispatriootilise
kasvatustoo
sektor juhataja J. Kroon ja tehniliste spordialade sektor (TSK) - iilem L.
Aadusoo.
Aruandeaasta
on moodunud kahe
sektori pideva arendamisega.
S6jalis-ideelise
kasvatuse
alal teevad
teaduskonna
esimehed, sektori aseesimees j a iili6pilane A. Kaseniit
tub lit tood. Probleemiks on see, et
'too maht nii massilise riigikaitsekuu plaanis kui ka kogu aasta on
viiga suur. Sestap tuleb rneil veel
otsida aktiivseid iili6piJasi
lisaks,
kes oleksid nous selles valdkonnas
Milline on Tartu k6ige korgem
maja? Muidugi EPA «Torn». Selge, et seal peavad olema ka koigc
k6rgemal asetsevad toad. Dks selline ruum on tiiis k6ikv6imalike
skaalade,
osutite, varviliste
tulede
j a nuppudega
aparatuuri.
Sisse
minnes hakkab kohe ukse
k6rval
silma
silt, kuhu on
kirjutatud:
UK2TAB. Tegemist on amatoorraadiojaama kutsungiga. Ning kutsung,
aparatuur
pluss mehed annab kokku EPA amat06rraadiojaama.
J aama asutas 1969. aastal Ants
Randmaa (PM 16petanu). Tema nimi on raadioamatooride
seas kuuIus selle poolest, et ta on Eestis
ainuke mees, kes kasutab ultraliihilainesidel kuu peegeldust.
Jaam
tootas
asutamisest
saadik
kuni
1975. aastani. Siis tuli paus. 1981.
laks kutsung
UK2TAB uuesti eetrisse, kus teda on tanaseni hoidnud
kaks veterinaaria
II kUfsuse
tudengit
Andres Kolk ja T6nu
Hirsik.
Mida tahendab CQ? Mida tahendab united-kilo-two
tango- alfa-brother? Mis 011 QSL kaardid? Raadioamatoorile on see muidugi arusaaday.
Niisiis, QSL kaardid.
Need on
omamoodi visiitkaardid,
mille raadioamatoorid
saadavad malestuseks
sellele,
kellega on sidet
peetud.

Probleeme jatkub
tootama.
Tuleb
tugevdada
sidet
iihinguga «Teadus»
ja korr aldada
ALMAVD alastel tahtpaevadel
regulaarsed loengutsiiklid.
Par alleelselt
mainitud
toodega
kulges EPA tehnilisle spordialade
sektori (TSK) moodustamine.
See
on olnud pikaaj aline j a toomahukas, sest puudusid sellealased
kogem used. Paljud probleemid
tuli
lahendada
intuitiivselt,
arvestades
k6rgkooli ornapara.
On teada, et TSK loomiseks on
vaja
ruume ja tehnikat.
Esiteks
moodustati
TSK n6ukogu,
mille
koosseisu kuuluvad L. Aadusoo, R.
Sein, T. T6niste, J. Sarv j t.
TSK n6ukogu toed rnaarati juhtirna dots. L. Aadusoo. TSK moodustab 22. veebruaril,
N6ukogude armee j a s6j alaevastiku 65. aastapae-

dug! )~esti mei~triV\)fst1used, . Aj 3kirja. «CQ» poolt .korraldatud
rahvusvahelistel
v6istll1stel
piistitas
Andr(ls.Kolk uue Eesti NSV rekcirdi.
.
Raadiosportlaste
voistlused kuj u:
tavad endast
tegelikult t~pselt samasugust
sidepidamist, nagu voisi.·
lustest vabal ajal. Vahe on selles,
et slin pole aega juttu
puhuda,
sest voistlust(l vaitj aks. tuleb see,
kes suudab. teatud
ajavahemiku
jooksul
suutima
arVLl sidemeid
luua.
Seltalvel
on Andres Kolgil . j,a
T6nu . Hirsikul kavas osa v6tta nn
sidepidamiseks
on tarvilik eelk6ige NSV LiidLl karika' kuika
rneistriinglise keele 05kus, aga loomulikult
voistlustest.
suver tahelakse kaasa
on tarvis teada ka iiht-teist tehni- liiiia lARU meistriv6istluslel
(IARU
- Rahvusvahelin.e··Raadioamatoriskast.
United-kilo-two-tango-alfami Liit)
brother? UK2TAB. CQ? Suhteliselt
NagLl oeldud, v6ivad voistlustest
osa v6tta k6ik,
keIlel on j aamas
raskesti t61gitav termin. Tinglikult
v6iks see tiihendada «kutsun otsita- tootamise luba, kes oskavad inglise
vat».
keelt ning tunnevad vaheke elektRaadioamatoore
nimetatakse
ka roonikat. Kui viimased kaks oskust
raadiosportlasteks.
Nagu
spordis olemas, siis raadioamatooriks
saada polegi kuigi raske. Selleks tarikka, korraldatakse
siingi v6istlusi
e. contest'e, millest v6ivad osa vot- vitseb ainult «Torni» minna. so;u;
ta k6ik, kellel luba sidepidamiseks.
liftiga nii k6rgele kui saab:
si~s
\'eidi iiliesl viiikesest
Andres Koigil ja Tonu Hirsikul on ronida \'eel
seljataga
Aasia lahtised
meistri- trepist (vasakuc katt') uiespoole ja
oletegi kohal. Good luck'nd 73/
v6istlused, Euroopa MV, Prantsusmaa raadioamatooride
liidu korralHERKKl HALDRE.
datud lahtised v6istlused, ning muiTRD iiliopilane

Selleks korraldatakse
loenguid,
vestlusi ja kohtumisi s6javeteranidega. 19a1 aastal toimub traditsiooniline massiline riigikaitse hoog!tookuu, millega tahistatakse
relvaj6udude aastapiieva.
Meie iiliopilased v6tsid aktiivselt
'Osa Tartu_':_Margtise
suusamaratonist. Paljud
kursused
korraldasid
.suusamatku.
N6ukogude
tiihistamiseks
komsomoli
viktoriin ja
lumaj anduse
duskonnas,
ses ulatuses.

armee 65. aastapaeva
ioimus AU,lAVD ja
iihisiiritusena
spqrdijaiirajas6it,
esmalt palmehhaniseerimise
teahiljem iileakadeemialiDrituse korraldaj ateks

Komsomolikroonika
13. dets. kogunes taas ELKND
EP A Komitee. Esimese etlekandena kuulati
ara Helle Lingi aruanne DET ringide toost sel 6ppeaasta!. Probleemiks
on kujunenud
suur poolelij iitj ate arv ja liiga
pikk ettevalmistav
aeg ringide too·

Roomustav teade
Eesti P6llumajanduse
Akadeemia
iihiskondlike
erialade
teaduskond
(DET) on ikka stabiilselt hasti tegutsenud.
Niiiid palvis teaduskonna tegevus NSV Liidu Rahvamaj anduse Saavutuste
Naituse diplomi. Pronksmedali
j a viiekiimnerublase preemia on teeninud klubi juhataja Enno Tubli ja DET dekaan
dots. Sinaiida
Riives, kelle tanuvaarset tood iileliidulises
metoodikan6ukogus
eriti alla kriipsutati.

