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AKADEEMIA

Eestl pollun,'di.\uliuse

Akadeemla

parteikomltee,_rektoraadl,

Tiina on lV6ukogude
armee 66. aastapiiev
Paljud EPA lopetanud
arrneeteenlstus
seljataga,

on seotud Noukogude armeega. Kellel [uba
kellel kaes, kelJel ees ootarnas ...

Oma armeeteenistuse
muljeid pajatab 2.. lehekiiljel
sekretar Toivo Aalja - cKaks aastat motlemlsaega».
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Kuidas moota
demokraatiat?
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ja ametlUltingukomltee
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..

Paevakorras

aastakalk

hiiUekandJa
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AHAPOnOSa

TaK q,paHHY3cKHH e.IKeHe,1(eJIbHHK
Cnacaoo, )I{1I3Hb,'ITO Tbi poaasa, Ha acex nocrax, Ky.u.a napaCTlilIlb JIIOL\eii;
.
npaanaaa ero napTIIH, OH yMeJJ non- «IOMaHHTe .u.HMaHlIl» )l.aJI OII.eHKY
9 ¢eBpaJIH conercxan . napon no- LJlIHlITbBCe 1I BCH IIHTepeCaM 06- COBeTCKOMYPYKOBO)l.IITeJlIO:«Ero
Cnep.IKaHHblH, OTKpOBeHfleC TlI.lKCJIYIOyrpary, 060pBaJIaCb lUCCTBa1I napona, ornasan ace CBOli CTIIJIb HbIH, 6<~H3KlIiI JIlOlI.HM,nOCTaBJIeHC
)f{H3Hbaunaroiuerocs
PYKOBO.u.HTeJISl.
3HaHIIH, onur II CHJlbI patiore.
aanaun, KOJieHlfHCKoH na prua
II COBeTCKoro
Oc06eHHo TaJlaHT opraHH3aTOp- nue liM nonnrmecxne
OTBeqa.1H )l.ellCTBIITeJIbHbIM
f'OCYtlaPCTB3,TaJIaHT.'1I1BOrO
II rnepCROMcnoc06HoCTII Annponosa npo- ropue
uapona, Bbl3blBaJIHsee1I.0ro npasrnxa
MapKcHCTCKO-JIe-HBIIJICHna aucumx
nocrax na pTIIII O.IKH)l.aHlIlIM
o6iu.ylO nOL\J,ep.IKKY».
HIIHcKoro yqeHIISlAH)l.pOnOBa.10. B. 1I COBeTCKororocy.u.apcTBa.
HCTIIHHbIH
«lOPlfH BJIaJ,HMHpOBIILJ
BHCCaecoOLJeHb l\OPOTKHM CPOK, K CO)!{3- 10. B. Aanponos
MblU JlfillHblM BKJIa.u. B KOJlJIeKTHB-JIeHHIO,IOPlllO BJla.u.HMllpOBIILJY
AO- JIeHHHeH, TI060PHHK JIeHHHCKIiX
aoaoro 06HYIO )l.eHTeJIbHOCTbUeHTpaJIbHOrO BeJIOCb B03rJIaBJIHTb paricru
aa npHlIHHilOBnocrpoenna
KOMHTeTa, ITOJIHT61(JpoUK no pas- "TIIX nocrax. Ho aa "TO BpeMH 6bl- lUeCTBa.
COCTOHBllll!HCH13 ¢eBpaJiH 1984
pa60TKe BceCTopOHHe aaaeureanoro
JIH npnnsrsr
pllL\ KOHKpeTHblXuraDJleHYM UK
1I peanucruvecxoro
xypca IlapTHH rOB II Mep, nanpaanennsre
ua ynys- ro.aa aaeo-repenaof
ua COBpeMeHHOM
sraue - xypca na uienae KaLJeCTBa H TeMnOB pa3BII- KITeC elIle pas nponevoncrpuponan
COBeplIleHCTBOBaHHepasnnroro
co- TlIll "KOHOMIIKH,aa KaLJeCTBeHHoeBceMY MHpy npeeMCTBeHHOCTbno.iuCOBeTCKororocyl(HaJIII3Ma. MHoro CH.'!. If 9HeprHII ynysurenae
CHCTeMbi ynpaBJIeHIIH rnvecxoro xypca
He3aBHCIIMOOT roro, KTO
OT)l.aBaJIOH 60ph6e 3a 06eCneLJeHHe X03HllCTBOM, YKpenJIeHHe napTHif. napcrna
II Tpy;r.OBOH CTOHT Y pyns,
«ITaPTl!Sl TBCp.u.(}
MHpHblX YCJIOBHii C03Hll.aTeJlbHOrOHOM, rocynapcrsenaon
rpyna COBeTCKHXJIIO,neu, aa ynpo- L\IICL(lmmlHbI,na noauurenne pO.~1III H)l.eT H36paHHbl'" TiYTCM- nYTeM
C0311)l.aHlUI H
rieHHe n03HII.Hl1COIUIaJIfl3Mana Me.IK- YPOBHHOTBeTCTBeHHOCTl!
xa.apoa, ua KOMMYHIICTllqeCKOrO
ll.YHapo)l.HoHapeue,» - CKa3aJI 13 pa3BHTHe PYKOBo;,HlUeii POJIH lIlII- Mupa.
q,eBpaJlH 1984 rona B csoea pena PQKIIXwacc,
TaK 6b1J1o pansure.
TaK 6YL\eT
,UeHTe,1bHocTb rosapmna
AHL\po- ncerna!» 3allBnJI sa IT.neH)'Me
aa
sueovepeaaox
IT.1eHYMe UK
noaa CHHCKaJIar,1y601we YBa.IKeHHe K. Y. LIepHeHKo.
KITCC K. Y. LIepHeHKo.
bOJIblIlOa H HaCbllUeHHOH 6bIJIa II nonYJIllPHOCTb He TOJIbKO cpeJ,1I
BJIa)l.IIMHpMepKYlIleB.
TpY)l.OBaSl.lK1I3Hb IOPIIH BJlaJlIIMH- uapoaos CCCP, HO H aa py6e.IKOM.

anavu
toimuvad
korgcma- iilesseadmist
puudutavaid
kiisirnute riigiv6imuorganite
valimi- si peavad iihiskondlikud
organisatsed nii NSV
Liidus
kui sioonid lahendama
tookollektiivide
UsA·s.
4. rnartsil valitakse
meie arvarnust arvestades.
Meie partei
maal
NSV Liidu
kahekojaline
juhtorganid
on seadnud sihiks, et vuslikke, vanuselisi ja sotsiaalseid
Ulemnoukogu,
6. novembril USA-s k6igi
organiseerirriisfa poliitili- erisusi.
president ja Kongress, Need kaks se too vahenditega
tagada valijate
Moistagi tuleb ka selle pohimotpoliitiliselt
kaalukat sundmust
an- aktiivne
ia huvitatud
osalemine
te elluviimisel hoiduda formalismist
navad hea voimaluse
analiriisida
valimiseelsetes
iiritustes,
ulatuslining arvestada
iga konkreetse isining ka v6rrelda sotsialistlikku
ja kumalt
kasutada
agitatsiooni
ja ku voimeid ja kompetentsust,
kodanlikku
valimissiisteerni,
selle propaganda
mitmekesiseid
.vorme
_.
_
.
t:)rinevaid tahkusid,
mis
kogumis ia meetodeid.
4. m8:~tsll 19/9. aastal. vahtu~
,peeg~b
,ka.. Hhis.konna. demo~rZ:!1!'valt
v<!'ltIMle ,.. 1iiheI;11aU.NSV .1.11d~ Ul."mll.~~""~'"kfttS'e:
kraathkk~e
.astet.
N:'iV Liidu DIemnoukogu
sotsiaalso (1500 saadlkut
~
750 LuduMarksi~~eninisrn
pole sotsia- !let koosseisu. Vahel esitatakse kii- n6ukogus ia 750 Rahvuste Noukolisllikku de11t~
..•• ailJiat
iialgi pid<:l.... sirnus - miks o.n tarvis esindusorgus) iseloomustasid
valimiste ajal
nu..d. staatili ..s..ek
~.r
...
d.unud k.ate.goo.: ganite. sotsiaalset
struktuuri .. regu- jargmised
sotsiaalstruktuurilised
F.i.a.
ks: ,.Ka...NSV .. _
~on.st.it.lltSi()'O-..le.eri.da; kas poleks 6igem,
kui ka andrned. Mehi oli saadikute hulgas
~i~ on siite~t~!u.d.' . ~ Nau~~ude
rii?ivoir_nuo~ganeis .. <>.le~s _r<?hkem 1013 ehk 67,5%,
naisi 487 ehk
UhIS.kO
...nna POllltIhs.e. 8U~~I;11~
...' aren..-.....neld inamesl; kes mg.l- Ja .Uh.Iskon- 32,5%. NLKP liikmei<l ia liikmegu p6hisuund on sotsialistfiku
de~ na juhtimisega
professionaalselt
kandidaate
1075 ehk 71.,7%, parteimokraatia
edasine
laiendamine.
seotud?
tuid 425 ehk 28,3% (nende hulgas
Selle p6hisuuna konkreetsete
KonsSotsialistlik iihiskond on vaielda- ligernale. pooled oUd kommunistlititutsiooniliste
vorntide hulgas nF matuit
huvitatud
nii seUest, et kud noored). Kommunistide suhteIirnetatikse.
esikQhal. kodanike uha· juhtimine oleks padev, asjatundlik,
selt suur osakaal NSV Liidu korylatuslikuI;11at osav6ttu riigija uhis- teaduslikult
p6hjendatudja
opera- geimas mglvolmuorganis
tuleneb
{<onn,l juhtifnisest. Oeldu puudutab
tiivne, kui ka sellest, et iiirjest 100giHseit partei juhtivast
seisunoiseselt ka riigivoimuorganite
vali- suurem hulk Uhiskonrtaliikrneid
vo- dist noukogude iihiskonna kogu pomise susteeI;11i, nende sotsiaalset ja taks osa riigiv6imu
teostaillisest.
liitilises susteemis
ning konkreettdassilist kOQsseisll, saadikute suh- SotsiaaIse
6igluse ja demokraatia
sete kommunistist
saadikute
padeteid vaJijaiega
ning rnitilleid tei- vaatepunktist
on tiihtis
seegi, et vusest .osaleda riigi- ja iihiskonnasig!. demokraatiaga
seotud prob- riigiv6irnuorganeis
oleks
enam- elus koige tiihtsamate otsuste vasleerne.
...
viihem proportsionaalselt
esindatud
tuv5tmises
(kohalikes riigiv6imuorNLKP ..Keskkornitee otsuses seo- uhiskonna
k6ik pohilised 8.otsiaal- ganeis on parteitute
osakaal tunses NSV Liidu Olernn6ukogu vali· sed riihI;11itused. Oeldll puudutab
duvalt suurem,
nait. Eesti NSV-s
rnistega juhitakse tahelepanu selle· rnitte
ainult
kIassitunmlseid
ja 55,3%. saadikute
Uldarvust).
Ie, et k6iki saadikukandidaatide
t56 iseloomu,
vaid ka soalisi. rahNSV Liidu Dlemn6ukogu _prae-

