.

tulihingelihe
patrloot,
leninlane,
vaslmatu voitleja rahu ja kommunismi eest,
Keskkomitee
pleenum
arutas
NLKP
Keskkomitee
peasekretar]
valimise: kiisimust,:. , .
Keskkomitee
Potlltbilroo
iilesandel esines selles kiislmuses konega
NLKP Keskkomitee Poliitbiiroo Iiige, NSV. Liidu Ministrite Noukogu
esimees
sm. N. A. TIHHONOV.
Ta tegi ettepaneku
valida NLKP
Keskkomltee
peasekretilriks
sm.
K. U. Tsernenko.
Pleenum valis iihel baalel NLKP
Keskkomitee
peasekretariks
sm.
Konstantin
Ustinovits
TSernenko.
Seejarel pidas
pleenumil
kane
NLKP Keskkomltee peasekretir
sm.
K. U. TSERNENKO.
Ta avaldas

Leinamiit'ing

•

Siigava
kurbusega
kogunesid
rnehhaniseerimisteaduskonna
iili·,opilased ja oppejoud'"1aupiieval
leinamiitingule.
"
'
EPA parteikomi
Mikk
avas
«Kogu nfntkogude
banud suur kaotus; )<au.enlld
ustava
leninlase
j'll
armastatud
rii

kuit rahu eest, tuginedes
rahvusvahelise olukorra siigavale ja klassipositsioonilt
lahtuvale analiiiisile.
Oma 'liikituses
Kommunistlikule
Parteile ja n6ukogude rahvale kinnitavad
NLKP Keskkornitee,
NSV
Liidu Olemnoukogu
Presiidium [a
NSV Liidu Ministrite Noukogu, et
meie partei ja riik viivad ka edaspidi kindlalt
kOrvalekaldumatult

meenutas Juri Andropovi
cSuur 6nn on rahvaile
elada
hus,s titles ta 16petad.es. '«Oma
lispoliitilistes
konedes ja intervjuudes, kogu tegevuses
v6itles Juri
Andropov vasimatult
j a tulemusli-

inimestega tahavad
lased, oppejoud ja teenistujad avaldada oma sihikindla ja ennastsalgava tooga austust lahkunule.
Miiting
lopetatt vaikse leinaminutiga.·
,

pole vastastikune
~ntakt
juhendatavatega
arenenud vajalikule tasemele, mis tagaks taieliku iiksteise. molstmise. See on aga iiheks eduka
. kasvatustdd
eelduseks.
Olejiiiinud eelduste silstemaatilisemaks kasttlemlseks
v6tame
aluseks'tilosturite
poolt viiljapakutud
Iihtsa kvaliteedi juhtimise kontseptsieoni:
Inlmene tootab ainu It siis
histi, .kui ta oskab, tahab, [a tal
em selleks ka objektiivsed. vaimalused. Organisatsioonilises
hier arhias

ukskoikselt.
kuid kiillalt
paljudel
oli selles suhtes lausa t6rjuv hoiak.
Vaevalt, et on tegernist iilik6rge
enesehinnanguga,
toenaoliselt
ei
usuta,
et KKO voib n6upidamisi
organiseerida
piisavalt sisukatena.
Teadmiste j a oskuste tiiiendamiseks oli -m6eldud viiljaantud
oppekasvatustoo
standard.
Selles
on
peale kursusejuhendaj a ametijuhendi veel- terve rea op'pe-kasvatustoo
protsesside
(uute iili6pilaste vastuvotrnine, kasvatustoo
planeerimine

alusta-

L66me]ahti
akadeemia' oppe-kasvatust66 standardi kursusejuhendaja ametijuhendi
kohaIt ja, loeme, et
kogu oppe-kasvaiustoos
kuulub oluline kohl k,ursuste juheildajatele.
Seda toiid tuleb lugeda
oppej6u
uheks tahh;amaks
ametialaseks- pe.dagoogiIiseks
filesandeks. Edasi on
toodud juba konkreetsed
kohuslused ja' 6igused, mis on vajalikud
IOppeesmargi saavutamiseks.
Nil on
paberile .'pandud. Kuidas see k6ik
praktikas viiUa kukub, piiiidis selgitada
I,communistliku.. kasvatuse
noJikogu cirri'a eelmisel istungiJ. '

Kursuseju~~endaja toost ja rollist
tiivi tundmist
kiisitlev kiisimustekehtib see kohniktingimus
too vaheplokk, langes ka usaldusnivoo."
tust tiiitjast kuni kiillaIt korge iileMoned nalted. Ohiskondlikust te- museni (KKO). Viimasel on mingis
gevtisest ei votnud iihel kursuselosa
konkreetses
kiisimuses
objektiivne
20% iiliopilastest.
Kui summeerisilahendusv6imalus,
v0imalik.
luua
me aga osavotjate protsendid iiksie see voimalus ka oma aHuvale; Allkute. tegevusvaldkondade
jiirgi, sai- poolloeme k6tgeimaks KKO:ks rekme, et tilejaanud 80 protsendil iiJi- torid, et mitte viiljuda meile. antud
6pilastest peab igaiihel olema kesk- miinguruumist
ja mitte hakata kurtmiselt. 2,5 opivaJist iihiskondlikult
rna
monede keskkoolide
madala
kasulikku. tegevusvaldkonda.
Kui see taseme, viihese konkursi, iili6pilasvaid nii oleks! Esines ka iiks selline kandidaatide
staatuse
puudumise,
vastu~teplaan:
kursusteL ei toimu viiljalaske «kasuteguri» jne. Ale.
planeeTimata
tihisiititusi
(korralik"
Alustagem'
'kursus, ei pea salajasi saunapiduSid!), kuid neist votan rna juhenOSI(USTEST_
dajana. alati ,osa (korralik juhendajaIl; .
.
Akadeemias
kursusi
juhendavav'8$tuste
objektiivsuse
pooles! test 6ppejotld)1dest pole vis! keegi
piiiSt!S silma PM teaduskoncl,
kus 'sllan.ud spetsiaalset
pedagoogilist
juh~nd{ljad julgesid viihemalt iihele ettevalmistusL
J.iirelikuIt maiii"avad
kursusesisest
.elu kiisitlevale
kiisi· oskuse taleht ja staaz ning muimusele vastata - ei tea (21 % vas- dugi ka so~y -ia v6imalused
oma
tajate koguarvust).
HmseH tuleb oskusi
arendada.
Juhendajatest
sisuliseU «ei tea» kategooriasse
ar- 27% tunnistasid oma kvalifikatsioovata ka k6ik ilustatud vastused.
ni puudulikkust
ja soovisid
sed a
NaHeks'
on 11% juhendajatest
t6sta kasvoi .iihistel n6upidamistel.
(k6ik
veterinaariafeaduskonnast)
" PohiIiseH taheti seal tuivuda uute
veehdiinud,
et neil onm!stub ala.ti ideedega, meibdoloogiliste
alustega,
fl,l1lfiugUe .p1aneerirpata
iihisiirituii- .eegide
kogemustega.
Sooviti ka
lest OSa 'votta. seev<3stu 26'% juhen~. laM arutada tookorralduse
kiisimudajates!
(MMT ja PMT) ei voia si ja iihtlustada
n6udmisi,' vUmast
nei$t qsa... .
.
, eriti iihiselamutes tehtava t66 osas.
, Selle kOige pohjal voib viiita, et DIejaanud juhendajad suhtusid n6umitte'
koigil
kursusejuhendajateF
pidamiste korraldamisse"
valdavaIt

ja aruandlus jne.} kirjeldused, milles peavad osalema, ka kursusejuhendajad, seega neid asju teadma.
Vastustest
kiisimustele selgus, et
k6ikidel juhendajatel
(v. 3. iiks juhendajal) . on see dokumentide
kogumik olemas. Kahjuks pole aga
k6ik juhendajad
sellega
piisavalt
tutvumid.·
Kuidas muidu seletada
asjaolu, et standardi
tiiiendettepanekutena pakuti "Iliilja punkte, mis
on standardis
juba olemas - pingerea .koost.amise juhend,
n6uded
lOpetaj atele antava
iseloomustuse
kohta jne. Selle poolest paistis millegipiirast silma veterjnaariateaduskand.
Aegade viiltel on meil k6igil viilja kujunenud
pahameel biirokraatiailmingute
vastu. Sed a viiljendati
vastu$tes ka vaga emotsionaalselt.
Oks
zooinseneriteaduskonna
juhendajatest
viiitis, et ta ei saa
standardit
lugeda,
sest see ajab
magama,
ja t06 ajal magada
ei
tohi.
Seltsimehega
tuleb
ilmselt
n6ustuda150 ajal. ei ole ,t6esti
ilus magada.
.
Juhendaj aid abistaVate
materj aHde kahta oli veel iiks. kiisimus rotaprindil' triikitud kursusej uhendaja piieviku kasutamis.est.
Seda kasutab 34% juhendajatest;
neist 5%
tiiiendavalt enda viiljatootatud
info
sailitamlse
siisteemile.· {perfokaar-