tarist, kuigi spordiiiritustest
voetakse osa oma autodega.
Traditsiooniliseks on kujunenud
autospordi
massiiiritused,.
nagu Iumer aj a
ja
vigurs6iduv6istlused.
Nende Iabiviimisel on olnud initsiaatoriks
flliopilane A. Allik, kes on suureparane
organisaator
ja oma ala entusiast.
Praegu jatkub TSK ruumide ja
tehnika edasine muretsernine. Sellepoolset abi pakutakse ka ALMAVD
Keskkomiteest.
See. on ka loogiline, sest EPA on tehnilise kallakuga k6rgkool, iiliiipilasteks
on paljud tehnikumidsst
tulnud poisid, kel
parasjagu elukogemusi ja sageli ka
jark vastaval spordialal. On olnud
isegi juhuseid, mil TSK
tegevuse
j argi on valitud end ale korgkool,
Moodunud riigikaitsekuu
jooksul
organiseeriti
30 iiritust,cmillest
v6t-

Rahallste j a maicrtaalsete vahendite paremaks kontrollimiseks
ja
arvelev6tmiseks
v6eti
kasutuscle
spetsiaalsed
arveraamatud.
Nende
taitmist on alustatud,
Moodunud
aruandeaasta
jooksul
on olnud
8 komi tee koosolekut.
Viiest koosolekust on olnud kirjutisi PA-s.
Aruandeaastal
alustati
teaduskondadevahelist
sotsialistlikku
v6istlust. Esikoha voitis majaridusteaduskond, II koha metsanduse j a
maaparanduse
teaduskond, III koha
zooinsenerileaduskond.
Aluseks voeti Icteriipiletite miiiik, liikmem aksude kogmnine ja .osavott siijalis-pat-

rtootilisesifcost.

Mida rohkern uhendusi saadud, seda rohkern kaarte koguneb.
EPA
jaamaruumi
seinal ripub neid juba
6ige rohkesti. Honolulust,
Vatikanist, Melbourne'ist
ja mujalt. Euroopas peaaegu ei olegi enam kohta, millega poleks iihendust saadud.
Sidepidamine
ise seisneb selles,
et astutakse
kellegagi
iihendusse
ning vesteldakse temaga. Selge, et

CQ

Ki:1dral-major

Daniel

Piau

maleslusvoistlused

Piihaj6ei.
BRUNO UUSTALI

fotry

Siis, kui lubadused
taidetud

Tel:mikaspurdiklubi
olemasoluks
on ennek6ike
vaja vahendeid
-~
need on ruumid ja mas,i=d.
Loo·
dame, et meile lubatud ruumid ka
ukskord kii tte saame, :fils; o'leks iiks:
S6] alis-patriootiline,
nagu igasuolid iili6pilased A. Sildnik, A. Kasemure murn:d. Hiidasti olek.s iuurde
gune leinegi kasvatustoO, on kahtniit ja A. Allik. Sellised algatused
vaja
ka niisEgust
ru.llmL ku:llu
lemata viiga vastutusrikas
ja
sateaduskonniti
on teretulnud.
saaks
sisustada
yiiili:es'C ti:iokoia."
mas iilikeerukas too, mida tuleb tesest v6istlusmootoHauad'
rrouava·d
EPA s6j aveteranidele
korraldasid
ha labimoeldult,
teadlikult
ning
enne kasutamist
iiscna pohlalikku
piduliku
austamis6htu
parteija kompleksselt, ja mis koige tahlsam
iimberehitamist,
iihtlasci tuleb neid
komsomolikomitee
liikmed.
- jarjepidevalt.
ka pidevalt seada jac kDfr<l.stada.
Sportlikku laadi iiritusena toimus
Ka laskespordisekts-ioor.al
ia auLoomulikult
on s6jalis-patriootitraditsiooniline
mairalli, korraldaj a- line kasvatustiio
tosportlaste!
laheb took"",ia tihti
seda tulemusrikteks iili6pilane .'lin Allik j a Heli kam,
mid a
aktiivsemalt
selles tanis. Arves lades kasutata.:va te maKiigemiigi. Parast kevadist eksami- ALMA VO kollektiivi karval osale- sinate m66tmeid ja kaaill; pezks
sessiooni j atkus s6j alis-patriootiline
vad teisedki lihlskondlikud
organi- selline t06koda asuma, esjiI'"£s.cl korkasvaiustoo suuremal osal meie iili- satsioonid.
ruse!.
6pilastest
kursusesisesel
tasandil,
Mis masina tesse. pllutub;. sii£ orepraktikate!. Nii kaidi ekskursioonil
Hea kordamineku
tagab teadus- me kaks uut "6isilusmootorrata:it
(V) tutvumaks
Laane-Eesti
saarte lmndade partei-, aJii_, komsomoli- j a juba saanud j a ehk saam:e. ",eel iihe:.
s6j alis-aj alooliste
lahingupaikaja masinaie
tteeningu-·
spordiorganisatsioonide
ning s6ja- V6istlejate
kohtadele
j a v6istlllsC±e1e veoks
dega.
veteranide
n6ukogu tihe koost6o.
oleks tarvis ka a!1tobussi }a veoKomitee
tiinab iiliopilasi
(eriti
On kiilastatud
mitmeid
Suure
Isamaas6ja
lahingukuulsuse
paiku aga Ain Allikut 1a Arno Kaseniitu),
oppejoude
ning teenistuj aid (eriti
j a muuseume:
Lipetski Traktoritekes on kaasa
hase Too- ja Lahingukuulsuse
Muu- Heli Kiigemiige),
kasvaseum, Leningradi
Piskarjovi
Me- aidanud s6j alis-patriootilise
tust66 korraldamisel.
moriaal jt.
Tehnikaspordiklub:-i
mOlClsek:siooni too sai algouS£: kii:esole\'a
aa"ta,
rahule. Tuleb klill aru aprillis. Siianl Ott EPA tudeng ruo>
Ie panemiseks..
Tehti samuti ette- kursustega
killl ainul! kuliS'side 1asaada ka sellest, et esimene sess tospordiga
panek DET ringide laialdasemaks
ga, s. O. viilj;aspo.ol EPA piire tepraktiliseks
rakendamiseks
meie n6uab sisseelamist.
gelnud.
Jiirgnesid
organisatsioonilised
k6rgkooli
iirituste
j a etiev6tmiste
Nagu telJn;ikasp.or-,Jj aladel, on ka
kiisim(1sed. Hardi Raiend muretses
korraldamisel.
Voeli vastu otSl1s.
vaga
suurestl
uute ruumide re· motosektsjo.0ni
Teisena astusid komitee ette meh- komsomolikomitee
s6ltuv matedaalsest
varustamisesL
haniseerimisteaduskonna
I kursuste mondi parast ja kutsus kohalolijaid
selles osalema. Arno Sellest, et oma ala entusiastid hookomsomolisekretarid
Tauno Annus aktiivsemaJt
or- leg a tegutseda tahavad. kipub siin(PE) ja Tiit Luide (PM) oma aru- Kaseniit v6Ws s6nanaaripidude
kohta. Toivo Aalja juures v:aheks jaama. Seeparast 100annetega. Tosine on probleem iik- ganiseerimise
dame ka edaspidi EPA JuhtkonnaH
meenutas oma Moskva-reisi.
sikute noormeestega,
kes tegelevad
m6isiyat suhturnist j a toetust meie
siin EPA-s k6ige muuga peale 6ptegemistele.
.
Pressisektor
pimise. Nluidu jaid sekretarid oma
Tanu meie algorganisatsiooni
esimehe V. Mikita asj aSSe sekkumiseIe sajrne esimese krossiratta
SLlve
hakul. Algus sai sellega tehtud, aga
iihe ratiaga mitu meest ju s6ita ei
saa. Tanaseks on sektsioon saanud
Eesti
Pollumaj anduse
Akadee- Kolmkant, Riina Metsmaker ja Ka- ka uue 650 em3 klassi korviga krosmia ajakirjandustoo
eeldustega iili- lev Kuningas.
siratia j a m6nel miiaral ka varus6pilaste
valjaselgitamiseks
toimutust. K6ik see tuleb aga
raskelt
nud konkursile teemal «P6Id» laekatte. Organisatsioonid,
kes peak*
*
*
kus 170 kirjutist.
Nende hindamisid olema otseselt huvitatud mateseks miiarati kolmeliikmeline
Ziirii,
riaalsest
varustamisest,
lahtuvad
kes maaras
auhinnalised
kohad
Eesti NSV Rektorite
N6ukogu paraku seisukohast,
et enne uute
jargmiselt:
miiaras
selle aasta ajakirjanduss6iduriislade
saamisi tuleb naidata
on
I koht Bruno Uustal,
II koht preemia meie korgkoolist Aare Ka- tulemusi. Aga millega? Van a
Meelis Kao ja Ollar Kaasik, III semetsale (kes praegu teenib aega ikka vana ja mis hullem, pole ju
wei 6igupoolest sedagi.
koht Rein Kivi, Jiiri Kalamees ja N6ukogude armees) kirjutise «SesSee on asj a iiks kiilg. Teine muHelle Vahtramae.
sivjuu» (PA nr. 20, 7. juuli 1983) re on siiani olnud 5iiski juba teg(1tsevale seklsioonile oma ruumi
Ergutusauhinnad
pal vi sid Meelis eest.