T

XXVIII

spordiprobleemid

gasirninek. Ahenenud on tippsportEPA· ja ii1alnimetatpd kahe asutuse
laste kandepiild, " ebarahuldav
on esindajate iihiile t?0upidamine.
spordibaaside
olukord, mitmed rajatised (Iasketiir, ujula jm.) puuTippspordis ..saavutatud
taseme
hOidmiseks on, .•.kehalise kasvatuse
duvad hoopis.
kateedri Oppejou£! jse leidnud vabaJ. Jiirgenstein
loetles hlidaparariiglst voimekaid nood ja teinud
semad fOod (spordihoones,
c BeHo- EPA kasuks selgitustiiod. Enam-vaPohiettekande
tegi kehalise kas- ni» keldris, MMT oppehoones
ja hern nii komplekteeris R. Lind EPA
vatuse
kateedri
juhataja
dots. Margusel),
mis ei kannata. edasi- vorkpallinaiskonna,
kes on tubli nii
J. Jiirgenstein,
keda taiendasid ka- IUkkamist ning tuleb liihernal ajal sllordis kui opinguis. Koosolek ko.
teedri parteibiiroo sekretiir R. Lind ara teha. Ta tOi esile ka perspek- hustas teaduskondade
iuhtkondi ak(kehalise kasvatuse kiisimustes)
ja tiivsemad
vajadused,
rnillele: aga tiviseerima varbarnistood
ning 500spordiklubi juhataja
J. Viigipuu tuteb hakata motlema juba praegu. vitas seejuures·· silmas pidada ka
Tulevikus peaks EPA spordikornp(spordikJtlbfasjus).
EPA spordi hllve. Sest ii'dreeglina
leks kujunema kogu vabariigi rnaa- on v6imekad sportlased
tublid ka
Soorditoo tulernustelt
on EPA noorte keskseks spordibaasiks
staa- opinguis ja toos.
spordi.,.\, c.NSV Uldu vollurn~Janduslike
korg- dioni, kergejoustikumaneezi,
. koolide hilI gas rahuldaval
tasernel. hoone, ujola, lasketiiru ja valgusKa 'E~stj .NSV kjirgkoolide
seas tatud suusaraJaga.
tuldi 1983. a. s()tsialistlikus
voistluses TRtJ jaret. H kohale, edestaKaesoleval aasial peaks valmima
des· esmakordseIt Tallinna Pedagoospordihoone
kapitaaJremondi
progilist (nsHtmiti.
jekt ja iihendatama
spordihoone
tsentraalse
.soo,jatrassiga.
Meistrikai1!lidaate
valmistas· EPA
ELKNO EPA kornitee paneb viil1983. a. ette 20 (vordluseks: iiliopi,
I<:ehakultuuri Ja spordi arengust
Ja eriauhinnad
koige
paremini
Eesti Pollurnajanduse
Akadeemias
last.e arvult_tublistl
stiurern TP( Maf!!use rnaratonil esinevatele af(tivabariigi
ATK. file vistidele
14).. E.sirnese jargu., sportlasi
val~ on huvitatud
(kursusesekretar,
teadusjou I<aivalt palju nouab
EPA-It konna biiroo liige voj komitee Jiirnistas EPA ette 132 (vordluseks:
spordiiihingu
cJoud»
vabariiklik
Moskva RHklik Olik()ol148).
ge). Neidu ootab suusarniits, noor·
EPA-s tervikunl\ ilmneb aga siis- noukpgu. Koosolek tegi J. Jiirgenmeest suusad.
ii1esimdeks
organiseerida
ki rrioningane paigidseis ja. isegi ta- steinile
Head Iibisernistl
16. veebruaril kogunesid ..iihiseks
koosolekuks
EKP
EPA kornitee,
EPA kehalise kasvatuse kateedri ja
EPA Spordiklubi esindajad, et arutada kehalise kasvatuse
ja spordi
olukorda
Eesti
Pollurnajanduse
Akadeemias.

Tahelepanu,
eriauhind!

guse koosseisu
valimistel oli alia
3l-aastasi
noori
rahvasaadikuid
317 ehk 21,7%,
60 aasta vanuseid saadikuid
258 ehk 17.2%.
K-org· ja
. k es kh an id usega saa dik
d
I u
moodustasid
92,4%, kusjuures 201
saadikul
(igal seitsmendal-kaheksandal)
oli teaduslik
kraad
v6i
NSV cl1dU,ewttlT!5Uk"g,;,:;s""
valiti 61 rahvuse esindajad.
V-·
1r
k-.·
...
_. aga 0 u.me on .orge~rna nl~l'
v~:muor~a'_l~ ~oo~selsu
1~otumme
tooalade
Ja:gl: 022 saadlkut ,ehk
34.8% or. toohsed,
24.4 saadlkut
ehk !~,3'f!J .kolhoos'_llk~d, kok~u
on, t~olr~~ Ja kol~o~Slllkuld 51,1 '9'
(NS\ LlIdu sO~~.I~alses slruktuur~,s
~oodustavad
toohsed umbes 6~ /0
Ja kol~?osnl~ud
l,gemale
12.10.)
NSV LlIdu Dlemnoukolf,u ~aad.lk~te hulga.s on 68 ettev.o\~el?hta J.a
rahvamalandus~
spetsla.ash, _, mls
moodustab
4,4 Vo saad,~ute .. u,darvust.
T~adus~, kult.uufl! k~qanduse, k~nsta: ~artduse Ja aJak~fJan~~:
5e eSI~dalal.~ on 136 ehk 9 Yo (p
aegu Iga kumnes).
Kullaltki suure osa
NSV Liidu
Olemn6ukogu saadikuist moodustavad n6ukogude ja riigiorganite, samuti
partei-,
ametiuhingute
ja
komsomolitootajad
kokku 477

a:e

ehk 31,8%. Soj avaelasi valiti korgernasse
riigiv6irnuorganisse
55
(3,7% saadikute
arvust).
On paris serge - mida taiuslikurnalt
esindab .NSV .Liidu Ulemn6ukogu fihiskonna
erinevaid sotsiaalseid
gruppe rHng rnida kom"
pet~g~l'gm. o"J.sall1al ajal,)ga. saa7
ark, seda iJiglaserrija aSjlilllfidHRum.--on Olemn6ukogu
tegevus
k6rgeirna riigivoimuorganina.
V6rdluseks
aga jiirgmised
andmed:
USA Kongressis
on 535-st
seaduseandjast
152 (28%)
SUUTettev6tjad ja pankurid, 260 (48%)
- juristid,. kes suurbisnessiga
tavaliseIt tihedasti seotud, 25 kongresmeni (5 %)
on suurmaaomanikudo Ulejiianud
saadikud
lligitavad endid intellektuaalsete
kutsealade esindajaiks.
Sajast
senaato~
Tist on iga viies rniljonar.
USA
Kongressis pole uhtegi toolist ega
maatootajat,
kelle
igapaevasest
toost Ameerika Uhendriigid faktiliselt elatuvad. Eks viiljendu selleski
demokraatia
rn06t.
GABRIEL HAZAK,
TPI dotsent,
6igusteaduse
kandidaat
(Artikkel

avaldatakse

IUhendatult)

Kas Gled kankursiks

valmis'l
•
NOORTE
TEADLASTE
POLLUMAJANDUSALASTE
TOODE KONKURSI
.LABIVIIMISE
JUHEND
•

eriala;
aeg,
parteilisus,
rahvus;
teaduslik
kraad ja kutse; too- ia
kodune
ametikoht;
tookoha
ja
aadress ning telefonid.
Told v6ivad esitada autorid vanusega kuni 35 aastat.