siidamJikku tanu talle parte! Keskkomltee poolt osutatud korge usal-

duse eest.
Sm. K. U. TSernenko
kinnltas
NLKP Keskkomiteele
ja Kommutiistlikule Parteile, et ta rakendab
kogu oma jou, .kolk teadmised ja
elukogemused
meie maal kommunistliku
iilesel1itustoo
iilesannete
edukaks
taitmiseks,
jarjepidevuse
tagamiseks
NLKP XXVI kongressl
poolt NSV Liidu majandusliku
ja
kaltsevoimsuse
edasise tugevdamise alai
piistitatud
iilesannete lahendamisel,
noukogude rahva heaolu tastmisel,
rahu kindlustamiset
ning leninliku slse- ja valispoliltika elluviimisel,
mida
arendavad
KommunistHk . Partei ja Noukogude tlik.

Peatuti

did, kaustad jne.). DIejaanud
kas
ei teagi selle olemasolust voi ei pea
pealkirj astatud, veerustikku
ots,tar~
hekohaseks.
.

TAHTMINE
tekib siis, kui on olemas motiiv;
Viimase kujundamise
kohta on koguni mitmeid teooriaid,
kuid koik
nad turmistavad kontroll! ja sellest
tuleneva too hindamise vajalikkust.
Silt ka juhtimise
algt6de:
ilma
kcntrollita pole j uhtimist,
.
Antud vastustest
voib jiireldada,
et selles osas on olukord koige kehvern. Ainsa
teaduskonnana,
kus
mingf siisteemi jiirgi juhendajate
tood hinnatakse; nil et viimased ise
seda tajuvad, paistab silma
PM
, teaduskond.
Kursuste sotsialistliku
v6istluse
pohjal on parimatele juhendajatele
avaldatud
tunnustust.
Selliselt esiIe tostetud
juhendajad
moodJ-istavad aga akadeemia juhendajate
koguarvust vaid 6,4%.
Zooinseneri-,
a gronoomi aning
rhetsanduse
ja maaparanduse
teaduskonnas
sai registreerida
ainult
negatiivseid hinnanguid seoses mitmbuguste
pah~ridt1stega
kur.su$tel'
(kokku ka 6,4%);
. '.
Veterinaariaja majandusteaduskonnas juhendiljate
toOle hinnanguid antud pole jajiirelikuIt
ainsaks
tegutsemismotiiviks
on pedagoogi
enese sisemine sundus. Sel1e piisavuses pole alus! kahelda, kuid miks
1\1\0 oma vaikittiisega
v6idsustaiJviiga hea ja tagasihoidliku
too?
Selle iiheks pohjuseks, mid a probleemina t6statati ka paljude juhendajate poolt, on
hindamiskriteeriulhide·puuduli.kkus.

too

SeHini on negatiivseid
gllid antud ii~ksrii~$n6rga
.se, iiksikute iiliopilaste
viiiiratuste
jne. p6hjal.
nende niihete puudumine
hendaja he ale toole. Selle
(Jarg 3. lk)

hihnan>
opiedukuk61beliste
Jiirelikult
vii tab ju~
jiirgi ,,6ib
,"

entsliktlJpeedia
redaktsioonitotmkonda ja eks tulnud lapset Uk/itugu lipata «:Looduse» frilkikotta,
korrektuuripoognad
riiipus. Kodus
oli itldse oiiga palju
raamaiuid.
Kultuurihuoi ja sobralik meet.
. LapsepOlves, kooli- ia illikooliajal
- sal rohkesti loetud. Vist rohkemgi,
kui hiljem
mahti sai. Enam
on
meeldinud tosisemad;
psiihholoogilise koestikuga
raamatud,
eesti
klassika.
kunstikirjandus,
elulood.
J.ci reisikirjad moistagi.
Seda ehk.
seepiirast,
et reisimine
on olnud
ikka meeltmoiida:
Labi kiiidud on
nii Karpaatia kui Musta mere kant,
muudk;
paigad
siin- ja sealpool
iJUbariigi piiii, Oma_perega, mitte
hotellides peatudes,
vaid telgiromantikat
otsides. Taloiti oldi toomulikult suuskadel. Tean ka, et ju60. aastaid . EPA voimlemisruhmas
«Rluriiiim», mis tiipipealt kG, Ellert
Hageli
meelelaadile
vastab.
Ia
koige markimisviiiirsem
tundub vahest see, et Elleni perest ainsana
ott «Eluroomus»
esindatud· kolm
pOlvkonda - ta kaib seal koos tilt. tnt (··t
te Ja u re u rega.
Temaga voib raiikida koikvoimalikest aSjadest.
Piirast Leedu-reisi
'niiiteks Ciurlionisest;
VoL teatdst.

.