So; a lis-patriootiline
Teaduskondade
algorganisatsioonid tegelevad t6husalt tootaj ate,
eeskatt iili6pilaskonna
s6jalis-patriootilise kasvatamisega,
nende moraalsete j a v6itlusomaduste
kLljundamisega.

va kiinnisel. EPA parteikornitee
ja
juhtkonna
abiga saime osa ruume
j a tehnika soetamiseks
vaj alikku
m ateriaalsct
abi. TSK
avapaeval
vaitsimc, et Tartu ALMAVD organisatsioonis
ja EPA algorganisatsioonis
saab tegelda 13 erineva
spordialaga.
Kui hasti voi kui halvasti, see oleneb juba ringi juhendajatest
j a enlusiastidest
eridist,
Nii on see spordiaJade
arv .enamvahern ka pilsinud.
TSK iilema, TSK esimehe ja iiliopllaste abiga on soetatud
m6nel
spordiala!
tehnikat
ja t60 kaib.
Moodunud aastal votsirne
.ulesandeks saada EPA-s vahernalt 4' spordialal sektsiooni kairna.
Praegu edeneb toCi r~adio-, motej a laskespordis. Autospordisektsioonil on. praeg-Ll pqudl.l? spordiinven-

tis osa 1300 inirnest. Jiirgmisel riigikaitse hoogkuul on plaanis esineda mitte halvemini.
ll'loodunud aastal alustasime sidemete tugevdamist
EPA s6j aveteranide n6ukoguga.

kasvatustoo

autn.t. 'lana veoauto on meile eralda.tuc! 1a loodame ta kevadeks klubi joududega
saidukorda saada.
Kes: oon kasv6i kordki talvel mootor:ratt.aga
saitnud
vol lasketiirus
kiilmetarrud, taipab, kui vajalik on
melle a.utobuss. T6si, on pakutud
iisna nige:las seisus bussi, aga selle
taastamine
kiiib praegustes
tingimus{e£ IDunile lile j6u_ Ent on veel
ka teine mittekomplektne
autobuss.
Kui EPA. iuhtkond leiaks .v6imaluse
anda. s.e,"- Tehnika
Spordiklubile,
5iis selle taastamisega
tuleks klubi
tDime,
AutoSlpJmiisektsioanile
oleks vaj a
'<l'l'ills:io::i.tiii»·s.assiil vaikeveoautot
vigur.s5iriu, lumeraja- ja okonoomsussfiLu:de. jaoks.. SeHiste probleernide_ ee5 momendil

o11akse

j a nen-

de. lahe.ndamiseta
ekslsteerib
autos.pordisek:siQQn rohkern paberil kui
te.g.elikKllses.
LEMBIT &'lDUSOO

Liibi raskuste

too

Osava sui ega

leidtrtine, Praegu oleme aliuiirnikud
Cieni meLe tegemis:esse
';iiga
hea·
t.ahtlikult suhwm:d ;:n:code-traktorit.e· kateedri mOOlcri:e
katsetamise
lab:oxatooriumis.
Aga sellise k6rge
tasemega laboraworiumis
veel millegi k6rvalisega
tegelda pole pidevalt sii"ki mOelda',". Seeparast ootame pikisilmi mehhaniseerimise
kor-·
pltlSe juurdeehituse
valmimist, kuhul
loodame ka ise mingi ruumi saada.
Spordialast toad hinnatakse ots~
self tulemuste jiirgi. EPA TSK kir~
jade all on ka esimene v6idusOit
s6idetud. 17. juulil s6itis mehhani:seerimise IV kursuse iili6pilane Val.
dek Piiiia Hiiumaa lahtistel meistrivoistlustel
350 cm3 mootorrataste
klassis valja tubli V koha.
Praegu kaib ettevalmistus
talvis·
tel motokrossidel
esinemiseks. Pal·
ju tood on ka meie kiisutuses ole·
va veoauto korrastamisega.
Prob·
leemiks nagu laskesporilastelgi
on
edaspidi juba v6istkonnaga
voist·
lustest osalemine. Parim lahendus
oleks mingi vahegi k61bliku autobussi saamine TSK-le.
Lopetuseks tahaksin k6igile teh·
nikasportlastele
ning nende toetaj atele soovida t6elisi
kordaminekuid ja edu voistluste!.
ALMAVO EPA TSK n6ukogu
esimees
AIVAR PERE

Kui minult kiisil aks arvamust viirnase aja koige populaarsema
inimese
kohta, vastaksin
kohklernatult maestro Gustav Ernesaks.
NSV Liidu rahvakunstnik,
sotsia- neb Gustav Ernesaksa vastu.
listliku too kangelane,
Lenini
[a
Ja nuud, 12. detsernbri], tahistas
paljude riiklike preemiate laureaat,
meie suurrnees
oma 75. eluaasta
professor - aga polegi vist rohkem
juubelit. See paev kujunes t6eliseks
korgeid autasusid ja tiitleid
meie kunstirahva ja iildsuse pidup aevaks.
riigis kunstiinimeste
jaoks.
Koik televaatajad
voisid
ise teleri
Suurim tunnustus
inimese
elu- vahendusel maestrole onne soovida.
Kuid Tartu rahvas joudis pealintoole on rahva suh·tumine.
Eesti
3. detsernbrahva sudametunnistus,
meie r ah- riast ette. Laupaeval,
vuse siimbol, lauluisa - need val- ril avaldasid ka Tartu elanikud ausrahvakunstnikule.
jendid peaksid usna ilmekalt nai- tust armastatud
TRD aulas toimus Tartu koolinoorlama seda austust ja lugupidamist,
rnis
mida eesti laululembene rahvas tun- te ja ulidpilaskoor ide kontsert,

Gustav Ernesaks 75

11. detsembril oleks saanud 80aastaseks Eesti esimene naisdoktor
ja naisprofessor veterinaaria alai Elfriide Ridala.
Elfriide Ridala siindis Tartumaal
l\uremaa vallas pollupidajate
pere·
konnas seitsmenda
lapsena. Kiilakoolile,
kihelkonnakoolile
ja giimnaasiumile
jargnes to.o kantseleiametnikuna Tartu Dlikooli fiiiisikainstituudis
ja opetajana
kodukoha
algkoolis.
Too k6rvalt
6ppides
omandas ta algkooli6petaj a kutse
inglise keele alaI. 1924. a. astus ta
Tartt.! Dlikooli loomaarstiteaduskonda, mille lopetas 1929. aastal.
Algas oppe- ja teaduslik t06 100maarstiteaduskonnas,
mille tulemusena ta kaitses 1935. aastal veleri·
naarmeditsiini
doktori
kraadi.
1940. aastal omistati
talle professori kutse j a maarati kateedri juha-

