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SuUr
algatus
12. martsil otsustas EPA rnajandusteaduskonna
pdllurnajanduse
okonoomika
III kursus
toetada
moskvalaste algatust viia 21. apriliii labi kommunistlik
laupaevak.
Uliopilane
Erli Aasamets,
EPA
komsomolikomitee
ideoloogiasektori
[uhata]a, tegi ettepaneku tahistada
V. I. Lenini 114. simnlaastapaeva
kursuse
kohta
114
tootunniga EPA objektide heakorrastamisel.
Nii kdik kursuse 24- illiopllast otsustasidki.
Et 21. apriIlil lubatud
tundide
arvuni jouda, alustati laupaevakutoodega
juba niiiid: eile oli osa
kursuse iiliopilastest
EPA peahoone
eest jaad koristamas.

K.EVAD TULEB

ARDI KIVIMETSA

...

foto

Nditcqitctsiooni iilevootus
l. rnartsil kogunesid
EKP EPA
komitee
pooIt mocdustatud
nailagitatsiooni
iilevaatuse
komisjoni
liikrned peahooriesse,
et vaadata
iile j a. anda hinnang meie peahoone [a teaduskondade
sisekujundusele, reklaamile ja poliitilisele nair'
agitatsioonile.
Reidist votsid osa EKP EPA -komi'tee sekretiir
A. Mikk, komi tee
liikmed - A: Murutar,
J. Randjiirv,
teaduskondade
esindajad L. Raudsepp (A), M. Asi (PMT), V. Jullinen (M), 1. Nommisto
(Z), A.
Nummert (V) j a EPA kunstnik J.
Miiiirsepp.
.
Vaadati iile viis objekli: peaho()ne (siin hinnali eraldi majandusteaduskonna
ja administratsiooni
niiitagitatsiooni),
veterinaaria,
zoo'inseneri, agrortoomia
(Eerikal)
ja
piillumajanduse
mehhaniseerimise
teaduskond.
Kokkuvotted tehti ka metsanduse
ja
maaparanduse
teaduskonnas,
mis ise praegu
kiill iilevaatusest
osa ei votnud, sest sisekujundus on

mitmetel
objektiivsetel
asjaoludel
vee I Iopetamata.
Kokkuvctete
tegemisel peeti silmas paevakohase
. poliitilise
niiitagitatsiooni
stendide
kujundamise
taset, leaduskondi ja nende kateedreid tuivustavaid
piisiekspositsioone ning vaslavate
materjalide
demonstreerimise
voimalusi.
Niiiteks,
veterinaaria
ja zooinseneriteaduskondade
voimalused
on vanade,
amortiseerunud
ruumide tottu palju
viiikserrtad
kui agronoomiavoi
pollumajanduse
mehhaniseerimise
teaduskonnal.
Komisjon
andis kiiige paremad
hinded
veterinaarialeaduskonnale,
kus olid maitsekaIt
kujundalud
Noukogude armee aastapiievale
piihendatud siijaveleranide
voitlusteid
kajastav stend, NSVL Olemnoukogu valirriiste
piieva ja saabuva
rahvusvahelise
naistepiieva
reklaamstendid.
Vaatamata
kitsastele
ruumidele, on viiga sisukad teaduskonna. ajalugu
ja teadusl66d
kajastavad viiljapanekud,
aga samuti

ka aktuaalseid sosarteaduskondadevahelisi kohturnisi kajastavad
iotostendid, iiliop ilaste oppet06 tulcmusi j a igapiieva elusiindmusi
kajastavad mater] alid.
Teise koha viiiiriliseks tunnistati
po!lumaj and use
mehhaniseerimise
teaduskond,
kus, arvesse
votles
niiitagitatsiooni
materjalide
demonstreerimise
voimalusi,
saaks
iiht-teist veel paremini teha. Teaduskonnal on sellekohased plaanid
ka olemas ja _need vajavad kevadsemestri jooksul tiiitmist.
Kolmandale kohale paigutati seekord agronoomiateaduskonna
majade niiitagitatsioon
Eerikal.
Komisjon miirkis heas mottes agronoomiateaduskonna
kateedrite
erialasle stendide laset,
kuid lei dis
olevat monevorra
juhusliku ja 10puni liibi motlemata
piievakohaste
ekspositsioonide
ja plakatite
paigutuse, sest see ei moodusta iihtset tervikut.
.
Neljanda
koha
sai
peahoone.
Maitsekalt
kujundatud
ja
hiisti