Pollumaj andusteadustega
tegelevate noorte loomingulise
aktiivsuse t6stmiseks ning p611umajandusteaduste
presliiii
t6stmiseks
kOT'
raldavad
ELKNO Keskkomilee
ja
Eesti NSV Agrotoostuskoondis
vabariikliku
noorte
teadlaste
poIlurnaj andusalaste
toode konkursi.

. Toode teadusliku
ja rakendusliku taserne hindamiseks
moodustab
Wrii ekspertide riihmad, kelle eltepanekute alusel ta teeb kokkuv6tted ning langetab
otsused
preemiate maaramiseks.

Preemiad
miiaratakse
ELKNU
Keskkomitee
sekretariaadi
olsusega ning ENSV Agrot60stuskoonKonkursile
esita takse iseseisvalt
viie pakoostatud
teaduslikke
toid, mis on dise esimehe kaskkirjaga
rima
too autorile
(3 300 rbl.).
vormistatud
kahes
eksemplaris,
mahuga
uks kuni kaks
autori- Olejiianud toode autoreid premeepoognat. Tood peavad olema koi- ritakse miilestusesemetega.
detud j a paigutatud
map pi, millele
Toode EPA-sse
esitam'se
Hihtmargitakse
too esitanud
asutuse
nimetus, au\ori ees-, Isa- ia pere- aeg on 25. marts 1984 .. Tood tu~ Mitkonnanimi.
Toole tuleb lisada. too leb esitada allakirjutanule
ia
esitaia
arvamus-soovitus
t60 surini tn. 34, rohumaavilJeluse
.kateedrisse,
tel. 31964.
kohta
ja viiljav6te
EPA
NTN botaanika
Loodame EPA· noorteadlaste
akc
koosoleku
protokollist;
li1hike annotatsloon
too kohta (2-3
lk); tiivset osaV6ttu konkursist.
iga au tori tapne teadusliku ia uhisAssist. VELLO URB,
kondliku
tegevuse
ise!oomustus;
EPA NTN esimees
perekonna-, ees- ja isanimi; sunni"

LQl.trae\lQks

Veel kord agronoomid '84

~

&::kscaim&$ toen!f

Niiiid siis joudis toimetusse
agronoornladlplomandlde
ankeetkilsltluse
kokkuvote,
mille
autoriks on Toivo Taht IV kursuselt.
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Prof. Juri Kuum

Et lopetarnise eel oli kiiigil viiga
kiire, siis avanes kusitluseks voimaIus alles teadusliku kommurrisrni eksami jarel. Seetottu voib alljiirgnevas loos olla veel tunda lopperiud
eksami rnoju. Koik agronoomid
ei
olnud nous ankeeti tiiitma (seda ei
ole oigus ka nouda).
seetottu
on
jiirgnev uldistus tehtud 42 vastuse
pohjal (22 noorrneest,
20 neidu).
Sulgudes too dud numbrid niiitavad
vastuste arvu.
Al1jiirgnevalt
siis sell est, mida
iihe voi teise asja kohta teada saime.
Noormeeste
keskrnine vanus on
23,5 a., pikkus 178 em, kaal 76,5
kg. Neidudel on need arvud .yasta·
vall 23 a., 166 em j a 62,5 kg.
Kursuse pop-oppejouks
on tunnlstatud prof. Loit Reintam (10), (6),
Jargnevad
dots.
Paul
Kuldkepp
(8), (5) ja varalahkunud
dekaan
dots. Arnold Sau (3), (1). Populaarseteks
on tunnistatud
veel vanernfipetaja
Neeme
Russi,
dots.
Meeme Karolin [t,
Koige enam uut on andnud dots.
Paul Juurikas (5), (3), jiirgnevad

prof. LoU Reintam (3), (4) ja dots.
Meeme Karolin (2), (I). Lopetajad
on veel nimetanud
dotsente Evald
Reimetsa, Heinrich Vipperit,. Paul
Kuldkeppi,
Helle Loidl ja kadunud
Jaan Klaari.
Koige enam opiti mullateaduse
eksamiks (10), (13), jiirgnevad orgaaniline keemia (3), (1) ja rohumaaviljelus
(2), (-).
Kerged ei 01·
nud ka botaanika, biokeernia,
geo·
deesia, fiiiisika ja pfillumajanduse
organiseerimine.
«Pcruti»
koige enam
fiiiisikas
(8), (-),
jiirgnevad filosoofia (4),
(3) ja botaanika
(2), (2). Teist·
kordselt on tulnud kaia veel Iiliisikalises j a kolloldkeernias,
rnullateaduses, matemaatikas
ja gcodeesias.
Ja niiiid kiisimus, rnillisesse praktikumi sooviks tagasi minna. Koige
en am oleks tagasiminej aid puuviljanduse praktikumi
(3), (8), Of·
gaanilise
keemia praktikurni
(4),
(2) ja menetluspraktikale
(5), (-).
Tagasi soovitakse ka veel agrokeemiasse (2), (2), sookultuuri oppe·
praktikale
(2), (2), taimeliisioloogiasse, pollumajandussaaduste
sailitamisse, mullateaduse.. oppepraktikale jm.
Oppejou
suurimaks
puuduseks
loevad
lopetatad
voorandumist
praktikast (3), (3), autoriteedl puu·

dumist (4), (I), riiiikimist ebaolulistest asjadest (1), (j), subjekrfivsust hindarnisel (I), (2). Lisaks nirnetatakse veel ebakirid.ust oma aines, hingestatuse
puudumist,
huumorimee.e . nappust,
liigset noudlikkust, vahesl suhtlernisoskust
jm.
Uliopilase
puhul pidas tulevane
suetsiatist
koige halvemaks nahtuseks laiskust
(10), (7), huurnorimeele puudumist (3), (1), kohusetundetust
(-),
(3), ukskoiksust
(1), (2). Ega head ole ka jiirgrni·
sed omadused, mida samuti oli taunitud: pinnapea.sus,
piiratus, eesmiirgi unustamine,
too viimasele
minutile liikkamine, viihene arvestamine kollekliiviga j t.
Agronoomide .'.baas asub Eerikal.
Sinna voib jouda mitmcti.
Jalgsi
eelistas kala (6), (9), bussiga soita (4), (5), ilusa Lmaga ja.a, muidu bussiga (7), (2). Oma vdi sobra au tot kasutasid
nimetatud
voirnalustele lisaks (5), (5). 'Kokkuvottes eelistavad neiud rohkern [algsl
kondirnist.
Tuolemineku
eel
tunnevad
end
viiga hasti (3), (2), hiisti (2), (5)
ja normaalselt
(7), (4). Kehvasti
tunnevad end .(5), (8).
Lopetuseks
soovisid meie iisj ased lopetanud
joudu siiajiiiij atele
ja avaldasid
suurt
tanu oppejoududele niihtud vaeva eest.