Rohkem
huvi I
Paneb imestama meie filmiklubilaste iiksk6iksus - ei tunta huvi
isegi meie oma eesti filmiaj aloo
vastu. Ometi oli meeldiv voimalus
tulvuda meie varasema filmiloominguga I. detsembril. Margitud kuupaeval koguneski
kaputais
toelisi
filmisopru Vanemuise tanava ringauditooriumi.
Onneks
ei tulnud
programmi
vaadata
paris k61edas
saalis, sest eelnevalt oldi kokku lepitud TRD ajaloo ringiga, kes samuti soovis sellest unikaalsest
uritusest osa saada.
On raske m6ista, miks suhtume
nii iiksk6ikselt kultuuriloolisse
parandisse. Ei tahaks uskuda, et tunneme nii hasti eesti filmiaj alugu, et
see meile midagi huvitavat ei suudaks pakkuda. KUigi voime kirjanduse kaudu tuttavad olla operaatorite J. Paasukese,
K Marska jt.
loominguga,
on nende iilme naha
6nnestunud
vaheste!.
Paraku
on
~eed filmid ju hoiul Filmi-, FoloJa
Fonodokumentide
Riiklikus
Keskarhiivis j a v6imalust neid vaadata juhtub suhteliselt harva. Seekord olid FF ja Fonodokumentide
Riiklik;ust
Keskarhiivist
kiilas
T. Noormets ja O. Kruus.
Ohtu ju~a~as sisse klubi president T. RllVlk, kes kuulutas valja
esimese viiikese ringi koosviibimise,
mis pidi toimuma
parast
seansi
16ppu. Seejiirel raakis T. Noormets
meie filmikunsti aj aloost ning 6htu
filmidest, mida v6is iaotada kolme
ruhma:
miingufilmid,
vaatefilmid
j a kroonika.
Mangufilmidest
vaadati
katken-

piihendati G. Ernesaksa
juubelile.
Kava koosnes ainu It juubilari 100mingust. Enne kontserdi algust oli
kdigil
voirnalus
muretseda
endale
heliplaat,
raamatuid
j a brosiiiire
paevakangelasest.
Esimesena
astus: lavale
Tartu
koolinoorte segakoor Riho Leppoj a
ja Ene Ahvena juhtimiseJ. Kolasid
«Helin» (sonad: J. Liiv) , «Suvi»
(B.

Alver),

«Lindude

laul»

(J. Sii-

tiste) ooperist «Piihajarv». Jargrnisena esitas Anu Kobase, Uno Uiga

j a Lennart Joel a taktikepi all Tartu Noortemaja
«Soprus» lastekoor
«Kurekell» laulud «Sireli, kas mul
6nne?»
(G. Ernesaks),
«Vastlalaul» (M. Raud), «Ooviiul»
(D.
Vaarandi).
Kontserdi esimese poole
lopuks tuli lavale Tartu Poistekoor,
dirigendiks Undel Kokk ja eelrnisena esinenud koori meesdirigendid.
Kolasid
rahvaluulel
p6hinevad
«Saaremaa»
j a «Aiu, lahke lapsukene».
Siis kfilas stseen ooperist «Tormide rand», kus solistideks Toomas
Uibo ja Alar Pintsaar.
See esitus
kutsus esile marulise aplausi. Toorna hele kcrge haal oli nii ere eritambrilise
koori taus tal ja vaga
meeldiv kuulata. Et aplaus ei vaibunud, tuli maestrol enesel pukki
asuda j a korrata stseeni. Jargnes
jallegi tugev aplaus.
Kui kateplagin
katkes,
astusid
lava
ette
esimesed
tervitajad.
ELKND ja EKP linnakomitee, Kooriiihingu Tartu osakond, maj andid
'j a ettevotted
- k6igil oli juubil arile
midagi head ja
siidarnlikku
oelda. Tartu kooride poolt anti kingituseks toeline viiulivotmc ja nooiidega kaunistatud
kiiktcol, milles
saaks luua palju Ilusaid laule ka
edaspidi.
Koolinoorte kontserdi osa 16petas
poistekoor «Kutseg a» J. Smuuli sonadele.
Teise poole sisust asid
tudengikoorid. Alustas EPA segakoor Valli Ilviku juhatusel. Kuulsirne E. Enno «Tartu valgel 001», J. Smuuli
«Meie kolhoosis
on pulmad»
ja
rahvaluuleainelist
«Ilugeme,
kui
me voime».
Peab iitlema, et tuline soov hasti j uubilari
ees esineda
muutis
mitmed Jauljad narviliseks. Nii juh-

tus laulus vaaratusi,
kuigi laulj ad
puiidsid anda parima.
TRO Karnmerkoor
esitas
Tiiu
Jaanuse juhatusel «Siigise» (E. Niit)
ja «Rukkivihud»
(J. Liiv).
TRD naiskoor kandis ENSV teenelise kunstitegelase
Vaike Uibopuu
taktikepi all ette kolm laulu: «Kojtiig atsus»
(E. Enno) , esiettekandena «Jvluinasjutt» (K. Habicht) ja
«Noor kevade» (J. Liiv).
Pikkades kollastes kleitides naised vahetasid valja pruunides iilikondades mehed - TAM
ENSV
teenelise kunstitegelase
Alo Ritslngu juhatuscl, Kdige esimene aplaus
teeniti valj a suud lahti tegemaia.
Linnakomitee
onnitles koori vabariikliku meeskooride konkursi v6Hmise puhul. Siis laksid laulud Iahti: «Tuhandeaastane
Lenin» (J. R.
Becher),
«N ad tulevad
hornmiku
karidist»
(A. Suuman) ja
«Kalamees naerab» (J. SmuuI). Aga naised tahtsid samuti veel laulda ning
tulid lavale. Mehed ei tahtnud ka
jarele anda ja nonda nad seal laulsidki iihiselt «Peahoone kella» (L.
Hainsalu) . Kordarnisel haaras juubilar taktikepi uuesti enda katie.
Siis aga saabus
vaikus.
TRD
rektor Arnold Koop kaskis k6igil
piisti tousta. Sisse toodi lipp. Loeti
ette rektori kaskkiri selle kohta, et
NSV Liidu rahvakunstnik
Gustav
Ernesaks on niiiidsest TRD auliige
ja iilikooli medali omanlk.iJargnesid soprade j a tookaaslasie'
6nnitlused: Jaan Eilart, Richard Ritsing
jt.
Lava aarde
kuhjus
lillekorve,
maestro peas kaisid TRD tekkel ja
karusnahkne
miits (pildil ... ) Kas
me selle k6igega suudarne tasuda?
Kindlasti ei! Me jaame v6lgu. Tapselt nagu laps ei suuda kunagi tasuda vanematele nende vaeva eest.
L6petuseks kolas iihendkoorilt G.
Byroni «Muusikale». Palju joudu ja
jaksu edaspidiseks,
Lauluisa!
AIVAR DEBORES