Av.ameelselt .EO-fiiiisikas-t

Eks ole, kui vaadata
fUiisikale segane ole (varem pole
selgust
stroboskoopiliselt
(ah-haa, esimene noutud?).
kiisimus: mis on stroboskoop?),
ilMis puutub minusse.: siis tiiiesti
mutades fiiilsika seisu, niiiteks, 10- avameelselt oeldes on eespool.nime. aastaste ajavahemike jarel, siis sel- tatud susteemt
uurimine
viinud
gub, et illdfililsika sisu oleneb maa- mind seisuko~ale,
et loll on ol!a
ilmafililsika
arengutasemest,
aga., loU· (see. on uhe varasema kttttlftJIt--samuti
ilhiskonna
majanduslikust
lemmiklause).
Ja, seda rnolemalt
(t66stuslikust,
pollumajandualikust.
pooltl
. .
..
tehnoloogilisest,
sojalisest)
ja sotKui vaadata
sellele
keerulisele
siaalsest
situatsioonist
(haridus- loosungile
orienteerivalt
(ah-haa,
siisteerni olukord, mood, pedagookolmas kilsimus: rnis on orientiir?),
gika ning psiihholoogia seisukord).
siis enda suhtes tegin jiirelduse, et
Kuid tiiiesti avameelselt
oeldes ka keerullstest asjadest tuleb. riiiiasetub iga oppijil ette fililsika (olgu kida-lihtsalt, Seejuures erinev~ ettekeskkoolifiiilsika
voi ettevalmistusvalmistusega
noortele tuleb lihtsalt
osakonna fililsika vol edaspidi Uld- riiiikida erinevalt. Kuivord .loengul
filiisika)
kui enam-vahem
valmis on seda raske teha koigile iihesutervik, mis tuleb liihikese.ajaga
sel- guse ltuvitavusega.
(Ioengul tuleb
gelG tOOa.· See- tervik koQ,Sneb- lOp, jiilgida vastuvothkkuse
ekaskmist»
likust arvust moisfetesf, ,wikesest.
taset). siis ainukest viiljapiiiisu nii·
hulgast
seadustest,
mdningasest gin sobiva oppevahendi
koostamtkimbust
fiiiisikalistest
niihtltsiest,
ses. Selle oppevahendi - «Fuusika
rakendusniiidetest
'_
ettevalmi~tus(}sakonn31e.
esimeSellist silsteemi rilndab igati ter- sed vihikl.ld on joi:tdnud paljuadaveja elujoullne noorte hulk - EPA misjiirku.
ettevalmistusosakonna
(EO) kuulaVoil> arvata, et k.asu saab sellest
jaskond. Rilnnakut jLlhib liiiisik oppevahendist
see, kes on ara taik
t
k -d
k"')
b
d -I it d d I'ht
I
.
ii s voi mi u ( UI as unagl.
anu
U a 00 u '. '.1 sa
oosungl
1(ui lugeda ka pedagoogid
igati viiiirtuse;
Voi kunstlniiitustest.
Teatrist iltleb terveteks j a elujoulisteks
_
sest
Niipalju konspektist (praegtl).
ta enam hoolivat kui kinost. Elava ega teistsuguSed suuda areenil piiMis puufub aga EPA EQ.kuulasida :- siis paistab, -et oppetoOs ei jaisse, sUs jllotaksin
koik' filiisika
s.aa kerkida ilIetamatuid
raskusi, oppilad .kahte ruhma: iiks (vaikteisiti oeldes - no problems!
sem) - kes ei vota omaks ei fiili·
Aga just nii see ei olel
- sikat
ega seda loosungit,
teine
. K:ui vaadata·retrospekHivseU·
(alt •. (onneks-- M-vuk-amJ--Mes- saftyatl,
mulje/piirast.
KilUal'-oselle imehetke
parast. kui su, enese silme all mida- haa, teine kiisimlls: mis_ on retro. aru, et iga tode saab viljendada mispektiiv?),
siis on probleeme kuh- tut viisi, niiiteks ka niimoodi: IoU
gi luuakse ja sa seilest osa saad.
Aga riiiikida
voib ka lastest. jaga. Sil~teemi cfililsika -- oppe- on olla loll. Viimaste hulka kuulukoigis vad ka need noored, kes saavad aru
Sellest, et praegusaja
Japs' loeb joud - oppija (kuulaja).
:
kurvakstegevalt
viihe. Tea, kas po- elementides ja seostes peituvad kii- filfisikast kui loodusteadusest.
".
S-est inimesed on erinev.ad: koik
Ie' aega voi oiget huvi ... Aga kill- simused.
Fuilsika programm pn ette antud, ei suuda. teha koike fihteviisi hisH.
lap on illdse viiga paljud
asjad
kuid konkreetne EO·fiiiisika
esitus
1(ui fililsika pakub. raskusi, ei ta·
tagasiviidavad
lapsepolve.
cMeil kais kodus palju. sopru- (ilhe voi teise oppejou esitus) Oil henda se,~ vee1 EPA.~st lahkumist.
mid a .. Voiksiri nimetada kiillaltki palju
tuttavaid.
Vanemad suhtusid minu erinev; niisiis. kilsimus on:
. endisi EPA EO-kuulajaid,
kes on
killaltstesse
viiga soosivalt.
Sama votta, mida jatta.
Oppejoud on konkreetne inimene alustanud filiisikat taiesU masendapilildsin oma kOl;1llski. I a nii ongi,
vast nullseisust._ Osa neid ~n ~P:A
et mu laste sobrad on ka minu oma viiljakujur,enud seisukohtadega.
lope~anud, osa oplb
head tuttavad.
Voib-olla just tanu Niisiis, kilsimus on: kuidas votta, juba edukalt
. > '.'
EPA-s praegu. Ma ei pea killl{lItki
sellele saan. ma _Jla noortega hP..s~i kuidas jiitta.
1(uulajad on keskh<lridtisega- noo· rasket ka~atusto6d.liga,
ope~8millibi. Hoidstme uilise ~okku, kalsl.me igal pool koos. Palsta_b, .et see red, kelleI on killIaJtki Viiljakuju- sega kaasneb JU kasvatus) neil juh·
tudel mahavisatuk.s.
on ka mu oma lastele
tahtls. la nenud harj utmrsed j a elIusuhtumi..
See~astu, kui eSimese riihma kuu"
kuigi tutred ela~ad oma .l!ere:_1ega ne. Niisiis, kQsirilUS on: kas votta
eraldi,. on nad onneks ..vue-kumn~
voi jii~ta;
.. ....
'.'
. laJaist keegi ongi joudnud lopetada
SuM «filiisikii - kuulaja»: '. kas 'uullktmiuse, siis esimeseI-teisel kurminuh tee kaugusel. Nu et polegl
vist piieva, mil ko_kku_ei ~aa_ks. See fiiiisika on joukohane? - kas noor susel ori pad ikkagi' ~i kUkkunud.
taota. Voib ..arvata,. et . koolireformiga
koik on toeks, kut mldagl eI edene. oskab iseseisvalt raamatuga'
As-a koige suurem room on ikka_gi da?
seoses ka·. korgkoo,li ettevalmistuslG.$lelasJeslcj.. ~ . lausu.b~ ta. sellise
Suhe
"oppejoud
kuulaja»:
osakond elab ille muudatusi. Noornaeratuseg.a,· SIS mete
ptng.etest kes (milline) see kuulaja on?
tele praktikutele
on .ettevalmistusc
killlastunud_!'jal
on samuti iseene- aga kas tasub pedagoogi kuulata?
osakond kohaks, kus saab untistatud
sest suur room.
Suhe dililsika - oppejoud»: kas tarkused tagasL lIma EO-ta ei suujuhataja
Ellen fililsik tunneb killlait fililsikat, et an- <laks nad tousta EPA esimeste kur.l(.irjastusgrup!
da kuulajaile joukohane interpret at- . suste liivenL 1(uilf seejuures tuleks
Hageliga vestles
sioon? kas tasub vaeva naha, rnotelda sellele, kas on otstatbekas
TflNA SIlMETS
sest on ju noored juba keskhariduaidata EPA liivele inimesi, kes ei
sega?
taha tood teha. Praegu ei saa «anIgailks vastab neile ktisimustele
dekaid t60polgureid» tagasi torjuda.
iseviisL
See aga kahjustab opetamise laset
1(ui tudeng on HarjO
unud
mitte koigeviihemalt
futisikas, 'aga mitte
ainul t siin.
kuulama.
siis ta tegeleb
loengu
ajal muuga (varasema koolitee har·
Kui vaadata filusikale puhtpedajumus?).·
Kui on harjumus hoida googiliselt (ah·haa, niiiid tuleks kii~
vestitaskus
.. , noh, seda ... kuidas sida: mis on pedagoogika?),
siis
seda nimetataksegi?
... , sUs seda ka voiks tiiiesti avameelselt iltelda, et
kasutatakse (varasema koolitee har- suurimat rahuldust pakub'kogemus.
jumtis?). 1(ui ikka on harjumus se'
gaseJt viiljenduda. eks siis asi ka
(Jiirg 4. Ik)
-t--e

.

Pogusad peatused kiiidud teel
ta, sest kirjastusgrupp
0[( alles loamiseV Kasuks
tuti trukikojakogemus, korrektoriks-revisjonilugejaks
ole mine. See harjutas ka kirjastamise tarvis silma.
«Koige suurem room oli esimesest raamatust. Miiletan s?"da vliga
hiisti V. Treieri cTehniline termodilnaamika».
Klis-ikiri ali kaua
triikiootel seisnu4 ja vaga korrektselL vormistatud - liiks kohe tegemisele,
kui kopeerral)fT1.i tookorda
saime. Kui raamat valmis sai, tundus see lausa uskumatu. et illdse
/oime tulime.
Algul, [Oodi kirjutusmasinal
esimesed toad otse alumiiniumplaadile.
Loikamismasin
ali· samuti vand ja
viindaga, trilkikoja piirandus.
Viis
inimest
meid kokku
oligi~ Head
koUeeg.id oUd toeks, Mart Poder ja
Soordi~papi, eks siis laabunud al-'
guseraskusedki
kergemini.»
Nliild on lnimesi tubli kolm korda enam. Masinaidki palju rohkem
~lli vg(.¢tJ1. R_iiiikimata tao hulgast.
Koige enarrr teeb muret .varustamine. Oige vlihe napib filmi, trilkiplaate, Paber tuuakse kohale suurte rullidena, see tuleb saata loikamisele_ . Pole piisavalt paoerisorte.
Aga iga too tahab ju isesugust paberit. Ia nii voiks loetleda teab kui
kaua_
cKeerulisemaid
raamatuid on. huvitavaiit teha. Tuleb moeltJa kujunjooniste paigutusele.
Vist
Piirast illikooli sai fookohaks tru- dusele,
on olnud. neljakikoda.
Mote oli, et ega kauaks. koige raskemaks
c Vaike
pilvede
atlas».
_Aga pidama jiii ta tervelt ilhe- viirviline
teistkilmneks
aastaks. Seniks. ku_ni Praegu ei jagu enam ~selliste tooKahevarvitisigi
on
Arria Noormiigi,
tookordne
EPA de jaoks. aega.
kaugoppeteaduskonna
sekretiir, fa kullalt palju.»
ules otsis ja kirjastusgrupi
etteotEga see juhus ole, et Ellen Hasa kutsus. See oli 1961. aastal. Aga gel just
selle ameli peale saitus_
ofgupooles! tu'li ju pariS btsast ala" [sa kuulus tookardse esimese eesti

ProF. Juri Kuum

25.
~Tartu Olikool
poltumajandusteaduse arengu baasin'a
Vee! moni sona E.·V. Nurgast.
Teaduslikku
uurimist60d
alustas
ta P.pllutookoja eriteadjana.
Tema
sules! on i1munun
mitu raamatut
nagit c Vilja.peksumasinad»
(1935,
IItf. 1951), «Adrad» (1936), «Kogemttsi
kartuli ruutpesiU panekul»
(1955) jt. Pikemate kirjutistena
on
avaldanud kuukirjas «Agronoomia»
~Pollumajanduse
mehhaniseerimise
sihtjoani»
(1938), cKannujuurimismasinate
proovitoode ,ja kontralli
lulemusi»
(1938),
«Kartulivotmismasinate
proovitoode ia kontralli
tulemusi»
(kaasautor
A. 1(iispre,
1938), «Traktorite
kasutamisest.ja
trakjorijaamade
arengust» (1940),
cT/aktori kiltteainete vordlusproovitood» (1940) jt.
Ta tegi tiiiustusi
tehase «Voit»
pooli
v;almistatavatele.
teravilia
rel_lskillvikutele,
konstrueeris
restaparaadiga
laoturi, millega oli voimalik kiilvata
mineraalc
ja lubi·
viietisi ning laotada' komposti ja
Iibedatele
teedele
liivi!, See oli
originaalne
masin, mille eest" talle
anti autoritunnistus.
Talle omistati
(1964) Eesti NSV teenelise
leitltaja aunimetus.
Suri 23: mail 1977 Tallinnas.