paigutatud
Suure Isarna asoj a veteranide
portreede
stendi
ning
EPA parimate
t66tajaie
aut ahvli
korval torkasid silma aegunud
rnajajuhid j a aula ees elevate stendide Iopetarnata kujundus. Pfihjuseks
on siin ka venim a kippuv sanitaarremont. Kuigi majandusteaduskonna koridorides j a ruumides on remont lopetatud, piiiidsid ka nemad
oma rnoneti juhuslikke ja aegunud
valjapanekuid
pohjendada
sarnaga.
Kornisjon juhtis ..teaduskonna
tahelepanu
vajadusele
sisukarnalt
kajastada aktuaalseid
poliitilisi siindmusi ja teaduskonna
saavutusi oppe-kasvatusning teadustoos,
Viimasele kohale jiii zooinseneriteaduskond,
kus niiitagitatsiooni
tase tunnistati
milterahuldavaks.
Ja seda juba teist aastat
jiirjest!
Et tingimused
on vorreldavad
veterinaariateaduskonnaga,
siis ruumide· kitsikus ei tohiks olla vabanday. Hea tahtmise korral on voimalik
varskendada
aegunud
ja
amortiseerunud
viiljapanekuid,
tutvustada
teaduskonna
tootajate
ja
iiliopilaste niiiidseid saavutusi, hoida heal
tasemel
piievasiindmusi
kajastavate
materjalide
valik ja
ekspositsioonid.
Soovime zooinseneriteaduskonna
partei - j a komsomoliaktilvile,
aga ka dekanaaaile
ning kateedritele
head pealehakkamist, et tousta teistega
viirreldavale tasemele.
T06tama peame ju
mahajiiiijateta.
Dotsent

JORI
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Kursusejuhendajast ja ta funktsioonist
peegeldab
kirj apandu
KKO fiktpiisinud haridussiisteemi
miltevassiooni, milte aga tegelikkust. Noustavust vajadustele,
kuid ettepaneKursusejuhertdaja
voi varasema
kud olukorra parandamiseks
lahk- tun K. Alekannu pooH viiljatoodud
hea t66 eeldustega:
os~us, tahtmikonepruugi
jiirgi
hooldaja
rolli nevad suuresti. Koolide materiaal_
ning kohustusi vaetakse
perioodi- se baasi, opctajate
arvu ja kvali- ne, voimalused.
Oskuste puudumine
kursuse juliselt nii suuliselt
kui kirjasonas.
fikatsiooni osas tuleb soovide korhendamiseks ei pea k6rgkooli oppeSuulised arutlused jiiavad tavaliselt
val arvestada
praeguse
olukorra
mingi koosoleku raamidesse ja seal tekkepohjusi ja reaalseid voimalusi
joule iilesaamatuks
kujunema. Koviilja oeldud
seisukohti meenutagem used niiitavad, et t66 paremaks
haridussiisteemi
optimeerimiseks,
takse harva. Piisivamaks
teabeallipole niivord
tiihtsad
Vorreldes koolivorgu ja aineope- laabumiseks
kaks on reglementeerivad
eeskirjad,
akadeemilised
teadmised
kasvatutuse pohimotetega
on kursusejusiisteemselt
tehtud kiisitluste tule- hendaja praegune staatus viilja ku- sest, kui just isikupiirased
eelsoomused ning mottevahetus
ajakirjandumused.
Viimaste alusel aga pej unenud poolstiihiliselt
j a muutub
duse vahendusel.
kaader formeerub. Kui
aasta-aastalt
vastavalt korgkooli ja dagoogiline
siia Iisada standardis
loetletu, siis
Vire aasla eest toimunud
EPA selle
iiliopilaskonna
spetsiifikale,
oskuste barjiiiiri
kursusej uhendaj ate kiisitluse
tule- viihemal miiiiral ka seoses iildise- juhendajapoolselt
muste analiiiisil (<<Edasi», 18. juu- mate sotsiaalsete vajadustega. Kas- taha 'ei peaks t65 seisma jiiiima.
iii 1979) nenditi
kasvah,1ssituatKas praegune ametijuhendi
teise
vatust65
tiihustamiseks
j a funktsiooni ja objekti pideval
muutu- sioonide
kategoorilisus
(Juhendaj a
konkretiseerimiseks
oligi lOigu
mist, kardeti et vastuvaidlematud
moeldud
oppe-kasvatust50
stan- peab suutma luua ... iihtekuuluva
eeskirjad juhendajatele
viiivad an- dard ja selles sisalduv
kursusejujne. kollektiivi ... viii iiliopilane
da
skeellJinimese.
Juhendajatel
peab kujunema stuudiumi viii tel. , .
hendaja ametijuhend.
puudus selrgus oma ..kohustuste ja
voimekaks jne. tootmis)nhiks)
ei
Olenemata mitmetest
vaieldavaoiguste kohta. Vajalikuks peeti koi- fest morrteniidest, peaks
standard
Malesta ka kogu jiirgnevat
votma
gi iiliiipilaste tundrriist, nende iiri- 0luli5elt
voi
fusioloogilise
koordineerima
kiirgkooli dekJaratiivselt
tustest osaviitmist ja juhendaja to5 mitmesuguste
eelsoodumuse
korral •i.segi uinutainstantside
tegevust
.
kompleksset hindamist.
ja sell est
tulenevalt
tiistma kas- valt?
Tahtmlne
tegelda· juhendusaluse
Riiklikt:ls mastaabis
arutatakse
vatusto5
efektiivsust.
Viimase
praegu
kapitaalseit
koolireformi
iileakadeemialise
juhendajate kiisit- kursusega
peaks olema
iipoeiiiul
kiisimusi. Seni avaldatud
materjaluse andmeil pole ei standard ega loomupiirane.
Teiseks motivatsioo)ides miirgitakse
iiksmeelselt
pik- juhendaja. vormikohane
taotpiievik pa- niks on ilmselt tunnustuse
ka aega praktiJiselt
muutumatuna
raku too a!useks kujunenud. Niisiis lemine KKO, kolleegide viii iiliopi(Mottevahetuse