kooli arstiteaduskonna
teadusn6ukogu toost. Ta oli ka veterinaariateaduskonna
DTD leaduslik 'juhendaja,
Inimesena
oli prol. E. Ridala
«Loomaten-ishoiu
tusid proL E. Ridala loengutes ala- kasiraamalu»,
taj a ametikohale.
k6igepealt
enese suhtes,
kasiraamalu»
j a «Nlesinduse aasta- n6udlik
N6ukogude korra loodud VOlma- ti teaduse uusimad saavutused.
aarmiselt
tapne,
tagasihoidlik
ja
Prof. E. Ridala
teadusliku
too raamatu» koostamisel.
lusi
pedagoogiliseks
j a leadusliheasudamlik.
Asj aaj amises teadusProf.
E. Ridaia
juhendamisel
kuks looks sai ta kasutada liihikest iemaatika lahtus praktika vaj aduskonna voi kaleedri huvides aga vikaitsti 5 kandidaadidisserlatsiooni.
aega. Okupatsiooni
ajal ta \'a IIan- test. Ta uuris loomakasvatushooneTa oli oponendiks
paljude kandi- sa ja jarjekinde!.
te mikrokliimai,
sootade
kvaliteeti
dati.
Parast
Tartu
vabasiamist
Prof. E. RidaJa t06d hindas 'viijatkus katkenud too kateedri juha- j a p06ras erilist tahelepanu piima- daadi- j a doktoridissertatsioonide
ga k6rgelt valitsus ja partei. Ta oli
latentse
streptokokilise
tajana
professorina
kuni surmani lehmade
kaitsmisel.
Toopunalipu
ordeni,
udara p61etiku
torj e
kiisimustele,
5. septembril
1974.
Aastatel 1952-1958
tobias prof. autasustatud
medaliga
«Eeskujuliku
t06
eest
sel alaI profiilaktiliste
Professor E. Ridala pidas loen- saavutades
E. Ridala
zootehnikaieaduskonna
ajal 1941-1945»
meetodite kasutamisega
markimisguid tulevastele veterinaararstidele,
dekaanina,
pannes aluse selle tea- Suure Isamaas6ja
Dlemn6ukogu
Prezootehnikuiele
ja piimatehnoloogivaarseid tulemusi.
Kokku avaldas
duskonna
valjakujunemisele.
Tea- ja Eesti NSV
dele,
kasitledes
loomatervishoiu,
ta triikis
62 teaduslikku
artiklit. duste doktorina oli ta Eesti Pollu- siidiumi kahe aukirja ning DleliiP61lumajandusnaituse
mepiimahiigieeni,
mesilaste haiguste,
Peale selle oli ta vastutavaks
toi- majanduse
Akadeemia
ning Eesti dulise
daliga poUumajanduskaadri
eduka
veterinaaria
aluste ning piima j a metajaks opikute «Piim ja piiman- Loomakasvatuse
j a Veterinaaria
eest,
piimasaaduste
mikrostruktuuri
kii- dus» ning «Veterinaaria
alused» Teadusliku Uurimise Instituudi tea- etievalmistamise
simusi.
Tanu keelteoskusele
(ing- eestikeelsete
dusnoukogu
liige. Palju
aastaid
tolgete
valjaandmisel
lise, saksa, prantsuse, vene) kajas- j a kaasauloriks
«Veisekasvatuse
voWs ta osa Tartu Riikliku DliJURI TEDREMA

Prof. Elfriide Ridalat meenutades

Zooinsenerid korvpallimatsil
I j a IV kursuse j algpallimangust
oli moodunud
vaevalt paar nadalat, kui teaduskonna
seinalehel v6is
naha sportlikku valjakutset:
neljandikud,
tulge
korvpallimara!onile!
Aukartust iundmata osutus julgeks
valjakutsujaks
II kursus. Maratonil pi did iiksleiselt m66tu
votma
nais- ja meesv6islkond
ning komdeid «Karujahist
Parnumaa]"
ja bineeritud v6istkond.
«Rummu
Jiiris!».
Vaatefilmidest
14. nG;Tembril lakski lahti! Valgeis
nahti tervikuna
kaht filmi: «Pilte
II kursuse
Viljandimaalb> ja «Kesksuvi maal». kitte!-soojenaI15dressides
naised harjutasid
illlsimaid kombiKui
need
vaadatud,
jargnesid
natsioone, kui treener lViai Vakkum
kroonikad.
esitas v6istluste peasekretarile
lopEnamik filme kandsid firmamarV.
ki «Eesti Kultuurfilm».
K6ige va- liku koondise: A. Fedossejeva,
Kontus, D. Kaasik, V. Vahenomm,
nem film parines aastatest
19121913 (kaks aastaarvu on antud see- K Asu, A. Pihelgas ja K Sepp.
Sekretariaat
(koosseisus:
K Tikop,
toUu, et filmi valmistamisaastat
16petas
pole. suudetud tapselt kindlaks le- K Einaste ja E. Ehastu)
peagi v6istlej ate
registreerimise,
hal ja kannab pealkirj a «Rannak
labi Seiumaa», operaatoriks J. Paa- k61as kohtuniku vile.
suke. K6ike nahtut s6nadesse panHoogsal sammul tuhises valjakuna pole v6imalik, sed a pidanuks
Ie IV kursuse naiskond
(L. Samigaiiks ise nagema.
Parast filme jatkus vestlus vaikeses ringis. M6ni sona siis nende- v6tmisega, siis korj atakse eelnevalt
Ie, kes sellest esimest Korda kuule- kohvi ja kiipsiste raha 50 kopikat.
vad. Vaikesel ringil on kaks p6hi- Vaikese ringi pohikirja praegu taplist eesmarki:
aktiviseerida
filmi- sustatakse j a tutvustatakse
seda ka
klubi liikmeskonda
j a aidata klubi klubi rahvale.
juhtkonda
nende toos, naiteks reEsimesele sedasorti ettev6tmisele
pertuaari
koostamisel.
Teise Ules- kogunes
12 inimest. Toimus elav
andena nahakse jarelkasvu leidmist mottevahetus
nahtu iile, kiilaliste!e
praegusele
juhtkonnale.
Oma esi- esitati rohkesti kiisimusi. ali juba
n::~st funktsiooni
saab va ike ring hilja, kui vaike ring oma esimese
talta sellega, et vastu saab v6tta vestlus6htu lopetas. Lepiti kokku, et
vaheseid j a tulia saavad ainult to- arhiivmaterj alidega
v6iks tutvuda
siselt
asjast
huvitatud.
V6imali- edaspidigi.
Materj alinappust
karta
kuks ringi suuruseks peetakse 15- ei ole, sest arhiivis on hoiu! 2200
20 inimest, mitte rohkem. Et vai- nimetust,
millest seekord vaadati
k~ses ringis osalejatel
on parem vaid 13. Seejarel kirjutasid
kiilalivOlmalus kontakteeruda
vaga pal- sed oma autograafid
klubi kroonijude
huvitavate
inimestega,
siis karaamatusse
j a soovisid head tahtpeaks see stimuleerima aktiivsusele.
mist ka edaspidi filmikunsti tutvusEt tegemist on isemaj andava etie- tada.

mel, A. Lember, E. Taluri, M. Kirsi, M. Mikson ja D. Enno). Vurtsitatud terviiuseie j argnes kohtunike
tutvustamine:
peakohtunik
P.-M.
Roht!a (IV k.), platsikohtunik
T.
Miller (IIk.).

v6ita, julged pealevisked olid ajendiks, et lopptulemuseks
sai 25:2 II
kursuse v6istkonna kasuks.
Julge
algus on pool voitu, aga edasi ...
21. novembril rivistusid korvpallimanguks
ohtlikud
j a tugevad
me~sv6i~tIei ad: E, PQlli, P.-M: RohtVile j a lahtihupe
samaaegselt.
ia, :If Eha~tu,- K Retrr, an: U:-'Jae,
Jargnevat
on v6imatu kommenteeA. Salm ja R. Tootsi IV kursuselt.
rida. Ootamatud
runnakuie
lahenII kursus oli seekord tulnud k005'
dusviisid, uued vatted 3-sekundi ala
seisus: T. M.i1ler, T. Voabus,
T.
kasutamiseks
jne. haarasid
peaItPriske, U. Pruus ja A. Teder. Kohvaaiajaid
loplikult. Kerkisid ergu- tUtlikena
juhtisid
miingu
Vilj a
tavad loosllngid. Pingelises
lahin- Kontus (II k) ja Maia Mikson (IV
gus oli It kursuse pail «iimmarguk) .
.. -'''~~,~----,
sem», sest skoor suurenes aeg-ajalt
2 punkti v6rra.
Suur soov miing
(Jiirg 4. Ik.)