Noorema polvkonna teadlasioppejoude TR.U-st
Tartu Riikliku Ulikooli Pollumajandusteaduskonnas
said oma erialase ettevalmistuse
ning alustasid
teadust60d
noorema p51vkonna oppejoud professorid Karl 1(urm, 010
011 ja Elmar Riitsep ning dotsen·
did 1(arl Viileberg, Ludvig Raud·
sepp, Hans Sarv. Varri Soo jt.
L-{)omakasvatusteadlasel
professor
Karl Kurmil
on miirkimisviiiirsed
teened meie vabariigi
veisekasvatuse, eriti aga veiste touaretuse edasiviimis.el. Tema sulest on, ilmunud
paljud pohjapaneV'ad· opikud nagu
«Veisekasvatus»
(1970, 650 Ik.; II
tr. 1981) jt. .
1(arl 1(urm on sundinud 15. veebruaril 1926 Piirnumaal endise Pati
valla Ristikillas. talupidaja
pojana.
Lopetanud
Tallinna
9. 1(eskkooli
(19'45) ja TRU P611umajandusteaduskonna (1949) opetatud agronoomina.
.' .."
Juba iiliopilaspolves hakkas ta tegema teadusto6d.
Ta voWs
osa
TRUPollumajandusteaduskonna:poolt :¥.iiljakuultitatud
auhinnatii5de voistIUsest, tulles. rohuJriaakul- /

tuurialase . uurimusega
Ie kohale (1949).

auhinnalise-

loogia ja entomoloogia
kateedris
katsetehniku-entomoloogina
(19491950), loomakasvatuse
kateedri assistendina
(1950-1951),
EPA pol·
lumajandusloomade
sootmise
kateedri
vanemopetajana,
.. (19511952); pollumajandusloo:made
aretuse kateedri vanemopetajana
(1952
-1957),
dotsendina
(1957-1962)
ja professorina
(1972-1979)
ning
eriloomakasvatuse
kateedri
professorina (a-st 1979).
Peale selle on ta olnud
EPA
Kaugoppeteaduskonna
dekaan (1955
-1960),
Zootehnikateaduskonna
dekaan .(1961-1965
ja 1971-1974)
ning EPA
parteikomitee
sekretiir
(1969-1970).
K 1(urm onuurinud
paljusid veisekasvatuse
probleeme.
Selle too
kokkuvottena
valmis tal kandidaadiviiitekiri «Veiste vanuselise paaride!JaLiku rrWjujiirglaste joudlusele».
Professor Karl Kurm - EPA pol- mille eduka kaitsmise jiirel anti tal.
lumajandusloomade
sootmise Ie (J955)
. pollumajandl,1steaduse
(1951-1952),
ar,etuse
(1952kandidaadi
kraad. Edasi vottis· ta
1979) ja erlloomakasvatuse
ka- pohjalikumale
uurimisele
veiste
teedri (aastast
1979) oppejoud.
touaretuse.
Selle tiilemusel valmis
,
doktoriviiitekirbrVeisetougude
liliusPiirast illikooli lopetamist on I<. tamise metoodikast
Eesti NSV-s~.-)
l(urm t50tailud TRU rakenduszoomid a kaitses (1971) Eestl NSV TA

pollumajandusteaduste
noukogu
,koosolekul, omandades
(1972) pollumajandiisteaduse
doktori kraadL
Tema sulest on avaldatud~ arvukalt
uurimistoid
veiste
aretuse
ning piima ja veiseIiha
tootmlse
alalt. Esinenud paljude teadusettekannetega
viiljaspool
NSV Liitu,
sealhulgas Mehhikos (1971), 1(reekas (1975), Sveitsis
(1976). Belgias (1977) jm.
.
Teetlete
eest
loomakasvatuse
arendamlsel
omistati
K 1(urmi!e
(1974) Eesti NSV teenelise teade
lase aunimetus ja samal aastal ka
professori kutse.
EPA po'llumajandusloomade
sootmise kateedri juhataja
ja zooinseneriteaduskonna
dekaan profeSsor
Ulo 011 on samuti TRU kasvandik.
U. Oil on silndinud 17. augustil
1927 Tartiimaal
flarjanurme
val·
fas Sadukillas
talupidaja
perekonnas. Oppis Poltsamaa
Progilmnaa,!)iumis. Huvist loomakasvatuse
vas·
tu asus oppima 1(tiremaa Zootehni'(Umi~ rriille tapetas 1946. a. Seejiirel
jatkas opinguid TRU Pollumajandusteadliskonnas
(1946-1950);
milIe lopetas opetatud agronoomi kvaIifikatsiooniga
(1950).
TRU-s oppimise ajal t60tas zoo·
tehnikuna
Eestr Pooasekarja
Tou"
seltsis (1947-1948)
ja TRU Raad!
.oppe-katsemajandis
(1948). parast·
iilikooli lopetamist oli opetajiiks Jiineda
Pollumajandustehnikumis
(1950), kust siirdus oppima Moskvasse Timirjazevi-nim.
pollumajan·
duse Akadeemia· Agropedagoogika
Teadu~k-onda (1950-'-19&1);

,~ (Algus
juba

aastateks

l. Ilt.J

ette koigile

majan~
-anda
aukirjad ja maaparanduse
eriala
itlhendajad
.naelutada
hiibiposti.
Ometl on ka viimased «kuivikutesl
moosi keetnud», kui end viisakalt
viiljenaada.
Et kursuse juhendamine
on sisulise It mingi protsessi . suunamine,
peaks ka too hindamiskriteeriumid
pohinema protsessi diinaamikal, naiteks vordlus keskmise sisseastumispallide ,arvuga,
esmakursuslaste
kolbelise
tasemega
jne. . IImselt
oleks siin ornal kohal iiks korralik
ajurflnnak. .
.

dusteaduskenna juhendajatele

Kursusejuheudaja ..•

hendite arsenal algab isiklikust tunnustuse voi hukkarnoistu avaldamisest ning laheb kuni eksmatrikuleertmlseni.
Seega peaks
diapasoon
olema piisav. I(eerulisem
on lugu
nende. kasutarnlse oigusega. Ametijuhendis
on selgelt ja piiranguteta
.ffkseerttud
juhendaja
oigus esitada iiliopilasi
nii materiaalseks ja moraalseks
stirnuleerlmiseks
kui ka.: administratilvsete
mojutusvahendtte
rakendamiseks
kuni eksmatrikuleerimiseni...
"
Lisaks sellele on . oigus otseses
VOIMALUSED ,
allumisvahekorras
tekkinud. vaidlusalaste oppe-kasvatustoo
kiisimuste
taanduvad
praktiliselt iiliopilaste lahendamiseks poorauda kuni oppemojutusvahendite
olemasolule ja .oi- prorektorini valja. Igapaevases elus
gusele neid rakendada. Mojutusvakukub see asi veidi teisitt valja.