Kaks aastat motlemisaega
EPA-s on paris palju tudengeid,
kes enne iiliopilaspolve
.joudnud
!1i.bi teha armeeteenistuse .. Keitel
moodus see .rivivaeosas, ketlel toopataljonis,
ELKNO EPA komitee
sekretaril
Toivo Aaljal kulus see
aga suviti uudismaal.
«Esimesel
aastal
olin
esmalt
Stavropoli bblastis, seejiirel Kasahstani liiiineservas
Pallassovka
kan·
dis. Kuidagi ei suuda unustada,
kuidas iiheteistkiimne piieva jooksul
moodusid
silme eest Koola poolsaare kivised tundrad, siis Vologda
metsad,
siis oitsevad
heinamaad,
Jagedad pol Iud, stepp.
Olin ka varem mooda maad rin,
gi soitnud,. aga et see koik nii romantiline volb ol1a, ei osanud arvata. Eks m~5
seegi, et siiitsime
mitte tavalise reisija kombel, vaid
kaubavagunis,
vahel j alad uksest
viilja ko,kumas. Trehvas sedagi, et
saime vahepeal, kul rbng peatus,
mitmete kohtadega liihemalt tutvuda, Volgas suplemas kiiia.
Juba uud,smaa
ise on omaette
elamus. Tohlltud viJj akogused. Kui
on poud, slis peab pikalt. Kui sajab, on pori polvini. Vedasime vilja
majandist
rajoonikeskuse
elevaato.,
risse. See oli parem, kui kombaini
art vilj a vedada, kuna pikad otsad
polnud nii iiksluised, niigime inimesi ja iimberkaudseid
kiliasid.
'
Hiimmastas sealne kiilalislahkus~
siidamlik suhtumine siidurpoistesse.
Kord rajoonikeskusest
tagasi soites
iiii masin linnaservas
pidama kuskil oli viga. Kohmitsesin kapoti

all kuni keegi naine fuli ,piirima,
milles asi j a et kas koht ka tiihi
on. Otlesin kiill, et suiia oleme saa·
nud, aga ikka kutstiti sisse. Kaasa
pandi veel kopsakas pakk liha, lei·
va ja tomatitega.
«Mul endal ka poeg aega teenimas,» 6eldi selgituseks. Sedamoodi
suhtuti meisse paljudes kohtades.
. Muidugi, see et huvitav j a parasjagu
ponevgi oli, on asja iiks
kiilg, mis enam meelde jiii. Tege·
likult oli too iisna raske. Teed on
uudismaal kitsad, korged; pollud on
allpool
teed,
madalamad,
soita
saab nii umbes 40 km tunnis; Kui
moni .auto vastu tUleb, sUs naljalt
mood a ei piiiise. Palavusest ei mak'
sa parem riiiikidagi ..;_ kabiinis sai
isiutud paljajalu ja liihikestes pw.ks·
tes, aga piiike tahtis ikka hinge
seest votta. Oh, mis manu, kui sai
pOll..u. iiiir.~e, kus ap:ikooS.iPUUd. reas,
oksad . kupsete v!lJade all lookas;
Ohtuti kiiisime kiilas peol. Kom·
bed on seal leislmoodi
kui mei!.
Miiletan, seisime tantsijatest
veidi
eemal, ajasime juttu. Kirgiisist 50javaelasel
oli tuttav neiu ka kaa·
sas. Kui UllS lugu algas (koim neid
sel ansamblil
oligi; kui koik ira
miingitud, alustati jiille otsast), tuli
iiks tiitarJaps meie juurde. Arva·
sin, et ehk votab mind tantsima,
aga tema kiisis hoopis s6bra kaesl,
kas voib toile neiut tantsule paluda.
Kul vili voetud, tunnistati
meie
rood parimaks (plaani tiiitsime oma
200 protsenti)
ja SOVhOOSiandis
meile pohjamaale
soiduks
kaasa

terve vagunitaie
arbuuse. Neid sal
siis soiidud kuni piiralejoudmiseni,
Teisel suvel olin sam uti uudismaal. Aga see aeg liiks kUidagi
kiiremini ja voib·oUa ka tavalisemalt. Olime Tselinogradi
oblastis.
Ja tiiogi oli raskem. Kella ei vaadanud enam keegi. Kombaini aIt
viljavedajad
olid viiljas kella iiheni
oosel, aga vahest saime asemele alles kella kolmeks.
Koristasime
peamiselt nisu, aga
ka tatart ja hirssi: Siis sai niiha,
mismoodi kasvab tegelikult see viii,
mille kohta pudrukausi jiirgi juslkui
ei oskakski midagi arvata.
Paikkond oli korbelisem, soitsime
liibi Katakumi, et piirale jouda. Niigime savimaju, kaameleid. Nendega
sai soitagi. Omajagu ponev oo.sealgi, aga !kkagi jai rohk~
meelde
esimene aasta.
,.
' ..Kui . niiild taganJ.!i.irele _moelda:
S!!S oli hea, et §6enne
korgkoolt
soJaviies iira. Jf'ii1ta. On ikka vahe
sees" teed s~metivalikut
kaheksateistkiiqmes"elt viii siis kaks aastat
hiljcm .. 'Ausalt
oeldes olin piirast
kcskkboli iisna kahevahel ega teadDud oieti isegi, kuhu minna. Et olin
koolls kovasti sporH teinud, s6bvitati TRO kehakuItuuriteaduskonda.
Treeneriks ma aga ei himustanud.
Osa arvas, et voiks metsanduse ja
maaparanduse
teaduskonda;
seal
kova spordivaimuga
rahvas. Kuid
seegi mote jiii sinnasamasse.
Ja nii
kulusid' kaks aastat motlemisaega
piiris iiTa.»
TIINA SIIMETS

26.
Tartu Olikool
arengu baasina

Professor Elmar Ratsep - EPA pollumalandus100made
sootmise kateedri oppejoud (a-st 1951 ) ..
aga valmis dokloriviiitekiri
«Em iste. reprod""ktsioon ja rusioloogiline
seisund loomsete s88tade asendamisel ja ratsionaalsel kasutamisel».
giiras( viiitek{rja edHkat kaitsmisi
(1971) omistati {aile (1974) pollumajandusteaduse
doktori kraad ja
professoJi kutse (1977).
.
E. Riitsep on avaldariud toid sigade sootmise, sootade
keemilise
koostise j a kalajiiiitmete konserveerimise alai!.

Omaloomingu lehekiilg
VEIKO

Su. silml siniseid
[a juukseid

POLD

*

heledaid

Rui unes iga iihtu uaaian
niien

sinu

orna naeratust

ntien. oeidi nukrust

sinu pilgus

ja iikki imelisel kombel
on vaikind karmi ilma hiiiil
koik peatub miineks minutiks
slis jiitkub vanaviisi

kOik

algajad
(kirja)mehed
tahavad
No nii! EPA kirjandusega
tegeoelda, neil on, mida Qelda, aga nad
lejate ring on oma pisieesmargiga
kuldagtmoodl
maha saanud, Lehe- el valda vorm] (miingutehnikat).
Minu [aoks «keskmised» valdavad
kiilg kohaliku tlihtsusega
ajalehele
natuke miingutehoikat,
aga vorrnlon koostatud.
.
ga ....milngirnise
roomus
kalduvad
Me.id siin lehekiilje peal ilhen- nad tihti sonadetegemlsele
..'. vordab osalt see, et me koik oleme kui m'iga marilpuleerimisele
... katsetamitte endast, siis siin kirjutatust
misele jne. ... Lugeda on monus,
kindlasti
vaga
hal val arvamusel
aga ei saa aru, kas neil. on mldagl
(naltab
arenguperspektllvl,
kuld oelda voi ei ehk ernolsta, molsta,
pole arengu tagatlseks)
... seepamis oeldataheti?».
rast, nagu kokkulepitult,
tostslrne
Vaadeldes a,lgajaid, keskpiirasei~
kfiik oma tegeliku autorinime asemele
pseudonlilimihernehlrrnutise.
[a tlppe, o~ .nende hindami~~ks, la~~
veel ' sadu VOimalush
Hernehirmutise
pihta voib etulis- terdamlseks
tada» kes tahab, kuhu tahab, kul- koik paremad kui illaltoodu •.• kuid
see pole oluline,
das tahab ja millega tahab.
Veel
nek:

ilks

subjektiivne

tlihelepa,-

Heidan
~i saada,

neile, kellest vahel arll
piiiisterongana .. meie Jilo~

sootta oppejou Asser Murutari loengust meeldejiilinud
fraasi:
«Koik
oleneb vastuvotja
tasemest ja vastu votta tahtrnlsest.»
Tooo loppu A. H. Tamrnsaare
iildkehtivate
postulaatldega
(e Tee
toiid" [a niie vaeva, siis .. .} vordviiiirse P.-E. Rummo oeldu: cR a skern
on rn o l s t a kui
hukka
m 0 i s t a». Ka koige suuremas klrumishoos toob selle lause rneenumine mind kiiresti neutraalsele
tasapinnale. .. muudab avatud siisteemiks. Teeb rnblstaplhldvalt
vastuvotlikuks
kolgele heale [a halvale,
pidamata midagi iihekiilgselt heaks
voi halvaks, Loodan, et Teieg a, kes
te seda lehekiilge loete, on sam uti.
AARE KASEMETS
MATTI

TONU NUGER

IAREK

700
IwUunud tolmused miiilrid
auklikud liivateed
,pef:kinud lagunend kiiilnid
jaf:edad pilvised ood
vi!;mased ki5ledad ilmad
}iin/iedes vil:a ja pUn
rusutud raf:va silmad
kartsides !;ukutav vlin
mustavad ahervared
ifof:tunud kivine pold
laostunud saunikutared
lUe pea kasvanud volg
kaugusse soidavad laevad
merel on oaba ja hea
'mid f:igi ja vere vaevad
fleegi neist tasuma peab