,..... I

Kuningas
oleks nagu

oli suur naljamees. Ta
kogu oma elu naljale
puhendanud.
Kiiige kindlam
viis terna iuures soosingut saavutada oli
teha head nal]a. Kolk tema seitse
ministrit
olid oalitud
huumorimeele alusel.
Et nende piihitooks
oli teraomeelne kane ning tabavad
ja naljakad miirkused, olid
nad
koik kinsasti rasounud.
Noil

aegadel

oli igas

oukonruis

kombeks
pidada narri ja kiuibust.
Selle kuninga' narr oli iihilasi
ka
kiuibus, ta nimi oli Hipp-hop p. Siiii-

ja nad olid aniud huningale king ituseks. Pole seetiittu ime, et kahe
viiikese oleouse oahel tekkisid viiga
liihedased
suhied. Kuigi Hipp-hopp
oli iiuhonnas kahtlemata
populaarne, polnud tal nii suurt ooimei end
maksma panna kui Trippettal.
Tolle neiulik tiiilu. ja harukordne
iiu
(ehkki ta oli kiuibus] olid reload.
mida ta ei jiitnud kunagi kasutamata, kui oli vaja end a 'voi Hip phopi eest kosta, ja tal oli alati edu.

olla oma hogukaie kehade
tiittu.
Aeg lendas, ning liipuks saatsid ruul
Trippetta ja Hipp-hopi
jiirele.
Kui kaks uiiikest sopra
ludes tulid, oiibis kuning
haiglasie naliade tegemise
teadis, et Hipp-hopile ei
vein, sesi aikoho! iegi ta
raseks ning poolsegaseks.
rast sundis ta Hipp-hoppi
ma, et «tuiu

liiheks

kiisule alas vaga
tujus. Ta
meeldinud
alaii pooSeepiijust joo-

lobusahs».

joogem
Ohe suure tahtpiieoa puhul oisus- meie kahe puuduliku sobra (siinkotas kuningas suurejoonelise
maske- hal Hipp-hopp
ohkas], teroiseks.
Ja
rane oeider nimi oU Hipp-hopile
siis paned pea ioole. Melle on niiiraadi korraldada. Sellistel puhkudel
pandud lema 'voimeiase
tiitiu
kiiia
kasuiaii alati Hipp-hopi ja Tripet- dendis osi vaja, saad aru? Me olenii nag a koik teised. Hipp-hopi [ame surmani tiuiinud alati uhirnoodi
ta ooimeid niiidendi organiseerimi-lad olid aluarenenud
ning
tema
seks. Nende iilesanne oli valida niii- hostiiiimidesi. Joo - vein teraodab
.kond oli midagi lonkamise ja hupledend, see la.vastada Ja Zeida sobivad meeli.»
mise oahepealset.
kos t ililmid:'
Hipp-hopp pingutas leidrnaks vaiKuigi Hipp-hopp
oma jalgadel
Oodaiud piiev saabus. Trippetta mu/wi vastusl nagu narrile kohane,
liikus vaevaliselt ja valaliself, olid
valvsa pilga 'all ehiti gigantset saa- kuid ei suutnud. Juh/us just olema
tema kiied vaga iagevad, jastnagu
viiikese kiiiibuse sunnipaev, ja
et
Ii. Kogu ou/wnd oli ootuspalavikus.
oleks koga tema joad koondanad
Arvata v6is, et igailks oli endale too «puudulilwd
sobrad» oli talle
kii[esse kompensatsiooniks
taandmaski ja /wstililmi juba mita niida- viiga hinge liiinud, vr3ttis fa tilranarenenud alajiisemeiele.
lai voi isegi kuud tagasi iira vali- nl kiiest karika ja. jot.
Hipp-hopp oli koos noore samuti nud. Vaid kaningas ja tema minist«Hoh-hoh~hoh-hoo!» moirgas see.
vaga niiiipsukese tudrukaga
roovi- rid polnud veel otsusele joudnud.
«Niiete, mida hea veili slludab. Su
tud ilhelt kaugelt barbarite
maalt Ei tea, miks nad kohklesid, voib- silmad sii([i~ad jaba.»
... ehk oppejoud contra vilistlased. Aeg - 3. dets. kel! 17.10, koht
- EPAvi5imla.
Esimeses miingus jooksevad platsile punastes siirkides veterinaariateaduskonna
vilistlased koosseisus:
nr. 9 Heiti Moks, lopetanud EPA
1958. a., praegu Lehtse kolhoosi
peavetarst;
nr. 12 Rein
Vellenurtn,
1973,
Kambja sovhoosi peavetarst;
nr. 13 Andres Motius, 1973, Tartu Piimatoodete
Kombinaadi peainsener;
nr. 14 Rein Sulg, 1970, TartIt
Konservitehase
tehnoloog-insener;
nr. 18 Alvar Kaur, 1981, ELKNO
Rapla Rajoonifwmitee
II sekretiir;
nr. 0 Rein Laagus, 1973, Haiidemeeste kolhoosi peavettlrst.
Nende sinistes siirkides vastased,
EPA oppejoud, rivistavad
koosseisus: dots. Tonu Keskkula,
dots.
Uno Essenson, dots. Jaan Kivistik,
assistent
MiMel
Gross, assistent
Alar Seiler, meistersportlane
Juri
Viigipuu, assistent Jaan Luts ning
dotsent Ants Uibo. On niiha, et kGlavaid tiitleid jaguks mitmele voistkonnale.
Miing
algab
tiheda
kobaraga
keskjoone liihedal. See on loomulik,
toimub ju lahtihupe ning kuuldusle
jiifgi pidavat kusagil meeste vahel
isegi
pall
olema.
Keskmiingijad
Vellenurm
ja Keskkilla
suruvad
teineteisel
sobralikul
ilmel
kiitt,
naerulohukesed
habetunud
(enne
lahingat habet ei aeta!) poskedel,
kuid hallinevate
juuste all kobrulamas koige jubedamad matted vastaste hiZvitamiseks.
Avahilppest
pall i5ppejoududele!
A/gab kiire kombinatsioon,
paar onnestunud sootu jiirjest, kuid oh hiida! Valele poole ja loodetud suureskoorilise
algedu asemel hoopiski
tagasimiing! Ka vasiased pole kehvast puust ega jiiii vi5lgu! Kohe
jOfJks! Oppejr3ud justkui spikerdavad, teevad koik vilistlastele
jiireIe! Miing on niirviline.
Siitmaalt
votab komsomolisekretiir Kaur veterinaaride
vDistkonna
juhtohjad oma kiitte - 2 punkti temalt ja vilistlased juhivad suurelt.
Moni minut vahelduvat
resultatiivset korviderikast
miingu
ning
seis 8:0 vilistlastele.
Oppejoud kasutavad esimest aega, et oma manguplaane korrigeerida. Mis see siis
olgu! Peensusteni
selgeks
opitud
ning briljanlselt lihvitud kombinatsioonid, .mis aitaksid vastaseid por-

«Tule

siia

Hipp-hopp,

EDGAR-ALLAN

Hipp-hopp

I
Vaene sell, tema silmad pigem
h iii gas i d kui siirasid, sest vein
minus fa tasakaalutule
moistusele
silmapilkseli. Ministrid naer sid, nad
nautisid ilmselt miinugti sed a kuninga «nalja».
«fa niiud asia iuurde,» idles peaminister, 'U a g a paks mees.
«Noh, noh,» oli kuningas karsitu,
«(kas sui polegi midagi soooitada?»
«i\1a flUtsun teile siis mingid osad
moelda,» vas las kiiiibus
pudikeelselt, sest ta aii veinist veidi sassis.
«Mis iiihendab «liafsu/l» ja «mingid»!» raevutses kuningas. «Mis sa
tahad sellega oelda? Aa, ma moistan. Sui on janu ja. sa tahad veini. Joo!» Ta ulalas tais karika jiille
kiiiib usele, kellel iuba uksi veini niigemilest suda laf!?ima hakkas.