jatkuks)

Hoog on
sees
Kevadsemestrit
alustasime
uue
hooga.
Regulaarselt
kiiib koos
rneie
komsomolipere
juhtorgan
ELKNO EPA komitee. Arutatakse
hetkeprobleerne,
vaetakse tehtut ja
moeldakse edasisele.
• Kuidas moodus sugissemester
komsomolikomitee
poolt vaadates?
Pingeline oli. Pearnisek s hoo leks oli
oppimine,
iippedislsipliin.
Endiselt
voib nentida, et isegi k005(66 tihenemine komsomoliorganite
j a dekanaadi vahel pole oluliselt suutnud
par and ad a iippedistsipliini.
Lahenduse leidmiseni on pikk tee, mis
se.sneb eelkoige uliopilaste
suhiumise ja kohusetunde parandarniseskasvatamises.
Oppevaline too eli 53n"';1 sundmusterohke. Par ast konverentsi saabusid uliopilap acvad. Need niiitasid
taas, et soprussidemed
TRO-ga tugevnevad ning EPA komsomoli osa
meie vabariigi ulidpilaselus
suureneb iiha.
• Kes olid rnoodunud
sernestril
tublirnad
komsorno.ucos?
Teaduskonna sekretaridest
tuleb t60kamateks tunnistada
Ain Allik, Valdur
Kanne j a Andrus Pajur. Et alates
konverentsist
on uue komitee suunaks olnud joud a oma l66ga iga
kornmuntstliku
nooreni, siis kuulutati valja voistlus
parimate
kursusesekretaride
selgitamiseks.
• Teaduskondade
sekretiiride ja
komi tee arvarnust mooda olid . siigissemestriI .tublimad kursuse komsornolisekretartd
:Gaili~ Osi (0 IfI) ,
Meelis . Luts (NlM I I), Ain Okas
(PA1 III), Mihhail Ussanov (Z III),
Arvo Viltrop (V I) ja Reet Kaits
(A I). Arvesse laks kursuse iihiskondlik aktiivsus
nii' teaduskonna
kui ka EPA ulatuses ning komsomolit66 arvestusalane
distsipliin.
Nimetatud kursusesekreliirid
saavad kutsed liihenevatele
EPA rahvaste sopruse piievade pidustuslele.
ParimateJe
teaduskondade
sektetiiridele pakume aga voimaluse soita turismireisile
monda viilisriiki.
Uus semester on taies hoos. M06d~s on armee aastapiieva,
vastlapaeva ja naistepiieva iiritused, toimunud aktiivioppus Margllsel. Alanud on malevaliikumine.
Pidev, es~a.ne ja kohustuslik t06 - oppetoo aga kestab. Tublid on need, kes
edukalt suudavad
toime tulia nii
oppe- kui iihiskondlikll t66ga. Kriitiliselt tuleb aga suhtuda . neisse,
kes iikskoikselt suhtuvad komsomoli
kui noori uhendava organisatsiooni
tegemistesse ning samas on kehvad
ka oppimises.
Seniks aga p31ju joudll, energiat
ja mis toeniioliselt olulisim - tahtejoudu koigile meie organisatsiooni
liikmetele ja eriti neile, kel tuleb
iihiskondlikus
korras suuremas voi
vaiksemas
grllpis juhi iilesandeid
tiiita,
,
ARNO KASENIIT,
ELKNO EPA komitee
asesekretiir