*

Uuesti viiikene pOiss
kiiib koolis nal{ u
on enne kiiidudki
kulutab pilbasteks
lauad tootid
teadmistest
ikka
ei jiilgegi

kef:a jiiiib vanemaks
hing aga paremaks
midagi uuemat
pole ses loos
Viiikene poiss
seisab valguses

AARE

muldade mure on murtud
ia piievade roskud ei rohugi
"a}:u jail oodatud rahu niuld
.
naudib maa
'ikaeblikel· pi5ldudel iigiseb pori
la iuul undab ulgudes ale
tum malt tuiguvad tusased tilved
millel siideleb hangunud·· silgisvihm
oktoobri/:ommikus
kaigub uinuva
fohukamara
hallarails karje kaugele ale tumeda
{aeva
vaid aksU?'salkus vares kakUab
,magus padrikus
,f}n kale ja kaIm
,muldade mure on murtud

KASEMETS

*

Kosmoses
inimsoo spiraalse pULl.
varjatud oks leheke
langeb
liibi sinise kollenduse
ei kunagi
ei kuhugi
viimane keerlemine
koige' kohal
mis illeval mis' all
illeval ia all
on koikjal

arenduses
ainulaadne,
Igasuguse
raf:valuule loomingu loogikaga vastuolus; kuigi' Inri surm, Ulemiste
vanake ja varandused muistenditeeEnnemuiste
elanud
Eestis
neli mana raf:vasuus olemas on, samuti
hiidu: Kalevipoeg ia Toll olnud po- Inri nef]dus .~ «Kadugu tUdrukute
.sitiivsed, rahva huvide eest voitle- niibi ja f:iirgade kasv!» Ainult miks
vad viigilased, Vanapagan ja Inri fa peab needusel ollekastil seistes
seevastu aga negatiivsed
hiidviigi- kOlada laskma, mingit pof:just Harlased, kes voitlesid uhtlasi Tollu ja ju rajooni needrrtiseks ju polnud.
Kummal
oli suurem
fantciasia,
Kalevipoja vastu. Inri! tasub pikemalt peatuda, sest ta on tuntud ulesf?irjutajal voi voimalikul jutussuuremalt
osalt ainult oma kaas- fajal?
aegsetele.
Vaf:el on traditsioonilised
InriINIMESE TEGEMINE
ju/ud pi5imitud nii. tugevasti
isikEsiti
nikerdanud
Irtr! omate
liku fantaasiaga, et kogu teks! kaotab· teadusliku
viiiirtuse, eriti kui kolm po ega valmis. Need olnud:
raf:vapiirasedki
motiivid volvad olla kubjas Juunius, kilter Juulius fa aiAugustus.
Pojad
cillustreeritud ajakirjandusest
meelde damees jumalik
jiietud, nagu nii tunnukse
oleval rakanud aksteist murdma mis kole.
karvatortidest
kasllf:es Pang as noteeritud tekstis. Sel- Maf:alangenud
les on Inri pandud oma kolme po- vas .umbro!:!, mille vennad arvanud
jaga kodumaale riindama. Omo. tee- kuradist olevat. Motlesid looja rookonnal saiuvad riindurid Konsu ra- muks kurja juure Ctles kunda.
Kilndnud,. kundnud, aga viisinud
'basse, mille atetamiseks
kasuiataknii iira, et jiitinudki magama. Unisse
«juhuslikult»
kaasaskantavat
;tiihia ollekasti_ Viimane on abiva- te iiratajaks teinud Inri Rootsi kuJiendiks ka Qlemiste jiirve illetami- ninga toaga paberist inimese, see
.sel. /nr~ kiir(1ib jiirve ka!dal oma pole aga viitsinud kannelt miingiivirisevale
poegadega,
kui. sealsa- da. Liiinud salamisi maailma avas;mas ilmub saksa raudrailiel, kutsub tama. Niiinud Inri poegade poldu,
;riindurit tahingut
pidama. Vanake pole ieadnud targemat teF:a kui vaoLigane pollupind
tombab laibale vee peale. Ulemiste vaf:el tammuda.
vood neelavad viigilase koos. kuld- miikerdanud jalad iira.
. Paberinimene
liiinud .neid Koiva
lUuri ja kutlatilndriga,
(Iutu~taja
.ignoreerib jutuloogika seadust, mil- fokke peserna (sellest ka loe nimiY'
pesnud, aga Wga olnud
lieks peab omakasupilildlik
vana~ Pesnud,
;mees varanduse
uputama.)
Saksa kinni nagu pif[iga. Tahtnud ioe pohiJ'uiltli. poolt iiranaerdud pojukese!l. jast liiva votta,. parem kililrida, aga
roostes mMk. sattunud
iPorenevad
talumehe
vankril hao-. Kalevipoja
pitku. J?roo.vinud sUs sellera. Pole
Ikubudesse pakitult Venemaale;
Niisugune on lugu «lnri.st», oma aga kiilmrelvast kehuakesest abi ilk-

Lopmatu autode kelt
hObepeegli veel kildudeks
ning vettinud papli skeletl
ilmub loiku ja taas sealt

ti olnud. Lapuks 108nud ta m58['a;
ga ja liiinud kiisitsi Tartusse, isf.
nuttiud: «Kellele mind, santi, nilild
enam vaja on!»
.
Inri vaadanud - pOjad magavad,
iirg)tajat
ei kuskil.
Kiiinud kotk
kOrtsid liibi, ei kedagi. Uuesti paberit (ooma. Vahepeal alanud iitka"
mise aeg, kuid [iiga hilja. Ven.nad
olid ennast biirokraatideks
maganud. ja paberi unesegaselt iira ogi~
nud, polnud enam aiget ajalehtegi .
Inri otsinud inimese viiiirilist pabe~
fit mis otsinud, leidnud ainult saVised jct!ad Koiva' kaldalt. Pannud.
peora mulda juurde, sotkunud segi
ja olnudfli muldinimene valmis.
POjad pole aga madalat
sugu
nze!:B£'a miinginud, pigistanud
risu
{auda ukse vahele, appigu majapidamist. See sinder katsunud
selle
peale vee I midar;;i seletada,
a[{a
Juunius opetanud
talle sonapidamist ra; Inri vaadanud seda pealt
ja leidnud oir;;e inimese ikka puudu
olevat. Aga kus I:iida jalaga sef[ada, seal sorts kiviga visata: pataret pakkunudki
viigimehele
viiljakiiirulw/as
abi, lubanud iivet taevani tosta. Inri poleva! uskunud,
e[,a iseri keelama f:akanud. Sorts
vehkinud kuidcis mBistnud, nil saanudki maa vtiikseid toru- ia kiviinimesi tiiis. Selle peale vanad eestlased 1:Enne alga alva farka,
hiljatsesi saab ilmarikas.»

Uduvinest ilmuvad kogud uduvinesse kaovad nad taas,
uks iusane noormees ses lodus
to.amal sammu.b, tal kootikott kiies.

AJU

Muiste
hakanud
saksad
Tartu
Toomemiiele
kirikut
ehitama.
/se
juf:atanud, eestlased ehitanud. Talural:vas . vedanud
kive tu!:andete
koormate kaupa kokku. Aga ef klriku ef:itamine taha onnestuda, Mehed el:itavad piiev oisa, liihevad
teisel. f:ommikul foole ~- ef:itus iira
vajunud. Nii iga jumala piiev.

Rahvas teadis Inri! aju olevat.
mingu saksad tema iutule, kill! lema leab. Inri andnudki nou: «Milarige keegi naistera!;vas kiriku seina, kiil! sUs seisab;»
Meistrid kohe seina muilrimiseks
naJsteraf:vast
otsima_ Kuulutasid:
«Kes taf:ab meie kiriku vi5tmele
kandjaks
tulla?» Naisleral:vad
airrtd'}ud hear;l ja tulnud f ulgakaupa
linna kokku. Sa.anud f:ulgast julgust, teinud koiksugu
takid iira.
Li5puks liiinud asi DUlikuks, naised
oma illemeetikuses
veeretanud kive
ToomeU 'alia.
Naised
lostavad
pead; aga kiriku mililrid ei edene
tolligi_
Sakstel hea nou hallis. Inri seletcmud neUe olukorda ia sunnitudki
koik mer.ed kroonu korras korr;.ernat kooll ef:itama. Kill mef:ed ulikooliga mal:a said, pandi k5ik nai-,
sed sinrw sisse kinni! Kas Inri! ka
tegelillUlt aju ali, seda ei tea keegi,
a[!a kollasest .iimblikust, kes I nril
ki5rvas elas: ja palumise peale siilinal:ara peadki .sii[,as, on mitmes
viigilasmuistendis
.juttu.