Veterinaaria
I kursusele on loenjaikuks
olnud
tOo UTO-s,
eriti aga oppeainete
poolest sobi.liku tutvustamine
morloloogta
ja
ffisio)oogia ringis. Esimeseks praktiliseks ettevfitmiseks selles ringis
said meile ekskursioonid.
Esimene kiiik tehti Eesti Loomakasvatuse
ja -Veterinaaria
TeadusIiku Uurirnise
Instituuti.
Instituudist fildse, teaduse tegernisest ja
laborite toosuundadest
koneles rneiIe sissejuhatavalt
Iaboratooriuml
'uhataja Jiiri Kumar,' Siis mindi
aboritega
lahemalt tutvuma.
Piimanduse
laboris oli .. huvitav
jiilgida piima rasvaprotsendi
ning
sam uti piimavalgu sisalduse maiiramist importkonveierseadrnete
abil.
Molemad
protsessid
on peaaegu
tiiielikult automatiseeritud
ning en.dme
aeganoudev
menetlus
on
asendatud
tapse ja kiire masinafooga.
.'
'Mittimakkavate
haiguste
uunmlse. laboris . selgitatakse
lehmade
ainevahetushiiirete
pohjusi .. Piihiliselt
tehakse
seda
biokeemiliste
analiiiiSidega. Lahemalt tegime tutvust vere gaaside ja happe-leelisseisundi
naitajate
miiiirilmisega
tiinapiievase
Astrupi aparaadi abi!.
_See toim~s
ii.Hatavalt
kiiresti.

gute

l

Praktilise
ettekujutuse saamiseks
oli Allan valmis ohverdama
«katsejiinese:. rollis tUga verd ja mone minuti jooksul piir.ast ,vere yotmist andis arvuti juba triikituna
kiimmekond niiitu. Nende tiipsemat
tiihendust
lubas dots. E; Reiatam
selgitada
fiisioloogiakursuse
tiibivotmisel.
Laboriseadmete
ja -apataatidega
tutvumisel
joudsime jiireldusele, et
neil masinail oil t6esti suur tulevik ja nad lihtsustavad
aineWlhetushaiguste
diagnoosimist..
Pearniseks iilesandeks jiiab loomaarstidel
i1mselt siiski ainevahetushaiguste
araholdmine. See osutub voimalikuks just. tiinu seWsele 3utomati_
seeritud laborile. l(ahju, et me ei
kohtunud ekskursiooni
kaigus kolleegi,
EL VI
direktori,
vastse
VASHNIL-i
akadeemiku
ElmarHans Valdmanniga.
l(ui esimene ekskursioon
toimus
pohiltselt oppejou initsiatiivil,
siis
jiirgmised
voeti eHe juba meie
endi algatusel ja soovit ..Tahtsime
t\ltvuda Toomel paiknevate ajaloo-

Meie cekskursiooni
ponevalmaks
momendiks
oli vahest
kiilaskaik
kohtumeditsiini
laborisse. Siin haaras koiki kaasa lektori sorav [utt
ja oli val as tulle. muidiigt
rida
kopsakaid
niiiteid
ning tabavaid
vordlusi, Piirast vestlust
oli iga-'
. iihel voimalus
tutvuda
mitmesuguste valjapanekutega,
mis iseloomustavad
kohtuarsti-eksperdi
iga~
piievast
vasfutusrikast
toOd. Nii
monelegi
tundus
iillatav 'see, et
meditsiinistuudiumi
. lOpetamine
ei
anna vee! oigust tootada eksperdi~
na, kuigi nimelatud
distsiplHn on
oppeplaani
kohaSelt
liibi voetud.
ToOle asumiseks
on vajalik veel
liiiendavalt
liibi teha kursused 51seministeeriumi
liinis.
."
Ekskursioonl
tOPetasime iilikooli
.

.

-

Kiiik muuseumi oli kuuldu.nahtu
poolest .vahest Mige Inlormatsloo-"
nirikkam. Teabe vastuvotmist
500dustas ka siimpaatne
giid~
..'
Esimesed
sammud
(lTD ringis
on ekskursioonide
naol tehtud.Loo:
'dame, lit jiirgneva iiheksa se~td
jooksUI meie' tegevus veelgi rt)Jtmekesi§ttib ja intensiivistub
sllfvimine eriainetesse. Nelja ja .p0<4e aasta piirasl, millal liiheme e[l(pollule,
peaksid meil olema laialdasM teadmised nii erialal kui ka ()maseks
saanud linna ja alma mate,'j kultuuriviiii~tuste kohta.

.

",.:.'

-

.

Patendiopetuse ring alustab ...
',8. v¢ebruaril
toimus maiandusteaduskonna
konisomolibiiroo
uue
aasta esimene koosolek. Koliale 'olid
kL\tsutu9 ka kursuste
komsomolisekretiirid.
.l(ahjuks
iseloomustab
sel oPlJeaastai meie sekretiire iiiirmine
ukskoiksus
ja
passiivsl,ls:
biiroo koosolekutel ei kiiida"maksudega hilirretakse, millegagi
ei tegelda ...

• Naistepaevaball
peab kUJunetyla iHlatuseks meie naisperele.

Teaduslik-tehnilise
progressi
kii-'
rendamisel
etendavad
olulist osa
• TaidluskonkursiI
eduka esine- avastused,
leiutised ja ratsio~llili. Seeparast
mise huvides on teretulnud
koigi seerimisettepanekud.
kursuste
kultuuriorganisaatorite
osutatakse
kogu maailmas
nende
erilist taheleeUevotlikkus ia agarUs. Oleks tore, kiirele rakendamisele
kui need iiliopilased kiiremas kor- panu, sest sellest tuleneb tooviljaras otsiksid
iiles Loreida
Jaasi kuse to us ja tootmise efektiivsus."
.
'..
_
• '.
"
(RP III).
..~ele
vabaru~l
p'ollu!llaJan~uses
Nagu_ naha.f kinnitati
kevadeks t?otai? 23000 lautaJat Ja ratslOnaTeaduskonna
elu hoiavad
iilal kiillaltki
huvi\av
iirituste
plaan.
vaid kaputiiis II Ja III kursuse- tu- Jiiab ii1e vaid veidi aktiivsust ii1es hseenJat! kes ~n and~ud suure ~a·
p~llumaJandushku
tootmlse
dengeid. Kurstlse kui terviku osa niiidata ja kaasa liiiia. On ju sel- nuse
edendamlsse.
jiiab
iiha Yiiiksemaks.
S'eepiirast ge, et ettevotrnised
saame huvitaEt leiutajate
ia ratsionaliseeriotsustatigi
votta karmimad
meet- yaks teha vaid meie ise. Tulgem
jate saavutusi oigesti ja objektiiv-me!i eemalejaiijate
mojutamiseks.
ja loogem siis kaasa!
selt hinnata, seUeks peab tundma
Edasi
arutaU'
kevadsemestri
majandusliku
efekVoi juhtub nllgu mullu, aktivis- tehnouuenduste
tooplaani. Pakilisematest
iiritustest
met~oditid organiseerivad,
aga ii1ejaanud tiivsuse kindlakstegemise
voiks mainida
18. veebruaril toi- ei viitsi midagi teha. Parast aga kat. Samuti on tarvis,. et poUumuvat suusapaeva
Kambjas, miilu- viriseti, et miks neile midagi ei maj aildusspetsialistid
oskaksid
oimiingu ja noormeeste korvpalliturgesti
j a korrektselt
taita
koiki
korraldata.
Ega kiiputais
algataniiri. MartSi"aprilli
jiiiib naistepaejaid
ja tegijaid
saa
kiiekorval leiutus- ja. ratsionaliseerimisalaseid
vaball; leninlik laupaevak 14. april- kahtsada
inimest
kohale
tirida. dokumente.
iii ja teaduskondadevaheline
taid- Tulge
Nagu miirgiti miiodunud
aastal
esialgu
kasvoi
vaatama.
luskonkurss. '
Kiil! niiete, et ei kahetse,
Mainitf ka 18.-22: aprillini toiMeie teaduskonna
puuduseks on
muvaid rahvaste sopruse piievi.
samuti vilets agitatsiooniline'
too
Otsustati
tosisemat
. Niiiid
iiritustest
liihemalt.
15. seinalehtedes.
tiihelepanu poorata ka reklaami ja
'veebruarH raiigiti juba majandusinfo levitamisele.
Roomuga voime
rahvale
pikemalt
suusapiievast.
osa
l(uid hagu elu on niiidanud, ei ole todeda, et meie teaduskonna
P A koostamisel
on suurenenud,
kordamine kunagi kurjast.
kuid seda tiinu kolmele-neljale
ini• Laupiieval. 18. veebruaril jiiii- mesele, kelle iihiskoridlikud
ametid
vad loengud iira. Kogu majandusseda nii voi teisiti tingivad (Arno
rahvas on oodatud suuskade, kel- Kaseniit, Erli Aasamets, Tonti Mekude fa kiledega Kambjasse suusa- sila).
Tore oleks 1!ga ka teiste
piievale. Seal saab ka suupiirast
kaasaloomine.
Ning
esime~teks
hernesuppi, 'seajalgu, karastusjooke
sule- ja piri.tsliproovideks On seinaning saunamonu.
Kaasa on vaJa leht ju parim voimalus. Kasutagem
votta kindlasti hea tuju. Kedagi ei siis seda!
peaks maha looma ka viiike sissemaks urituse heaks kordaminekuks.
Pressisektor
Organiseerimise
pearaskus
langeb
IV kursusele.
,Kes toesti millegipiirast
ei saa
voi ei taha osa votta sellest igati
toredast
iiritusest,
see saab oma
vOimeid niiidafa
igati
rikkalikul
toopollul peahooues, kus, nagu ise.
.
gi olete marganud,
palju koristus·
tood oote!.
14. veebruaril tuli kokku esimest
Mele
korgem
tehnikllkool
.
..
. ..
• Malumang ei erine palju sii- Tallinna PoliitehniIine Instituut tii. korda ka EPA koinJtee.
gisel liibiviidust. Organisaator
Erli
histab kahe aasta p&rast. - 1986. . • Arutati
ia kinnitati
ELKNU
Aasamets
(0 III) on arvatavasti
aastal poole sajandi juubelit. Eune EPA komitee
1984. a, kevadse:
votnud arvesse ka PA veergudel
seda toimub aga hulgaliselt
iiritu- mestri tiioplaan.
avaldatud kriitikat.
si, et propageefida
lehnilist
hari• Arutati riigikaitsekuu
iirHus• Sporditoo _eest vastut~ja
Ur- dust
(eeskatt
rajoonides)
ning te ettevalmistatnist.
'
mas Ardeli (0 II) puudumise tot- luua pidevamad
sid/emed vilistias·
tu pole veel midiigi tiipserrialt tea- lega (nerd ei ole, mUlde, va he ka
• Meehutati muquseid. iirihlsi ja
da, mis tulEimas.
Eesti Pollumajanduse
Akadeemias),
tehti kokkuvote
eelmisest
aastast.