laste pooH. Kui sisemist tungi ega
auahnust
(positiivses
tiihenduses)
ei ole, viii kui sotsialistlikus
voistluses oppejou pedagoogilised
piiiidInsed adekvaatselt
ei kajastu, siis
voib rahuldavalt
toime tulia kohuselunde
ja
isegi
karistnshirmu
ajendil.
Pohilised
reservid
kasvatust66
osa.
Kohustuste
optimeerimiseks
KKO poolt on sot- nata juhendaja
kasutamise
sialistliku viiistiuse
arvestuse vii- elluviimise j a oiguste
standard
ette ei nae;
mine vastavusse
iippejou tegeliku kontrollimist
to6ga, konkreetsete kohustusle tiiit- Pohiliselt saaks seda hinnata ainult
mise kontroll ja reaalsete
iilesan- iildises plaanis ja seetottu jiiiib seerohkem juhendaja
siidametunnistunete
mittetiiitmisel
karistamine.
se asjaks.
Praktiliselt
saab hinnata juhendaMoningad kursusejuhendaja
mesja formaalset
tegevust:
piieviku
anded ei ole ametijuhendis
miirgi(viii seda
asendava
kartoteegi)
tiiitmist, plaanide
koostamist
(ju- tud. Niiiteks lopetajafe iseloomushendi punkti 5.4.4 kohaselt
peab tuse projekti koostamine, diplomanstazeerimiskorraolema 4 kasvatust kajastavat
plaa- dide tutvustamine
ga jne. OPP atesteerimise
esimese'
ni), KKO korralduste
realiseeritiiitj ana figureerib
kursl1se kasvamist jms.
kursusejuhertdaja_
Standardi
kohaselt analiiiisib ja tU5(56 piaanis
ei selgu
aga,
milliseid
hindab' Juhendaja tood liiplikult iga Pariselt
saab rakendad1t
iippeaasta lopul teaduskonna
nou- moiutusvahendeid
mittetiiitmise
korral
kogu iiliopilaste
iipiedukuse,
dist- OPP niiuete
Iikvideerida.
sipliini,
OPP tiiitmise
ja OTO's ja kuidas v51gnevust
saaks KKO neid moosalemise
jiir.gi.. Need
niiifaJad Niihtavasti
mente tapsustada
ja arvestada eleviiimaldavad
kahtlemata
hinnata
mentaarset
praktikat.
kursuse
viiimekust ia
aktiivsust.
kuid kahtlane on. nende pahja! hin(Jiirg 4, Ik.)
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Igal aastat vofavad 2-3 teaduskonda luubi alia iihe oma naaberteaduskonna toOd-tegernised. Viimati taitis oma ko.ntrollHunktsiooni
agronoomlateaduskond; . vottes too
tulemused kokku veerandsada lehekiilge holrnavas aktis.
-. 29. veebruaril
oli Valges saalis
EKP EPA komitee, rektoraadl
ja
veterinaariateaduskonna
oppejoudude iihine arupidamtne, kus tehti
kokkuvotteld koritrollimlse tulernustest.
Akti 1uges ette agronoomlateaduskonna dekaan dots. E. Reimets.
SelJele jargnesid
sonavotud.
Todeti, et veterinaarid
on jatkanud oma 135-aastase
teaduskonna
silmapaistvaid
. traditsioone .veterinaariaspetsialistide
ja teaduskaadri
ettevalmistamise1.
.
Allakirjutanule
jai meeldiva illlatusena korvu, et teadustii6.d ei tehta ainult oppejoudude taserneI, vaid
rakendatakse
ka iiliopilasi (erHi lepinguHsel
uurimist6(1).
Dots.
A. I<1is nimetas naiteks, et iiht lepi'ngulist uurimist(iod taidavll'd: ainult iiliopilased
(oppejoud
juhendab) ning iiliopilased on osalenud
ka leiutustegevuses.
(1983. a. saadi
3 autoritunnistust,
nende saamisel
oli osanikuks
ka kaks iiliopHast).
Et praegu on paevakorral
kursn4_.
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1. martsil
toimus
jarj:ekord'ne
Noorte Pol1umeeste
Rlubi iirlius.
I<iilla oli kutsutud tunfud inselier,
matkaja
ja
spordimees
dotsent
Tonu I<eskkilla.
Ohtu algus kujunes
enarilikule
osavotj aiest kiil1altki raskeks. 1<utsuiu, kes on siindinud 1938. a., nimetas oma sportlikke tulemusi suusatamises ning 100 m jonksus, neiIe polnud kohalviibijail rilidagi vastu panna. Ei olnud patem olukord
ka vaimse tiio alaI. I<U1ll'line vaiUs
end suutvat vaimset t66d, intensiivselt 10 tundi jarjest teha ning alles moned aastad tagasi kiiiindis
see isegi 12 tunnini. Hrilselt tUleb
siiu otsida otsest seost spordHegemisega.
I<es taluh suuri tiiUsilisi