INRI JOUKUS
I\.innisvara

SEMJON

mUistend

Inri olnud piiris paran, niisama
fa pere, aga mufdu j8ukas mees.
Nii fa elanud ia rarvas te;nud talle
kurja mis eale~ v8inud. Uf:el o!:tul
Inri Iwstis:. «Ma[amlne
on kaotatud aer, sest magades pole ma joukas.» Inri sanu tii.!'ia ei visanud,
rommikill
fapnud Leirri linnuoettellS. Tal olnud tii! ;a!iiinud piiev,
kui ei saanud kellegi kiirnasid krat~
sida.
Su["ulase
surmamise
tra/viks
taUnud vana nlev Inri tii./'icide pudelitera surnups. vi8ata; a[a et fa
kef:a en am nil. palju jookisid
ei

~OLTAN-

VODK,IN

*

kaob.

Ma iisja taevast alla kukkusin
ning kuhkudes vist veidi tukkusin,
kui l;ea on lunda ja/:edat
maapinda jiille enda all.
AARE KASEMETS
Kaob silmade eest udu pigimust
ia laseb paista Oise taeva tiihetust.
: tlihtsusetust, tiihendusetust
ja /innasiira, linnakiira, linnapliira.
Kui f:ea on tihtsalt lam ada,
Kui suudlen suitsetavat naist
iseendast soltumatuna,
mu suu on paks,
loolusteta, ootusteta,
kui soaks ma toomin.gate musU
oletusteta. kohustusteta,
marju ...
kartusteta, tarkusteta,
Piimja koidu kof:al
tutvusteta, luksuseta.
niien halli lindu Ra1:vas vaatab mind kui imet
minu vaist ...
keegi neisl ei tea mu nime.
Ta niirviliselt tiirutab
Ainult sind ei ole - kuid
kill! sa tuled veel,
kui suudlen suitsetavat naist.
sest ka sina laf:ad nii!;a
Mu suu on paks
suure tunde eest
kui soaks ma toomingate must!
pogeneda piiJldnud meest.
marju .. ; Ole neetud!

INRI

*

Voi5rad hilbud, voorad sildid,
voorad plaadid, voorad oiisid,
vooras keel ja voorad matted.
vi5i5rad uiinad, vooraa tunded,
vooras too ja vooras mure,
vooras see, mis pole raha oh see kallis sunnimaa,
eestlased, et kole kohe

18ob,

Onnehetk

eLu jiiiib hallimaks
hing aga paremaks
midagi uuemat
pole ses loos

Inri jutud
KVAASlREEGEL

Taeoas nii madal ja hall
rohub silnget ja h alli alleed,
kus langeva vif:ma vall
toidab kogukat Lompi kesk teed.

oaatab ia kohkubTee on taas
Alguses

Aastate piirast
roapad !iiind kokku
miiiir{kse il:ule
salv jat rohtu

*

PlLVE

Sugis

POLD

Hilisblse hetke sinas
kuuled voodis oihmaplisku,
tiiused. auad akna.
Silluiisel sinkjas liiige
puudes tuule tume hohin.
lnimhinge pole kuskil,
oled [ustkui viimane.
Tummad majad,
.
aknad musiad, kinni uksed koik kiiib iseendasse.
Oht: on nas u oil.masabin
kerge
imeliselt 10/:nab viirskust,
mille unustanud oled.
Linnas lihtsalipole seda.
Inimesed, trammid, bussid
silmad, ke!:ad tuhanded.
Ja miite kedagi.

VILU

Poratomotus
Viiikene po iss
seisab valguses
uaatab ega aimagi
et on suure tee
Alguses

VEIKO

cPool on liiinud;»
pettis end
tulle lendav liblikas
kell ilks
suvel.

* * *
Ka viisimus ja IOplik elutiidimus
surevad iiratcides monusaid
motisklusi
siiski sUski
hiljem pole tunnete vo[i
edasi anda millelegi
vaid koos kiiiirakaga vabaned
kandamist
mille pohjus kandmises eneses

**

*

«1ssanda loodud u!:endite
nimeklrjas leda ei ole.»·
«Tiihendab. - ta on
orgaanilisest
keemiast!»
.•
Tema ';umanism . iilelas juba
!gasugused
tnimlikkuse
piirid.
• Elada, tiil:endab riskida eluga.
• ~eek kardab pimedust, sellepiirast fa p61ebk!.
.
.
• Hunt olta kava !:ambamees.
•. Pada soimab 'katelt,. katel pa.
da, uhest koogist mOlemad.
'
AIVAR'

TOM$ON

kdndnud kui noorelt, saJ 6 tSu.sfa.:
nud noid. paharetti
pihlcikakcpi{;a
peksta. Nonda ta toiminudk{. ' · .
Inri tormanud tema eesfmisjaksanud, murdnud !:ulga Inetsa'mri!~a.
ja karjunud, et vahetab viiiirika an~iika~ja olgu vi5i keskaegse abitna,
land!: vastu~_ Kui tormimurd
juba
alepoliu mooiu andnud, puf:unud
Ir:~i ~augastunud
OleiJi Hils nagu
pOle fa kui see 101:ki liiinud, pannud pa}:a lo!:na pOlema. See kum'fIita.nud piiras!. umber poUIi nagu
!eeklm lagunenud
kabelis,. aelenud
sUs pormus maas, vahtinud piiikest
ia pidanud rehnutti:
t:Nii kaugele
kui mina niien, ei paista paremat
sellest.» Pardku I:akanud Inri paremal koiba liipama ja olnud muidu
kG: vain-:uinimese moodi, kuigi ta
amuU sonas/as seaduspiirasusi, mis
meile on tuntud vanasondde
nime
all.
UME RAGIN

NB!
KOiki

EPA kirjandushuvilisl.

Idrjutavad
voi ajalehte,
val,5.

laua-,

oodatakse
Akadeemia»

(peahoone.

Paneme

kokku

ruum

kes
seilia-

esmasplie-

mlirtsil kelt 18 ajalehe

lumajanduse
tusse

sahtlisse,

«Poltoime-

272).

tllievikuplaanel

• P~lLV:'::~~~~~!_
Nr. 5 (917) Netjapaeval,
, 23. veebruarU 198,4

toet~s
t~tale JfIt pa-

Feeter Pokk
lIasQki.tte

~emaJ<~1a w;trbole.
£,' o(r\w.I
SOl"""

•

SCAlA"''''' (U,'

VTK talvise mltrnevoistIusega ., ,

14.00
kell
kell 15.
o

£i oSCi.""d QrVQt~.
~~ ~lAssIJa,,,~ asemeJ
lCCAlJolJQte $Qiiwsc~!

setj~<jOl,
PeeterPckk

~",l",tQIIGl
SO£~ ... s

~le; ...TQ h&:.dlAs CIt,,,,' QtClYde "et
IleaJ",c:i1A se kO'l'rt.ll
olel<~ rm'Ues-l 1(,,,,,,'
hGtoaYOtrOl.
~Q'~Q,
et 'lul/cili'" ole" kQ
'koc;l",

I

••

meestvoistle] atele

ja

jasuusatamisega

Suusavoistlused
peetakse
29.
Spartakiaadi
VTK talvise mitmeveebruaril ning 1. martsll. Osavott
volstluse
voistlused
on 28.-29.
vfiistlustest
on piiramatu
nii iiriveebruaril.
Voisteldakse
IV astmes ning V opilastele kui oppejoududele ja teenistujatele.
astrne A ja B grupis.
29. veebruaril on kavas naistele
Voistlustest
osavotjate
arv on
5 km ja meestele 10 km.
piiramatu.
1. martsil voisteldakse teatesoitu28. veebruaril
v6isteldakse
lask- des (naistele
4X3 km, meestele
mises ja kate k6verdamises.
4x5 km).
Laskmisv6istlused
toimuvad
PeV6istlejate
registreerimine
ja
dagoogilise
Kooli Salme tn. laske- loosimine
toirnub suusabaasis
29.
tiirus algusega kell 9, kate kover- veebruaril ken 12.
damine EPA voimlas kella 11-st29. veebruaril
on naisv6istlej ate
15-ni.
start kell 14, meesvoistlejatel
kell
VTI( talvise miimev6istluse
suu15.
sat amine toimub koos spartakiaadi
Teatesuusatamise
stardid antakse
suusatamisv6istlustega
29. veeb- 1. rnartsil kell 15.
EPA Spordiklubi
ruaril,
naisv6istlejatele
algusega