ULRU Eesti vabariiklikul
VI kong~
ressil, on speisialistide
ettevalmistamisel sellele (oigule viihe tahelepanu pooratud. Kongressi delegaa~
dina oli piinjik kuulda, kui korge
foorumi
koriepuldist
teatati,
et
EPA- lopetanud raamatupidajad
ja
okonomistid ei oska miiiirata leiutiste· j a ratsionaliseeriq1isettepane-,
kute majanduslikku
efektiivsust.
Eeskujuks
toodi TPI, kus juba
aastaid loetakse leiutus- ia tatsionaliseerimitoo
liihikursust
(18 tun~
di) koigile iiliopilastele
ii1dise oppeplaani raames.
EPA-s on piiiitud seda liinka
tiiita
UET
patendiopetuse
ringi
too kaudu.
UET patendiopetuse
ring on t66tanud iuba mitu aastat,
kuid kahjuks. on ringi toost osac
votj ateks
olnud
p5hiliselt
ainult
mehhaniseerimisteaduskonna
'iiliopilased.
'
UET patendiopetuse
ringis opitakse
oigesti
vormistam~koiki

leiutus-"
j a c tatsionaiiseer'inlst,50
alaseid dokumente, tutvutakse lelUtus- ia ..ratsionaHseerimisetfepanekute
majandusHku
..elektiivsuse
kindlaksmiiiiramise
metoodikaga.
Peale selle, on ringis kasitletavate probleemide hulgas vee! lei undus- ia ratsionaliseerimisalased
juriidilised kiisimused.
Ka kaesoleval
semestril alustab
UET patendiopetuse
ring uut tootsukHt. 2 semestri jooksul kiisitletakse eeltoodud probleeme ni.i teoreetiliselt
kui ka praktilisest
kiUjest.
., .
,.,.,
Ringi esimene, tookoosolek
tc)1~
mub teisipiieval, 21. veebruatll. algusega 17.00 i(reutzw;ildi
56 (auditoorlumls
301).
.
Oodatakse ringi. toost 05a. votma
koigi teaduskondade
iiliopilasi. l(es
tuleb, ej kahetse!
.
EINO AAREND,
UET patendiOpetuse -ringi
juhendilja.
nonynpoBoJJ,HHKoBbie'
-njiJ,foopii1:
.ll)fOJJ,bI, THPHCTOpbi, onT03JieKTpoil~
Hble npHoopbl. CnpaBOqHHK, "- M.:
3HeproaToMH3JJ,aT, 1983. - 743 C.,

Komsomolikroonika

TPI50

I,

Hn.

• Analiiiisiti
didaate.

viilisriihmade

kan-

• Anti soovitused
Arno Kaseniidule
(0 III),
Ollar
Piivile
(0 III) ja Andres SaUole (l\1M Vr
NLKP liikmeks astumiseks.
• NLKP lilkmekandidaadiks
asturniseks ant~vitus
Erli .Aasa~
metsale
(0 nI), Enn Sepmale
(0 III) ja Endel Pollile
(Z IV).

Uut
1eatmekirjandust
raamatukogus
l(OIIblTOB, 10. ,.B:, tIynaaoB, :1>. it·
3KOHOMHlI'3neKTpo3HeprtrH 8 II!yO~
MblWJIeHHocTK:CrrpaBO'IHliK. - 2~e,
H3A., nepepa6: I{ ~on. - M.: 3HeprOll~JJ,aT,.,t982.
- U2 C.,, HJI.
.

CnpaBOQHali KHHr& no CBeTOTex,
HHKe, M.: 3ueproaTOMH3JJ;aT,
1983. - 471 C., HJ1,
CnpaBOt!HHi< Dc)' .a STOMaTH3Hpo':o
BaHHoMY 3neKTponp.llliPJ!;Y. -. M.:
3fi:eproaToMi!!iJI}IT" Ig8~. ;.:,_616 C.,
Hn..
.
..._/ .; .
...,
.
CnpaBO'lHHK no reOJJ,e3H'leCKHM'
pa30HBO'lHblMpa'60TaM. ~ M:: Hep;;, ,
pa, 1982. - 129 c., Hn.

llin5!~OBa, E. Il., Oape)leJlHTeJlb
copHo-noneBbix pacTeHKH HeIJepHO'-,
seMHoH 30HbI. - 'Jl;: ,I(OJlQC., JJ.ec
HHarp. OTJJ,-H'He.1982, ~'208:"c;. iJ;q,.'

Suusatasime teistest ette
6.-8. veebiuarini peeti Margusel
Eesti NSV korgkoolidc
vahelised
rneistrivfiistlused
suusatamises. Korraldaj a ali EPA.
Esimene piiev kujunes isearanis
pingeliseks,
sest iilikooliga soideti
viiki. Teisel paeval juhiti juba 10,
kolmaridal paeval aga 32 punktiga.
Nii jarjestusidki
kdrgkoolid lopuks:
EPA 746, TRO 714, TPedI 552 ja
TPI 414 punkti.
Eraldi «Kalevi»
spordiklubide paremusjarjestus
(kuhu EPA ei kuulu): TPI 414, TRO
296,3, TPedI 230,8., (Kahel viimasel
an uliopilaste hulgas ka «Diinarriu»
j a «J5u» liikmeid.)
Naiste 5 km viiitis Kerr! Veski
(TRO) 17.22, II koht kuulus
Katrin Tammele (EPA) 17.30,
III koht jai Olle Pukile (TRO)
17.56.
Meeste 10 km
Toomas Hitrov (TPedI)
Heigo Rohtla (TPedI)
Jaan Vene (EPA)

30.40
30.58
31.52

Nalste 8 km
Linda Milistver (EPA)
Kerri Veski (TRO)
Katrin Tamme (EPA)
Mehed

15 km

Heigo RuhtIa (TPedI)
Kuldar Aavik (TRO)
Reina Rass (TPI)

KAS SINU

NIMI

ON JUBA EPA 25. VEEBRUARIL

MARGUSE MARATONI
KOIK SUUSKADELE!

NIMEKIRJAS?