sejuhendajate
to'o; sihf paar sona
ka veterinaaride
tavadest.
Kord
kuus saavad kurs1.Is~Juhendajad dekaani eesistumisel
kokku; Seal on
paevakorras nii. puudumised (ka
tcendlte toes us- j'a .kmHukus) kui
muudki kasvatusprobleemid
(Iihiselamu jne.). Ja monel juhtl.lmil kutsutakse iiliopilane
ise selle suure
foorumi ette (ikkagi ligi, (ilaarkiimmend juhendajat) aru andma..
.
Nagu
markis
. dekaan
dots,
A. Kolk, annab vetetin~aariateadus·
kond oma iilio~i1as-telt~'.Ils\1a kergel
kael «jar~JemoHerilis- j:a kfipsemis»
aega». Kui ikka selgub, et noorel
inimesel pole kiillaldaselt
kriitikameelt ja vastutustunnet
oma tegude mootmiseks, sUs ta eksmakikuleeritakse. Selleks. poole' sageli vaja
mingit suuremat illeastumist, piisab
ka pisipahanduste
ning igasuguste
jooksvate
6pivolgade
kuhj.umisest,
mis osutab distsipIineeririlatusele.
«Ja kui siis aasta-paari
m66dudes on eUe niiidata brHjantselt hell'
iseloomuslus,
votame sel:1e. noore
inimese. tagasL Ertamasti on ka ar·
meeteenistus
seij'ataga.
Arvan, et
muUusest
28 eksrilatrikuleeritust
15-17 voime sel tingimusel tagasi
votta,:» raakis dekaan A. I<olk. «Rahutuks teeb aga aSiaolu, et talvisel
sessiounil tekkisid vo1ad just esma-

kursuslastel
{iildise1t eli veterlnaariateaduskond
EPA-s teisel kohal),
Neist kaheksal jiii volaks keemia.
Kualdavast!
on oppejoud volgnikega tegelnud, kuid veebruari lopuks
polnud eksarniza hakkama saadud.
Kui aga I kursuse esimese sessiooni jarel eksrnatrikuleerida,
siis need
noored on veterinaariale
kadunud.»
Selle faktiga haakub oppeprorektor dots, E Altosaare
ettepanek:
«Teaduskonna
metoodikakomisjon
reageerib sellele, kus' elu peale pressib. Aga komisj'on peaks elule peale sUl'uma, rilidagi sellist si'sse viirna, mis paremustaks
kogu oluKorda.
Oppeedukuse
tabelis lei arne tagaotsast, selle viimase poole pealt
terve rea veterinaariateaduskonna
kursusi, kus on airied, mida opetatakse teiste teaduskondade
pooH.
Miks seal on tase mitmes aines niivord madal? Tuleks sekkuda!
Siis. kaasaegse
tehnika sissetoomine oppeprotsessi.
Praegn kasufa~
takse tehnilisi
oppevahendefd
kateed rites viiga erinevalt.
Videosiisteem tuleks paika panna,
EPks
on see olemas.
Arvutustehnika
rakendamine. I<uivord hasH veferinaar
arvutustehnikat tunneb, kas oskab orna probleeme valja pakkuda?
Jalgrattaga

koormusi, suudab end I\;atfern vMm~
seHki pingutada.
Edasf andis Tonu KeskkiUa d.iapositiivide
abil labiloike oma 20
aasta jooksuI foimun.ud matkadest.
Talon liibi kiiidud koik NSV Liidu
miigimatkarajoonid.
Osa on votnud ta' ka tousust Lenini maetippu, mid a fo6kord ei vallutatud. Puudu jai ilks. paev Husat
ilma.
Ohtu naelaks kU1unesid kindlasti
jutt ja diapositiwid
viibimisest tegevvulkaani. kraatris ..'Seal tuU teha
VulkanoJo.ogia
lnstituucli
palvel