Varavpallurid Riias

,,,,,Ii

Balti liiduvabariikide
iilikoolidel
toimub talvisel oppevaheajal
traditsiooniline
varavpalliturniir,
Et TRO varavpallimeeskond
ei
tdnQIIQie(e (aLcnd"._,
saanud kaesoleval aastal osa votta
rn6i1es
(seoses NSVL esiliiga meistrivoistlustega),
tegi
TRO
ettepaneku
r!:4~QFeIlQ 6htlAl burmeie meeskonnale
turniirist
osa
$ljC~r;t'"OI
TIA If at cA(sk", - .
votta,
.c:Ae i. f'/ii' on loocl.
Esimesel voistluspaeval
kohtusime Riia RU meeskonnaga.
Valjakule tuli minna otse rongilt, mis
URMAS SOKMAN I [oonistused
ilrnselt halvas meie mangu,
Esimese pooJaja kaotasime 10:17, teisel poolajaJ
rnang
kiill paranes,
kuid
mitte
oluliselt.
Kaotasime
21:26.
NSV LUt os ales kaheksandat kor- savarustust
tootvad firmad ja see
Teisel paeval oli vastaseks
Vilda taliolilmpiamiingudel.
Seekordne
vaidlus voib veel kaua kesta.
niuse RO. Meie mang laabus tunesindus oli koige noorem, keskmine
* * *
vanus 22 aastat
(Lake Placid'is
Sportlasle
olilrnpiakilla
vottis
23 a.) ja koosnes kuue liiduvabavastu 2000 atleeli ja treenerit. OmerUgi (VNFSV,
Liiii, Ukraina, Ka- ti jiii see tunduvalt aUa ajakirjanike
sahhi, Leedu ja Valgevene
NSV)
nn .. alilmpiakiilale,
mis mahutas
1983. aasta
viimases
kvartalis
sporUastest.
Sarajevosse
soi/sid 8 kuni 5000 inimesi.
EPA
profiilaktikanoukogus
o!iimpiavoitjaf
ja 30 maailmameist45 rUgi ajakir janike piiralt ali v6eti
rit.
seitsmes
pressikeskuses
(iga pea- arvele 13 6iguserikkUlTIist.
Enamik
registr.eeritud
iileastupressikeskus
votab
enda
alia 7000
* * *
mistest olid seotud alkoholi kuri~arajevo miingudel osales rekor- m2) 145 teletaipi, 300 telefonikabiidiline arv - 49 rUki. N ende seas ni, 760 kirjutusmasinat.
TeleUlekan- tarvitamisega:
olid lOunamaised
Senegal,
Liiba- deid jiilgis kaks miljardil inimest,
•
EPA
ehitustooline
Andi
non, Marako ja Mehhiko. Vaid iilJe Jugoslaaviast
anti saateid korraga
I(raak juhtis 22.08.83 autot joobsportlasega
oli esindatud Peuerto- neljal kanalil.
nud olekus. I(aristuseks jaeti ta juriiko, kus kraadiklaas ei niiita kuEestisse
andis raadioreportaaie
hilubadest
12 kuuks ilma.
nagi alta +4°. 26-aastane George kammentaator
Gunnar Hololei.
Tucker valmistus
miingudeks
Lake
,. * *
• maakorralduse
eriala III kurPlacid'is, ta tegi kaasa kelgutamiOliimpiamiingudeks
lasti miiilgile
ses, kuid moistagi edutult.
795486 piletit. Nende realiseerimi~ suse illi6pilane Mali Moldre kon,. * ,.
se iUe pidas arvestust raal, kus la/- dis purj uspiii iile j alakaij ate silla
Selle eest avaldatl
talle
Miiesuusatflmises
olid kaksikild letati kOikvoimalikud
andmed ala- kaare.
noomitus.
Steve ja Phil Mare kahtlemata fa- tes tuule kiirusest suusahiipete aial rektori kaskkirjaga
voriidid. Ometi iihvardas rahvusvaja lOpetades busside liikumissage• Enn Arukask (PE II) oli nap. Jieline suusaspordifoderatsioon,
et dustega.
sitamisest
nii vasinud,
et uinus
kui venn ad ei paranda end, siis voiMuide, transport
oli Sarajevos
vad saada eluaegse voistluskeelu.
miirksa paremini organiseeritud
kui linnaliini autobussis. Asi oli arutukohtus
ning
Maailmakarikavoistluste
iihel eta- eelmistel miingudel Lake Placid'is, sel seltsimehelikus
pit .tuti nimelt ilmsiks, et ameerik- kus
eraautodel
keelati
ligipiiiis, talle avaldati iihiskondlik laitus.
lased vahetasid oma stardinumbrit.
nende paigutamiseks
ehitati 25 km
• Leonhard
Aidla,
kes tootab
Et nad on sarnased nagu kaks ti/- raadiuses hiigeiparklad. Sealt pidid
akadeemias
ehitustoolisena,
vi ibis
ka vett ja riietuuad sam uti ilhle- bussid
taimetama
pealtvaatajad
moodi, siis kOrvalseisjal polegi voi- voistluspaikadesse,
paraku ei osa- 24. oktoobril ebakaines olekus avamalik vahe! teha. See lubab igali tud ilhissoidukite
arvu planeerida likus kohas ja toimetati kainestuskdmbineerida ja tagajiirjeks oli see- ja inimesed
Mlmetasid.
pikkades majja. Sarna saatus ootas ka EPA
autojuhti Mar!!us I\ivisakki ja Makordse voidu tiihistamine.
Nonda jiirjekardades.
osutus voitjaks Marc Girardelli.
Sedapuhku
leenindasid
alilmpia- ti Malmi (PE II). Viimasele avaJvali nooEnt ka temaga on pahandus: nii miinge
kakku
10000
inimest
ja dati rekfori kaskkirJaga
mitus.
Austria kui Luksemburg
viiidauad, nende seas oli sadu autojuhte ..
Mitmel juhul teatati profi11aktikaet mulluste karikavoistluste
neljas
* * *
liikluseeskirjade
ja
miiesuusafaja
peab kaitsma
tema
Sarajevos
vois kOikjal niiha Ju- n6ukogule
ilhiselu reegviirve. Asi on selles, et Girardelli- goslaavia suuski ~Elan». Neid val- muude sotsialistliku
lite rikkumisest
EPA tootaj ate j a
seenior kolls sUs Luksemburgi,
kui mistatakse
Begunje
viiikelinnas.
poeg ali veel alaealine. Nad elavad Vabrik sai alguse sellest, et .hakkas iili5pilaste poolt:
liinaseni viiikeriigis, kuid papal on soja ajal meisterdama
suuski par• poliitilise okonoomia kateedri
seniajani
task us Austria
pass ja tisanidele.
lepinguliste
toode agronoom Marsellest tousiski tuli. Sekkusid suuVELLa LAAN
cel Raibuskin
juhtis
tehniliselt
mittekorras
veoautot.

tr...d Peete"

~araiel)o

hilde

duvalt pareminl, kui csimesel paeval, poolaja voitsirne 19:14 ja kogu
mangu 35:27.
Turniiri viimasel paeval kohtusime Gomeli RQ'ga. Ka see miing
rnangfti
piliidlikult
j a tulernuseks
oli kindel vdit 30:21.
Riia RU tuli toime nii Vilniuse
kui Gomeli voitmisega,
mis andis
neile ka esikoha, teise koha sai
EPA, kolmanda Vilniuse RO, neljanda Gomeli RD.
Riias
v6istlesid:
T.
Krevald,
E. Rannula,
R. Oo!o, K Ventsli,
A. Rudov, P. Perlov,
E. Tasa,
P. Hiisson,
V. Janes,
V. Vikk,
R. Rosenberg ja H. Raiend.
JORI VIlGIPUU

EPA proflilaktikanoukogu

Uue iuhendi iargi

•

Kursustevahelise
sotsiaIistliku voistluse juhend
muudetud •

1983/84. o.-a. siigissemester
on
selja taga ja taas on saabunud
aeg, et hakata tegema kokkuvotteid
tehtud toost, anda saavutatule
hinnI,mg, on ju sotsialistliku
voistluse
peaeesmark
suurendada
iili6pilaste
ilhiskondlikku
aktiivsust, tohustada
6pitood. Suuremat tahelepanu poorame opidistsipliini
taitmisele.
'. Paraku
ei ole kursustevaheline
sotstalistlik v6istlus teaduskondades
aratanud veel vajalikku huvi. Nahtavasti oli selles siliidi ka me iepoolne nork organiseerimine
(manes osas ebaselge
juhend),
kuid
siiiis! polnud puhtad ka kursuste ja
teaduskondade
sekretarid,
ammu
teada asi - passiivne suhtumine.
Ja niiiid tahelepanu!
Seekordne
sotsialistlik
voistlus
laheb kaima
UUE JUHENDI
JARGI.
Sotsialistliku
v6istluse
juhendis
,pn' tehtud muudatusi, mille tulemu:tena hinnang kursuse tookusele, ak-

tiivsusele muutub objektiivsemaks.
Muudetud on ka opitoo punktide arvestust. Valja liilitatud on OPP arvestus, mida mliid asendab ilhis"
kondlik too.