Tartu maratonil
tulevikus
enam nagunii
ei jfiua.
Naib, et noored mehed on rnassiliselt harjutama hakanud.
Kahju, et koigile EPA-konkurenEhitusmehaanika
kateedrist
star- tidele kaotasin.
Tonu Luik, Paul
tis tiinavu Tartu maratonil
kolm Kuldkepp, Andres Kiviste - koik
meest. Kusisin nende muljeid suur- lopetasid. varem. Oldiselt on see
soidust,
kus tiinavu starUs
iile iiritus, mid a tasub t6siselt votta.»
9000 sUl1~ataia.
.
Assistent
Jaan
Miljan,· 36 a.,
Dots.
Tonti
Keskkiila,
45 a., 505. koht, aeg 3:54.
1128. koht, aeg 4:23.
T6okuormus pule lasknud kurraIikult harjutada,
seetOttu jiii tera«Valmistunlld
olin
korralikult.
AIales detsembri lopust olen koik vusest puudu. Samas tempus uleksil1 v6inud veel paarkiimmend
kivabad. hetked suusatanud.
Suusad
lomeetrit soita, aga. kui Jopu eel
miiiirisin aga veidi· kinni, misfottu
soit kiljunes raskemaks kui eelmis- nooremad hakkasid m66da minema,
tel aastatel.. Tulemusega
rahul ei ei suutnud enam ise kiimst lisaole, aga. tundub, et ettepuole vist da.»

•

Kolmekesl iihest
kateedrist •

Oppemeister
Toomas Miiarmann,
27 a., 1740. koht, aeg 4:40.
«Startisin
viimases
grupis
ja
soitsin puusuuskadel.
Sfiiduoskus
nendel
iatab
soovida.
Tegernist
oli nfilvadel sahaga Jaskujatest
ja
kukkujatest
mo6dasarJ.misega.
Harjutanud
ulen ka vahevoitu,
sest
elamislingimused
on vaga
kesised - EPA pule veel andnud mulIe suunamisel
lubatud
korterit.
Soitsin siiski nagu jaksasin, paljudest sain mo6da tuitlustuspunktis.
Ise soin Arulas a:inult iihe viineri,
a..ga seegi .kiisis piirasf:
«Kuhu
niiiid?» ja noudis juua.»

31.20
31.32
31.34
47.45
48.29
48,38.

Teatesoidud
Naiste 3X5 km kuukis I koht
EPA-Ie ajaga
56.32. (Erika Raik
19.49, Katrin Tamme 18.21. Linda
Milistver 18.22.)
II kohale jiii TRO aj aga 57.25.
in TPedI -.58.48.
Meeste 3X 10 km. Esikoht taas
EPA-Ie 1:38.13.
(Mart
Tamp
33.09, Vella Uiboupin
33,05. Jaan
Vene 31.59.)

Teiseks jiii TRO ajaga 1:38.35,
kolrnandaks
TPedI 1:39.39-ga.
Ja niiiid neist, kes tublisti aitasid,
et k6ik laabuks. Esmalt tiinus6nad!
arganiseerimiskamitee
esimehele,
oppeprorektor. dots, Enn Altosaarele, kes suutis muretseda radade tarvis buraanjd ja traktorid, .sest .sel
aastal ali lund rohkern kui tarvis.
Vastupidiselt
mullusele, kui
lund
tuli .mfinda kohta isegi juurde vedada ..:
Suur abi ali tudengitest, nii neist,
kes voistiesid, kui ka neist, kes rada
teha aitasid. Kohtunikena
olid kohal ka need suusatajad,
kes voistkonda
ei kuulunud:
Helga
Sutt
(MK II), Riie Kaju (MK II), Pille
Ardel (A IV), Veiku Kivi (MJ\1, I),
Paavo Kaimre (MM II). Olgu oeldud, et nii Paavo Kairnrel kui ka
Veiko Kivil laks viimane sess «viitele».
Nimetame
ka neid, kes lisaks
medalivoitjatele
voistkonnas
os alesid:
Erika Raik (MM J) oli nii 8 km
kui ka 5 km viies. 10. km-s: Vello
Uiboupin (M V) VII, Hans Jiirvela
(MP IV) VIII, Iva Mum (MM II)
IX, Mart Tamp (MM. V) X, Tiit
Kallo (PM II) XI, Tauno Mihailav
(MP I) XII, Tonu Tamm (PM I)
XIII ja Urmas Ardel U"\ II) XIV
kaht.
Ja niiiid sonad, millega oleks voinud ka alustada. Selle eest, et meie
voltslme, tuleb tanada eeskatt kiillap suusatreener
Tfinu Luike, kes
on
EPA
suusatajaid
treeninud
1958. aastast alates. Seega siis [uba
25 aastat!
Ja lopuks - nagu lugejad mOistavad,.on
see epakate hea tulemus
telste korgkoolidega
vorreldes (kus
mitmes
kehakultuurlteaduskermadki) eriti kiiduvaartja
roomustav.

Tahelepanu!

uurimist66 mahtu. Arvesse liihevad
1983. a. triikis ilmunud teaduslikud
artiklid.
• Noorte teadlaste ja
Uldine auhinnaf ond parimate arspetsialistide
kQnkursi
tiklite autarite
premeerimiseks
on
juhend •
225 rbl. ja jaguneb jiirgmiselt:
I preemia - 75 rbI., .
Eesti P6llumajanduse
Akadeerilia
2 II preemiat -"i'J 50.rhl.,
Naarte Teadlaste Noukogu ja Pol,
2 III preemiat - i'J 25 rbl.
lumajanduse
Teaduslik-Tehniline
Kankursi
ziiriil un oigus jiitta
Ohing kuulutavad
valja konkursi
asa preemiaid
vastay_a tasemega
parimatele teaduslikele
t65dele.
ARNOKOEL
fo6de puudumisel
valja andmata.
Konkursi eesmiirgiks an intensiiArtiklid (ariginaalide,
.separaativistada
nourte teadlaste
uurimisde vol koopiate naal) tuleb esitadll
t6od, valja selgitada
korgetaseme15. miirtsiks 1984 Riia tn. 12, tulised
teaduslikud
pUblikatsiuunid
sekretiirile.
nii teuaria vallas kui ka prakti- ba 360, teadusprarektori
Konkursi tulemused tehakse teakasse
rakendamise
voimalikkuse
tavaks aprillikuus.
.
aspektist.
VELLO URB,
T56de autariteks v6ivad alia EPA
EPA NTN esimees
oppejoud, teadurid,
aspirandid
ja
spetsialistid
vanusega kuni 33 aastat.
Kankursile
esitatav
artikkel v6i
artiklite seeria peab alema kausta~nurRa suruda» tingis kaitsmistel tud auturi voi auturite ruhma poalt
(AI gus 2. Ik.)
rahke kuutajaskanna. Hariduse ali isiklike uurimuste alusel, mille peafa saanud Prantsusmaal. Ta ali op- mised tulemused pale varem kaits- et m6nda algul fiiiisikale kadunud
pejoudude seas uks. viihestest, kes tud dissertatsiaunidena.
«hinge» saab puht-«fiiiisikafise»
liiHinnatakse
ei alnud islami, vaid kataliku usku. t56 aktuaalsust, praktilist tiihtsust, henemisega tagasi voita kui mitte
Praktikas mone aja tooianud [0just piiris ffiusikale, siis ikkagi vapetajad esitasid ama eksperimenlitud erialale. Sest pedagaagika
ei
ta·alse uurl'n'I'sta"o"
t
ulemuste·
pohJ'al
l
k
d'd
d'
'
aud:itaarium. urii ja an I aa ! tiihenda mitte ainu It opetamist, vaid
va.lml·nud . d;pZaml·ta"a··kal·tsmiseks
Zauad sea t·I saa!Z· k"l
Fiiiisika on para,
u ge d e1e vas i'aml- ka kasvatamist.
insiituuti. Eelkaitsmine taimus ka- si, nendest eemale sekretiiri laud, jasti see teadus, mis opetab, et keha
teedri paalt miiiiratud 5-8 liikme- mille faga vottis kaha sisse publik. alek muutub ikkagi vaid tooprotseslise iurii ees. Presidendiks oli ka- lurii ja liihedaste soprade lauad sis.
teedri juhataja, asedekaan, moni va- kaeti rahvuslikus mustris kangasieNii et, kui raiikida EO:fiiiisikast
nem oppejoud voi ka noukagude gao Kastitati Kankani mahlatehaste tiiiesti avameelselt, siis tuleb iitelekspert.
mahladega (mango., ape/sin, grei- da, et kui keegi saovib muutuda
.
H lk
. .- d l"l't t·
pfruut), kampvekkide voi kahalike haritud alekusse, siis...
u naon appeJau e u I a t zu" maiustustega.
LEIGER MATT AS,
riisse kagemuste
amandamiseks.
fiiiisika kateedri assistent

(4() ·Uli:Ai:

JUr=lI<J\)
• VUmane loosung (~Pret paur la
Raimo K511i
Revolutian!») oli kasutusel laiemalt.; SeUega LOpetati iga ametli~ Suurt rohku pandi koneaskuse arendokument voi kone. Kui kanverentsl damisele. Instituudi
18petanutele
ajal paisus sumin saalis liiga suu- korraldati igal aastal idealal!gilisi
reks, siis piisas. dekaanil selle laa- seminare mis taimusid pealtnnas,
sungi Mikamisest; sest piirast vas- ning seal esinesid riigi president ja
tust (~Pretl») oli saalis hiirvaikus. valitsuse liikme d .
Korda klassides, tookarralduses
Pr~ktiseeriti ka tin. kultuuriniidaja olmes illdse pidasid ilUopUased laid,
peeti enne kevadisi polluise kamissaride ja kamissaride nou- toid. mis
KuUuuriniidalate hamrnikupaokagu vastutusel. Kamissarid valiti likul alid
instituudi tudengicl ja
(kttrs_use) klassi paalt ama kandi- oppejoud koik
laengutet,
mida peeti mitdatuuri e_sitanud uliopilaste hulgast
mesugustel aktuaalsetel teeemadel
/gas 'klassis oJi .kalf!l k.an:!s~a~i(p9: linna laengusaalis. Kilsimuste ja arliitilise' etu, apped!stslplllni ,a tao. vamuste suur, hulk tegi need: huvialai); ,
.""
tavaks ja elavaks. Viiga tiihtsaks
Loengud algasid eelneva kohta spetsialistide ettevalmistamisel peekilsimuste· esitamisega, mille vasta- takse .koneaskuse arendamist n,ing
mise jiirel vOis oppejoud muuta se- seUepiirast paljud lausa polevad
mestri hinnet. OsavoU ali alati ak- saovist end demanstreerida suure
tiivne, paljud tostsid kiie, saavides auditaariumi. ees.
vastata. Loeng kestis tund. ja 50
mtnutit .i){ineajrit4. ~oenguid kella
Parastlounane
aeg
planeeriti
8-st' "JO-ni nimetati esimeseks paa- spardivoistluste tarvEs. Koige rah-.
riks, ketla 10-st /2-ni' teiseks paa- kem voistiusi peeti jalgpaliis, mis
riks jne. Jga piieva hammikupaali- an Gineas spardiala nttmber ilks.
ku£ ,pli ko..lm paari ja ohtupoolikul
Peale selle voisiel_otkpallis
ja
ilkS, piw, ~oenguid,
kergejoustiku
mOriingatel aladel.
Teaduskanna iiiielikuks, kOrge- Enne ·jalgpaUi pohirnatSe miingisid
mast ametkannast soltumatuks pe- oppejoudude voistkan,nad 5X5 viii
re#he'ks ali dekaan. Esimesel minu JOXiO minutit. Paaril karral aUd
BorJeaux's tootamise aastal oli de- Kankanis' kulas C6nakry· Poliltehkaaniks naor, viiga taimekas fa Mi; nilise Instituudi .spardidelegatsioad . t
"I
gi ,poolt lugupeetud Mohamed Ma· ni.d Ohtuli taimusi Ise egevusu e'ng
tantsu'
t
did
nt
t
d
k
ladho Dialla,' kes hiljem. soitis kol- vaa
use,
an ser .
-ht .d
meks' aastaks: USA-sse oma' opin- au.
gutd jiitkama,
.. Kevaditi kuulutati viilja tooniidautis dekaan Bemba Kalune Djau- lad, et maad kulviks eite valmishate ali Maskva Timirjazevi-nim. tada }a teha muid vajalikke toi&
Pollumajanduse Akadeemia .kasvan- Jgal uliopilasel voi ruhmal ali ama
dik, kus ta lopetas ka asp(rantuuri. kindel illesanne. Dlesanded tiiitmaTeda hiluti doktariks, koiki teisiop- ta jiitnud uliOpilasi hiljem laengupejoude, sealhulgas ka meid, aga tete ei lastud. Selle noude tiiitmise
professoriteks, sesl prantsuse kee- eest. hQali~esid 1wmissarid.
..
les ~professeur» tjjhendab oppejouRektar MarceLTamba Ouendenal
du vOi opetajat.
oU !J.arva asia teacluskanda,. kull
Peale· eriqlaainete ali' tl,lnniplalb oli .la;qga tihti zurlt esimeheks dipnis veet ideoloagia, sojaline ope- lomitoode, kaitsmisel. Rektori suur.
tus, emalleel' ia kehatine kasvatus,. diskussiaonihimu ja puue kaitsjat

Dots.

~.

.6.

Kritiseeriti hasardiga, piluti Zelda Kandidaate tutvustati. Piiritalult
ules iga koige pisemgi puudus, juba alid nad pohiliselt talupajad, emad
mainitut ei karratud, headest kill- alid va/davall nimetatud kaduperegedest tavaliselt juttu ei tehtud. lu- naisteks .. Laeti eite Migi oppeaasrii atsusena kas ·Iubati too kaits- .tate ja riigieksamite keskmised hinmlsele tiikliku kamisjani ees voi til- ded, fakulteedid, kus opiti, ja dekati see tagasi. Miiiirati ka too esi- kaani hinnangud uliopilase kahta.
tamise arienteeriv aeg, mis tilkkus
Dekaani hinnang ali sonaline, niii~
palj,ude .vajakajiiiimiste. korral 6 teks viiga nork, nork, keskmine
.kuni 8 kuu laha. Kirjalikke reisen- vms. Taaline hin,nang ali antud ka
siaane ei tehtud, koik oeldu fiksee- rektari paalt, kusjuures sel puhul
riti suurefarmaadilises
piievikus ali hinnang sama voi sagedamini
ning hiljem too umbertegemisel tuli karmim; Vajalikuks paberiks oli
neid miirkusi arvestada.
taend praktika saaritamise kahta
D.I
.d k
kaas hindega ,'a luba ama elukahast
ip omitoo e aitsmine andis op- viiljasoiduks.
pejoududele ja eriti ekspertidele
suure kaarntuse. Semestri keskel ali
Oma toast illevaate andmisel ali
praktl'll·selt.. ;gal t.a"a-pa··ev.al
eel- va-I' noutav suurte tabelite l'a muu niiifpo-h!·ka!·isml·ne·
a·19usega. kell. 16. lu"- like vahendite (herbaariumid, kalrii esimeestel ali heaks kambeks hi- lektsioonid, seemnematerjalid) alelineda 15 kuni 30 minutit. (Laene· masalu. Piirasi eranditult Migi iugute. algusest peeti killl alati tiip- riiliikmeie esinemist tehti loppaisus.
self kinni.) Paljude sonavottude Too hinne valiti viie voimaluse hultottu kulus eelkaitsmisele 2-3 tun- gast: suurepiirane, miirkimisviiiirne,
di, poilikaitsmisele 3-4 tundi. Troa- rahuldav; lilbiminev ja tagasilukapikas an aga piiev ja 00 praktili- tav. Pasitiivse aisuse karral tuli
selt uhepikkused, kelt· 7 liiks val- Mik esiletoodud vead parandada
geks ja kell 19 pimenes. Sageli tuli (see. tiiheru1astoo veel kard umberkaitsmisel kilunlad appi votta. PO- trukkimist), et temas! saaks ~ulihikaitsmisel ali iura .esimeheks rek~ kaoli
dakument»
raamaillkagu
tar, prarektdrid, dekaanid voi keegi jaaks.
kahaliku valitsuse esindajatest.
Kaitsmiseks. valiti peahaanes vaba
(Jiirgneb.)

Avameelselt~..

Vabandame
Ajalehetoimetus
palub vabandust
eelmises lehes i1munud
ebakvaliteetsete fotade eest. See palnud fotagraafide
suu, kuna uriginaalid
alid head.
Avaldame
kaastunnet
kursusejuhendajale
dots.
Ludvig
Raudsepale
.kalll
ema
ALIIDE RAUDSEPA
surma puhul.
Agronoomiateaduskonna
II kursus

Toimetaja

M. VAJAKAS

AjaJeht «Pollumajanduse
Akadeemia», postiindeks
202400, toimetus
Riia 12, tel. 75572.
Hans Heidemanni nim. triikikoj a triikk Tartus,
Kastani .38 .. Tellimise nr.539. MB03006. Oksiknumbri hind 2 kopikat.
«flhl,llJlYIlol8I1HAyce
AK8AeIlHII"
(cCeJlbCKOX031111cTBeHHaH aK8AeIlolHII" ).
OpraH
D8PTKOIlolHTeTa.
peKTop8T8,·
KOIIHTeT8
nKCM H Dpo4)KOllol8 SCTOHCKoll ce,llbCKoxo3S1i1cTBeHHoll 8K8)1eMHH SCT. CCP