tik (MMT). ning iiksikvoistlejaist
I. Miller. (MX. Voi~t1uste peakohtunik oli tuntud' kelgut'aJa (endine)
E. Aasamets.
Piirast
suusafiarnist.kelgutamist
oli koigH Iaagrisf osavotjail meeldiv voimalus end saunalaval
suI atada.
.
Parast
toitvat.
ohtusooki
algas
taas oppeosa. Sed-aPllhkil olid fiiakima fulnud EUE' Keskslaabi
komandor Madis I<allion ja Romissar Raimo Kagu. Meenutati malevac
ajalugu,
vaadati malevafotosid.
ja
arutati EDE paevaprobleeme.
K51arna jai mure kokkutulekute
originaalsema
ja huvipakkuvama
stsenaariumi
valj amotJertliS.e parast.
Vaieldi taas EGE vorrni iile.
Nenditi,
et EUE' on saanud
nii ehitusorganisatsioonides
kui pollumajandusettevotetes
vagagi
arvestatavaks
jouks, sed a usaldust
aga ei tOhi. meie - malevlased kao'
tada. Malevajuhtidele
ja aktiivi'
laagrist osavotjatele esines kontserdiga hetkel kolmas ansambel EPA"s
«Serva». Istumisest
tildinud;. totati
tantsuporandale
polkat
vihtuma.
Onnelikud olid need tildrukud, kes
EDE juhtidega tantsida said.
Hi!isohtul soideti TartllsSe tagasi,
et jiirgmisel
paeval
uue jouga
Joengutesse ja loomltlikult komso'
molitoosse sukeldrtda.
ARNO KASENlIT.
laagtiUlern

Aaremarkus
suusamaratonile

oskame ju koik saUa, arvutustehnika peab tulevikus olema meile sarna mcistetav ja kasutatav.»
Peaks ... Ja ometi oleme peaaegu
kdik veel vaga tehnikavoorad.
Suuresti raskendab tehnika kasutamist
asjaolu, et EPA tehniliste- oppevahendite teenistus ei ole vajalikul tasernel .~ vahe on tootajaid
ning
pal gad pole kaugeltki
sellised, mis
voirnaldaksid
toole votta
universaalse ekuldsete
katega». meisfri,
elektrooniku-tarkpea,
kes oleks voimeline remonttma,
korras hoidma
ja kasutarnisjuhiseid
andrna, Sellise
inimese puudumise tottu (ja sellist
tarkpead ei saa ka teenustoo korras kohale .tellida)
seisavad
mitmed seadmed kasutamata
(aktist:
killmutuskapid
«Gronland»
2128 rbl. ja .kliimakamber
«Teutron» ~ 9845 rbl.). Omeii on neid
seadllleid viiga vaja! Tartus puudub
voimalus isegi sellise koige laialdasemalt. kasutusel oleva .oppeabinou
rernonti'miseks kui seda on tavaline
mikroskdop,
Et . ka. mitrned. Hhtsamad
asjad
(seaclrnete maandamine,.
rnaartdus'takistuse rno5fmine) oHd konfroUiJate sonade jargi tegemata,
tubas
rektor ohutustehnikainseneri
J. Kahi piiev'apeall kohale saata. Nii et
niludseks· peaks vahemalt
see asi

hindamist ja kogernuste puudumist.
Alles fiaaT aastat tagasi
tuli tal
oma . grupi pOisiega
(poisin olid
H>-a.). paasta Kahle matkaeeskirju
mitmeid mootmisi; j,a votta ka prooeiranUt.
ve 500 m s.iigavtlsel kraatri sjse~
Va·ii.famata .koigile. varilsevatele,
muses aSllv-ast jacvest. Selle vesi
ohtud'elE! soovitas T. I<eskkiila matosutus hHisemal uUrimisel kuning~ karnisega tegelda,. sest rna-ed on viiveeks. Toestartlaks, too ohtlikkust,
ga ilusad.
oelgem, et enne teda ja ta kaaslasi
I<iilalist paTun riiakida ka veidi
polnud sinna laskuda
piiiidnutest
uuest pal~ihoonest,
mille projekti
keegi elusana tagasi poordunud.
auior Tonu Keskkilla ongi. Too polDiapositiividelt
paistsid
maed nud kergete
killast, nagu taakis
p.aIm.ide
kaunid ning kutsuvad. Et nad aga esinej·a'. OU vaj a tagada
.
ka palju ohte sisaldavad, selles vee- elutege-vuseks
vajaHku paikesekiirc
guse labilaskvus, kuid sed a ei tohnas meid esineja juti, kes paJjudest
arvel.
oma matkakaaslastest
mineviku vor- tinud teha hOMe teostuse
mis raakis. Peamise hukkumise poh- Too onnestlls; selle kinnituseks piijusena miirkis' killaline voimete file- sab vaid .niiidetest: uutes avarates