EPA-

EPA XXXII
spartakiaad [atkub

teatab

•
elektrifitseerimise
kateedri
assistent
T5ilU Va:k juhtis s6iduautot, mis ei olnud tehniliselt korras.
• matemaatika
kateedri opetaja
Eva Mattas soitis autobussis
soidupiletita, trahvi keeldus maksmas!.
Samaga
sai hakkama
ka Heinar
Mitt (PE II), kellele avaldati rektori kaskkirjaga
noomitus.

suusamaratonile!
Tuletame veel kord meelde!
Tanavu
avatakse
suusamaraton
25. veebruaril kell to Reola rahvamaja ees.
Parast
avamist
antakse
start
voistlejatele
[a matkajatele.
Koigil.
voistlejatel
peab olema arstiluba.
Rinnanumbrid
voistlejatele [agatakse stardis.
Nii voistlejatel
kui matkajatel
peab olema matkakaart,
mille saab,
dekanaadist,
oppeosakonnast,
spor-·
diklubist voi .suusabaaslst.
Esimeseja teise kursuse
ii1iopjlastele
on'
matk iihtlasi VTK normatiivide taitmiseks.
Voistlejate
klassi kuut parimat
nais- ja meessuusatajat
on ootamas.
auhinnad,
Ka parimaid matkajaid
peaks Iinisis ootama meeldiv illlatus.
Matkakaardi ettenaltamlsel antakse . stardis ja kontrollpunktides
vfiileibu nlng kuurna teed. Margusel
ootab kuum tee ning hernesupp.
Vastrnuse saab valja vihelda Mar-·
guse saunas .
Voistlejate ja maratonist
osavot[ate transport
stardipaika
tolmub25. veebruaril
kell 8 Tammsaare
tn. 8 iihiselamu juurest, iiks buss
laheb sarnal ajal peahoone
eest.
Samutl kindlustatakse
transpordiga
Marguselt
Tartusse.
Suusamaratonist
volvad osa votta iiiiopilased, oppejo'ld-teenistujad'
ja nende perekonnaliikmed,
samuti'
Olenurme, Kambja ja Noo majandite toijtajad ning koolinoored.
Tanavusel
maratonil
peame ka.
teaduskondadevahelist
arvestust.
Oppejoud ja teenistujad
nin~ mTIde perekonnaliikmed
toovad osa- ..
votupunktid oma teaduskonnale.
Nii, et valmistume
ja laheme
EPA suusamaratoni1el
JORI VIIGIPUU

Uut
teatmekirjandust
raamatukogus

•
AJS
laboratooriumi
malemaatikut
Maie Haloneni
trahviti>
passireziimi
rikkumise eest. Trahvi
AHrJJO-PYCCKH(! CeJJbCKOX03S1HCT(10 rbl.) pidi maksma ka lao abi- BeHHI>!»CJJOBapb: OK. 75 000 TepMIi~
t50line Harri I(anniste,
HOB.- M.: Pyc. 1I3., 1983. - 877 c~
r.~yxapeB, E. r., 3y6apeB, H. H.
• metsanduse
erial a III kursu- 3y6l(aTbie
coe)].HHeHHlI: CnpaBOl(- '
se iiliopilane
Hillar
Pesti
soitis HHK.- 2-e H3)]..,nepepa6. H )].on.piiritsooni
I(ingissepa
rajoonis, il- JI.:
MallIHHocTpoeHHe. JIeHHHrp.
rna et tal oleks olnud selleks vas- OT)].-HHe,1983. - 270 c., HJJ.
tavat
luba.
Karistuseks
rektori
CnpaBOl(HHK no cpe)].cTBaM aBTOkaskkirj aga noomitus.
MaTHKH. M.: 3HeproaToMoH3)l.aT, 1983. - 504 C., HJJ.
• autojuht Artur Politanov naiCnpaBO'IHllK no Ten.10cHa6lKeHHIO
tas oma oskusi autojuhtimisel
20. CeJlbCKOX03HHCTBeHHbIXnpe)l.npHHnovembril 1983, mil ta s6itis alia THH M.: I(OJJOC,1983. - 319 C., liJl..
I(itsa tanava treppidest.
AutoinsCnpaBOl(HllK no 9JJeKTpHl(eCKHM
pektsioon
jattis ta kuueks kuuks KOH,neHcaTopaM. M.: PaAllo Ii
ilma juhilubadest.
CBH3b, 1983. - 576 C., liJJ.
EPA seitsimeheJik
kohus karisYnpaBJJeHl1e HapO.lUIblM x03l1ii~
tas teda ka iihiskondliku
noomitu- CTBOM:CJJOBapb. - M.: flOJJHTH3sega. Parast seda, kui Artur Po,naT, 1983. - 207 c.
litanov oli 12. 08. 83 alkoholijoobes
¢JH3Hl(eCKHH 9HUllKJJoneAHl(eClmii
larmanud
Anne tn. 51 maja ees,
CJJOBapb. - M.: COB. 9HUHKJJOnetoimetati ta meditsiinilisse
kaines,nHlI, 1983. - 928 C., HJJ.
tusmajja.:
Sarna iileastumise
eest
avaldas
EPA seltsimehelik
kohus
ilhiskondliku
noomituse
ka ilma
kindla tookohata Vagis LesnuginiAvaldame kaastunnet
kurIe (elab
EPA majas
Raja tn.
susekaaslasele
Kalev Mange24-1).
liIe
VANAISA
surma puhul.
Zootehnika eriala
I kursus ja kursusejuhendaja
14. marts - veterinaariateadus# -w'_ , f
Wi
ewe
kond (administraator-asjaajaja
Urmas Lehtsalu - I k)

Taidlusiilevaatus' 84

Klubinoukogu koosolek 13. veebruaril
otsustas
taidlusiilevaatuse
teha 14.-28. martsini 1984. a. Iga
Vorreldes
eelmiste
juhenditega
lisandusid kursuse aktiivsuse arves- tearluskond
valmJstab ette ja kort 6. marts zooinseneriteadustemaati1ise
p u h k e 0 h t u,
tamiseks jargmised
punktid:
osa, raldab
vott EPA organisatsioonide,
nou- mille sisuks peab olema oma tea- kond (Mai Vakkum - II k)
duskonna iiliopilaste TA I D l U S.
kogude toost; osav6tt vabariiklikest
21. marts - PMT (Margus Tang
aktiivilaagritest;
osav6tt EOE riih- Kasutagem
maksimaa'selt
koiki
loomingulisi ressursse! Ohtu vormi - PM II k)
madest lihtliikmena ja funktsionaarina.
ja teema valikul on an'ud teadus23. marts - .MMT (010 Pihl kondadele vab~.d,-,s. Hindamisel arSpordit60
puhul poorame en am vestatakse
maapar. kat~eder)
K 0 IKE!
25. marts
~. majandusteadustahelepanu
massispordile.,
Naiteks
Iga teaduskond esitab kaks pae- kond (Andres Vinni - 0 III k)
laheb plusspallide arvestusse EPAva enne esinemist klubisse puhke-Marguse
suusamaraton.
28. marts agronoomiateaduskond (Marit Meri - II k.).
kus on margitud
Omalt poolt teeme k6ik, et muu- ohtu stsenaariumi,
ohtu
v 0 r m, tee m a (nimetus
Puhkeohtud
algavad
kell 21. ja
ta teaduskondades
kursustevahelinaol), ide e (sisu ees- 16pevad kel1 24.
ne sotsialistliku
v6istluse
juhend pealkirja
Olevaatuse
16petamine
ja auarusaadavamaks.
Ohtlasi ootame et- mark), ii Ie s e h i.t u s .ia esinejad
kursus).
tepanekuid ka teilt, iili6pilased, en- (ees- ja perekonnanimi,
tasustamine
toimub 4. aprillil kel1
Eraldi tuleb esitada omaloomingunek6ike
aga huvi ja aktiivsust
21 EPA klubis.
v6istluse labiviimiseks.
INFO telefonil 33884.
Iiste laulude tekstid!
ELI(NO EPA komitee
6ppesektor· .

Marguse

Vastavalt
loosimise
tu'emustele
toimuvad· puhkeohtud jargmiselt:

I(lubin6ukogu
nimel
.ENNO TUBLI

I

M¥Mv~~f~da:::;;:::::~ei::surma

puhul.

Toimetaja

RP III kursus

M. VAJAKAS

Ajalehl «P611umajanduse Akadeemia», postiindeks 202400, toimetus
Riia 12, tel. 755 72. Hans Heidemanni nim. triikikoja triikk Tartus,
Kastani 38. Tellimise nf. 617. MB03023; Oksiknumbri hind 2 kopikat.
CnblJlJlYMaHHil.yce AKaneM.HH» (.CeJlbCl<bX03!1~CTBeHHaH aKaneMHH»).
OpraH
naprKOMHTeTa
pel<TopaTa,
KOMHTeTa
JIKCM
H npOljJKoMa ::lCTOHCKOACeJlbCKOXO~.HllCTBeHHollaKaneMHH ::leT. CCP.