Korgeklassj;iia.e korvpall
mustada, ei taha just tana 'onnestudal
Taas miing. Numbrila tusedavoiill (131 kg) Haiidemeeste
kolhoosi
peavetarst
Rein
Laagus
(niisiis
mees ossoonirihkast
ohust ja tervisevetelt)
otsustab
vastased
moraalselt hiivitada. Ta loikab vastaste
soodu vahelt ning gasellinotkusega soostab koolipolvest kirutud oppejoudude korvi poole! Sitski! Niihlavasti kobratas 'viha iile! Just-just
enne tabavat pealevisel vilistatakse
iooks! Jaa ... Aastad teevad oma
ioo!
Oppejoudude
vasturilnnak
jouab
sihile.
Keskkula
rundab!
Korv!
Viga! Vabavise! Ka siit punki! Seis
8:3.
Par and on libe. Vilistlaste runnak just seelottu
ebaonnestubki.
H ea, et koik loppes vaid ehmatusega. Peab olema ettevaatlik,
sest
treenitud
lihased on vigastustele
tundlikud
ning pealegi ei saanud
just tiina voistkondade
arstid Zoja
Mironova fa Eldur Annus Tartusse
soita, kuna toimub rahvusvaheline
silmpoosion
teemal
.-Vigastuste
valtimine spordis».
Oppejoud ei lase end kaotusseisust ega vastastest
heidutada. Nr.
12 - Spordiklubi
juhataja
Viigipuu - juhib tagant miingu ja teeb
seda igati meisterlikult.
Noh, see
on ka loomulik! Ega's mees asjata
meistersportiane
ole! Seis 8:5 vilistlastele.
Molemapoolsed
ebaonnestunud
runnakud
tuleb kanda kahtlemata
vasiaste tugeva kaiisetegevuse
arvele. Kasutatakse
mitmekesiselt
kesiseid
kaitsesilsteeme,
pohiliselt
«maa-ala» aga ka «mees-meest» .ja
illeviilja pressingut.
Poolajani jiiiib 5 minutit. Oppejoudude kombinatsioon
on hiilgav
- katte tagant 7:8! Kohe muljub
Keskkilla vasiasle komsomolisekretiiri (nr. 18-ne) maadligi ja teeb
seda igati dotsendiliku
pi5hjalikkusega. Kuid ka vaslarw on visa touseb ikka ja jiille jalgele ning on
korvuni tiiis otsustavust
oma endist oppejoudu nuhelda! (Nuhelda
paari
tabava
pealeviskega,
sest
kaidas sa hing ikka pedagoogi teisiti karistad, pealegi meenub kooliajast, et ega' temagi sind mee/ega
loonud!)

Zooinsenerid ...

Poolaj&#ri 4 minutit. Korve tuleb,
nagu ollfs pla'isit piiris mila palli
ule ilhe! C'jppejoud on joudnud miingu kiiigu~ :eijlja 108tada uue r3petamise meloodika
- «Kuidas opetad a illekafi/liiinud
Dpilasi». (See
on onneks. veel metoodikanoukogu
pooli kinn]tamata!)
Uaest asjast,
nagu alati, on ka kasu. Sooritatakse
illikeerulisi
kombinatsioone
«iiiir-keskele», «tagant-iiiirele»,
1:ule
aiire» ja «pall mooda». Seis on korraks fwguni 9: JO.
Siin/whal
panevad
veterinaarid
maksma oma kogemused
elusolendite
meelitamisel.
Enniie
nalja!
Meelitavadfd
oppejoududelt
viilja
veal 2 vabaviset!
TSahh 11:9!
TSahh 12:9! Aplaus, mida teevad 41 pealtvaatajat,
ei taha ega
taha lOppeda.
Oppejoude,
nagu alati, vem)ad
all niirvid. J'"lOoda! Vilis/lased
ei
eksi! Kaugelt, peaaegu silmapiirift,
ldab nr. 18 olevat endas julgust
peale' visala ning tabab! Justkui
Valters! Ei, hoopis Jovaisa!
Ei,
nagu Salnikav! .Kah initle! Ta on
parim neist kOigist, sest neid pole
tiina
kohal.
Oppejoududel
jiiUe
jooks, kus, tosi kill!, nagu sudamest aitas kaasa Tartu Konservitehase insener-iehnoloog
Rein Sulg.
Vaata aga vaata! I se tehnoloog,
mis pagan, nagunii
insener, aga
millised vigurid! Aega jiiiib veel 30
sekundit.
Seisul
16:13 vilisllaslele
mindi
vaheajale.
(Tiipsell
nagu aastaid
iagasi loengultkil)
Teist poolaega alus/auad lugevdatud voislkonnad.
Valja tuuakse
pari mad mehed! Molemad
pooled
moistavad, et on aeg kQia lagedale
trumbid!
Mling kulgeb vahelduva
eduga.
(Kord Vestman peal ja Piibeleht ail,
kord Piibeleht peal ja Vestman all).
Vilistlaste
voistkonnas
on landa
niirveerimist. Mehel, kes saab ootamatult palli, haklwvad
jalad kiiresti-kiiresti
kiiima nagu «Singeri»
omblusmasin.
Oldse on palju tehnilist praaki (iihtekohku
216 pallikaotust) ning vigu.
Oppejoudude
kiitte on sattunud
pall! 3 meest jooksevad
end korraga vabaks ning kohe kolab holmest suust pallinoudev
roogatus:
«faan, palli!» Seda voisld arvata!
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Ka floige puhtama sudametunnistusega mees pole lis vastu pidanud,
mis sl:is veel riiakida vaesest iiraehmunud
J aanist, kelle kiies on
pea/egi pall! Mahakukkunud
palii
korjab ules juba elukogemustega
(see mees teab palli hinda!)
1958. a. lOpetanud ja nuiid Lehtse
fwlhaosis velerinaararsti
ametit pidav Heiti k10lis. Aega lOpuni 12
minutit, seis 18:13.
Miing votab hoogu, korve langeb
loogu! On. niiha, et oppejoud tunnevad oma opilasi hiisti. On teada,
kellel on hea pallikasilsus,
kes on
tugev tagalauas ja kes ei oska porgatada. Kalab .ka seliesisalisi hiiUdeid: ~Mil1e uola tait pall iira, ta
ei oska ju porgaiada!»
On selle porgatamisega
kuidas
on, kuid ilusa tehnika eest punkte
ei anta. Punkte aga saavad just veterinaarid. Nende voistkond on haruldane silntees Migest
heas! ja
halvast - kes viskab, see viskab
sisse, kes joosta ei joua, see takistab korvi all vasiaseid, kes porgatab hiisti, see jiille ei oska visata
jne. Seis on igatahes juba 25:21
vilistlastele.
Lopuks
tabavad
ka oppejoud!
«Pime kana leiab kah iera/» kolab
hilile publiku
hulgast.
Vilistlased
toestavad,
et lera leidmiseks
ei
pruugi veel kana olla. Ka nende
tiiiuslik
miing
on resultatiivne.
Korvialuses rilsinas leiab' 'vaba koha 1973. aastal lOpetanud Rein Vellenurm, Kamb ja sovhoosi
peavetarst ning kohe jiirgneb Tartu Piimaloodete
Kombinaadi
peainsener
Andres AIOltuse tutarlapseli:kult puhas ja kellassepalikult
iiipne soot.
Mis edasi juhtus, voib igauks ise
arvata! Loomulikuli
kolab saalist
repliik: «Et teil ka amelia/ases taos
moistmist jiitkuks!» (fling loomulikult. laheb
pall korvist
puhtaU
mooda)! Miingu lopuni 5 minutit,
siis vilistlastele 27:23.
On ilus korviderikas
ma.ng, kusjuares momendil viskavad korve vilisilased. 3.30 lOpuni, seis 81:25.
Alvar Kaur, komsol1lolitooiaja, on
haruldases varmis. «Adidase» piiksid, «All Stari» lietsid, ",Postipankki» dressipluus
ja lisaks veel 16
punkti, ilheli mehelt rohkem nouda
oleks lausa patt!
Oppejoud votauad kasutuscle uleKH. 1. - 295 C., 1I,1.
KH: 2. - 400 C., n.l.
XpaMlIoB, A. f., BacHJ1HcHH, C. B.
CnpaBO'lHHK 11acTcpa no npOMbIllIJ1CHHOHnepepa60TKc. MO;10'lHOH CbIBOpOTKH. - M.: JIer. H llHlll. npOMCTh, 1983. - 169 C., IW.
fpHlllHHa, JI. M., DaMoB, B. B.
DOJlCBbIC TpaH3HcToPbI: (CnpaBO'lHHK). - M.: Pa;mo H CB5I3b, 1982.
- 72 C., lJJI. (MaccoBaH pa)!HO61l6JJlJOTeKa; BblIJ. 1056).
.