MCied on vaga

Seenrd Margusel
29; veebruarii oli koos EPA kom·
sornoliaktiiv, sed'apuhku Ofepaii kiil·
je all, looduslikult 'kaunis kohas' EPA puhkebaasis
Margusel.
Saabuti jubll' varahommikut
sest
ees ootas tihe ajakavll'. Tee~ jll' saia·
laua faga ergutati ajurakke viktoriinikiisimusi
lahendades.
Vaja oli
teada nii komsomoli tiiidAegerilisi
kui ka suure ilma probleeme; Ugi
pooiteist
tundi
.viildanud'
malu·
mangushow'st
valj~s. voitjana veterinaaria!eadusKortna
<'\wondvoistkond.
Parast
nappi puhkust asus 4.5Iiikmeline
laagripere
kuulama iili.
ponevat loengut suhtlemisteooriast.
TRD psilhholoogilt A. PuJveriit sai.
me teada rohkesti. suhtlemissaladusi, votteid ja reegleid, mis on illivaj alikud praegusel intensiivsel liivimisajastul
igailhele
meist ning
eriti neile, kel paevast piieva tuleb
tegelda
inimgruppide
juhtimisega.
Saime kinnitust
sellele, et korvuti s.onalise suhtlemisega
on vaga
oWHne ka mittesonaline
kiiitumine.
Eriti tiihtis on suhtlemis.el naoilrne,
suhtlemisdistants,
kehaas.end: mida
oigesti kasutades voib ehk eksamilgi iilihea hinde sa ada.
Piirast lounat algas paeva sportlik osa. Otepiia suus a- ja kelgurajad on, teadagi,
ahvatlevad:
Kel
suusad
kaasas,
liiksid kohalikke
radu proovima, illejiiiinud alustasid
aga kelgumael soojendussoitu,
sest
peagi olid algamas
EPA lahtised
kelgutamismeistrivoistlused.
Kelguvoistkondi
kogunes kahekSa. Voisteldi
iihestel, kahestel j a
kolmestel kelkudel «Salvo». Valjaspool konkurentsi
osaleti
ka uut
tililpi kelkudel «Kile», mille pohiliseks eeliseks vorreldes «Salvo» kelkudega pidi olema Iiibuvus lumele,
narem aralibisevus j a madalam kukkuvus ehk raskuskeskme maapinnaliihedus.
Starditi
kolmel korra!. Arvesse
Jaksid kaks paremat
aega. Raja
pikkus oli 300 m ja korguste vahe
15-20 m. Segapaaridest
sai monese~undilise
edu voistkonna
Aalj aI<lade ees vOistkond. Vinni.Jaas.
Ara markida tuleb voistkonna Aalja,I<lade esinemist, sest nad kasutasid esmakordselt uut so.idustiiliniiod soidu suunas ning voistkonnakaptenil
Aaljal
olid jaJas firma
«ISE» tuulekindlad
kilepiiksid, mis
3itasid kindlasti
kaasa' ka rajarec,
kordi
pilstitamise!.
Meespaaridest
olid seekord edukaimad Kass-Maas-

ia.•·.,·;pa·ljusI: muu'Sf'. ••

A

ilusad

Tuldi ia liidi· kaasa

korras olema.
Et arupidarnine
tcimus parteiko.
mitee .juhtimisel,
vneH vastu p·ar.
teikornitee otsus, kus oli nendItttd
mitmeid
puudusi,
iil1tlasi oSll'taU
konkreetsetele asj adele, mis tuteb
liihitulevikus ara teha.