«Ioo,

iitlen rnal» rookis monarh,
karat votalis ... »
Kaiibus kohkles. Kuning as liiks
oihasi punaseks. Ministrid piiiidsid
ruierda. Siis lunges sur mkahuaiuks
muuiunud
Trippetta monarhi jalge
ette pol viii, paludes hiu dalt
oma
sopra siuista.
Kuningas joWtas !eda veidi aega
nllgu teadmata, mida leha voi oelda. SUs trJukas fa lildruku
tGarett
eernale ja paiskas kadka sisu lalle
niikkll.
Vaene viiike neiu trJusis vaarudes
pusti.
Viivu valitses
surmvaiRus.
Ning siis kostis imelikku vailiset,
kuid ildini tungi'vat kriginat,
mis
fandus tulevat llOrraga igast tLlum!
nurgast.
(Jiirgneb.)

«uiii

muidu,

uiilja pressingu. NT. 7 - assistent
Luts loob valja ama [rJelised voimed. N elja sekundiga
kaks viga,
see niiilab, et mees peab korvpallimiiiiruslikus
hiisti
orienteeruma.
Miingida 2 minutil, 32:29 juhivad
endiselt vilistlased.
Riinnakul teeb dotsent Essenson
vea.
«Pqle
midagi,»
lohulavad
pealtvaatajad,
«tegijal juhtub mondagi.» ViUstlaste poalt valesoof fa
kaaslastelt mahlakad viiljendid (ueterinaaridel
sellesisulist
srJnavara
jiitkub). Juhtimise vaim 011 endiselt
sees EPA SK juhataja/
Viigipuul:
«V8tarne
kinniJ
ka£rse
tugf'uant)
flaige peale, poisid!» (Hm! [',si poisid! Poisid viiektmlnendais?)
lilrii laua lagant valatahse OU
tulle: «Lopuni 1 minut!»
Viimast minutit on hirmus meenutada! Vead, pealevisked - tcbavad ja tabamatud,
pealtvaatajate
mOirged, minestusiiiirel
daamid kaike seda on ka koige pauma fantaasia korral voimatu
sUme ette
manada, sest midagi taolist Iihfsait
polnud. Siiski
toimus koik piiris
ponevalt!
33 sekandit lOpuni! Pall oppejoudude/e! Vilistlastelt
aeg! Kaks vabavisel oppejoududelt!
Seis 33:31,
ikkagi ees veterinaarid. Raskel hetkel votab miingu enda kanda Kaur.
Teeb ille platsi soolo, petab
iira
koik 5 uastast, lisaks ka 2 oma
meest ja ilhe kohtuniku,
miingiiY
end korvi aUa vabaks
ja tabab!
35:31, lopani 25 sekundit.
Tiltarlapsed ahhetavad! On ueel
mehi,
kes oskavad korvile liiheneda!
Oppejoud vastavad korviga! 35:33
ja lopuni 8 sekundit. Lisaks veet
minatiUne!
Viimased 8 sekundit
ja jiillegi
mees omal kohal Kaur, kes 18ikal7
vahelt soodu ja hoiab pal/i ka lrJpuni! Jiille ahhetavad
tiitarlapsed!
On veel mehi, kes oskavad palliga
r3rnalt ilmber kiiia!
Aeg!
35:33 vi5it vilist/astele.
Oppejoud saavad nuild 'vigadest
oppida ning neil on voimalus seda
teha loengu, seminari voi praktikumi vormis. I gatahes lubas veterinaariateaduskonna
vilistlasvoistkond jargmise aasta detsembrikUll
esimesel laupiieval laUe 6ppejoude
eksamineerima
tulla!
ERVIN
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CTpyKTopa. - 3-e H3)!,., nepepa6.
II
,'lon. - 1\1..: Pail:HO II CB5I3b, 1983. 560 C., IV!. (MaccoBa51 pa,[lHO6n6,1HoTeKa; BMIT. 1043).
(AI gus 3. lk.)
taistabamus
and is 1 punkti,
naisCnpaBO'lHHK
cBapIIUIKa. 4-e
,d{ .. '
voistlejal
2 punkti.
H3)!., nepepa6. H ;lon. - M.: MalllHKirsi, T. Mehaanikll
kiisiraamat,
Mangl'~!ustati
kiin!s
tempos.
HOCTpOeHl!e, 1982 . - 560 C., )];1. tr. - Tin.:
Kohe .il'y,:'I,s,:1N kursuse
voistkond
Heitlus kujunes pingeliseks.
Koh- 3., tiiiend. j a iimbert6ot.
(CepHH CnpaBOlJHHKOB,;1,151pa60'lHx).
Valgus,
1982.
784
Ik.,
ill.
oma pt1ftt~tic?rve, kuid II kursus suu- tUlJikel A. Salmi! ja A. Hansenil
LIeHblKaeBa, E. A., CnlJpH;lOHOBa,
KpaTKHH CnpaBO'lHilK arpoHoMa.
tiS ..8 :.i.~.~.)it.
oma .korvi ...«puhtana» .....o.n te.~en:ist, et m.iing voistlusreegA. H. COBeThI OrOpOil:HHKaM: CITpahOlda.{ilo~HS tul! mltu talstabamusLl!te
jargl kulgema
panna. Iga mi- :::-:-2,e H3,L1..,.
,[Ion. II nepepa6. - M.:
BOllHoe noc06He. 4-e H3)!., nepejiirj.e . Vahest
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