Otsusesse voeti punk! ka

Vclne

tn. 38 kat use rernondist. (vihrilaga
elektrijahtmed
lausa
sarisevad)
ning '. tsentraalkilttele
filevHmisest
(loenguid on 'kiilma ilrnaga peetud
m antH tes . ia kinnastes).
.. Sildamelepandi,
eriti 9Pl'jejoudLi~
dele-kommunistidele,
et' nad kornmunistlikke noon suunaksid, noorte
omaalgatust
ja omavalitsust
ergutaksid jm.
,
])ots. K Alekand, parteikomitee
asesekretiir
ideoloogiatOo
alai aga
tegi oma sonavotus kriitilisi miirkusf nii kontrollijate
kui ka korrfrollilavate .aadressil: on valja tootatud
EP A standard,
kuid kontrollaktis
pole selle paljusid konkreetseid karakteristikuid
arvestll'tud.
.
IImselt on jargmises
kontroII aktis (zooinseneriteaduskorid.
analuii~
sis.
mehhaniseerirnisteaduskonna
tood) rnonigi asi oigerilirtI, Ja .eriti
siisteernsemalt
paika pandud, sest
atutelust votsid osa ka teiste teaduskondade esindajad.
MILVI VAJAI(AS
tingimustes
kasvas banaanipo.osas
liihikese ajaga 2 meettit korgemaks.
Et aga hoone vaga edukaIt .kont·
serdisaaliks
kolbab, oli proJekteeri;
jalegi iillatuseks. Oma juttu .kokku
vottes arvas esineja, et sellele ehitusele on osutatudliiga
suurftiihelepanu. On palju unikaalsemaid ehlfisi, ntis palmihoonest
siiski enam
fah'eJepanu viiariksid.
Ohtu loppedes fanas kluhi presidertfJiiri
I<reintaal eSineJaf ja kink
t II
-I
k kl b
I
.is a e rna estuse S . '. u i vimp i
ning miirgi. I(lubi killalisteraama~
tusse jiii esineja autogramm;
HENN RAAVE,
agron60miateaduskonha
ITI kursuse uliopilane
I<eha kinnitatud,
laks lahti reesoiduks, LoodLhoogsalt
kaasa, koik
puildsid oUa iilikiired, kuid kokk\l~ volfeld tehes ilmnes, et igat· Uikr
re.enippe valdas teistest paremini 0
II; kes. tunnistati parimaks. . . :"
Salvokelk sob is voistlusvahertdiks;'
koige paremini 0 I ja RP .•.l~~lei
Olejiianutele jaid tagumised k6fia<k
Valjakuulutatud
plakativoistl\Jse~
Ie esitati kolm olii.mpia~ I'll' tervise;..
teemalist katetood. I<oik nelst saH;!;,
auhinnalised. kohad: nil' 0 IV, RP!
IU klli ka 0 I.

mapiirile. Murdunud
suusk lopetas
voistluse RP IV kahjuks. I<onkurente jai vahemaks.
Suusatamise
edasine kaik toi aga korrektiive:
o III moodus 0 IV-st.
Uhke esrnafiniseerij a oli Andres
Vinni. Voitvasse nelikusse kuulusid
peale rneesterahva
ka Maire IlIak,
-16°C kaskis hommikul soojalt
Terje Pulina fa Olle Karo, Teine
riietuda.
Paikesetousull'egne
kiilm
oli teiseks jiietud 0 IV, kolmas
aga avastas. et moned sormed ja
kohl kuulus RP III -Ie.. I<uuril tee ja
varbad on liiga horedalt
kaetud.
Kaasa loi koige atvukarilall. RP'
lokkesoe aitasid voistelnutel
taas'
II kursus 14 osavotjaga,
Old,;
Hadale otsiti abi ja . peagi soojentuda. Teatesuusatamises
selgusid ka vQitja au kuulus RP III-Ie, jargne;.
das loke kiilmetama kippuilUd keha·
paeva kiirema~ suusklejad, kes olid sid 0 r ja 0 IV.
osi. Varsti saadi sooja, kokkutulRiina Vajakas, Esta Palu ja Toivo
nud olid ootel ja peagi vois alusKaJribja-paevale pandi SOe plinkt;
Aalja.
tada.
Jiirgmine
mooduvotmine
toimus saunas pesti end monuga ja kiid{!ti:
juba piiikesesoojas.
Voisteldi kom- saunameest.
Dlesrivistunud
suusapaevaJised
teatevoistJuses,
kus pidi
koos majandusteaduskonna
vilist- bineetitud
Dksmeelselt tunnistati
1984. all's.;
aga
lase, DLI<ND EPA komi tee sekre- kiiresti miiesl alia Iibisema,
ta suusapaev kenasti moodunuks la:'
tnri Toivo Aaljaga raporteerisid
de- salvokaga;. lurne sees tuli hilpata,
sooviti,. et aastal (985 oleks osavotkaan H. Pihole, et ollakse suusa- aga kotis; maest pidi illes ronima,
j aid~tordisooj aid tublisti'
frle- 33>
aga suuskadel ja maest pidi alia
paeva tegudeks valmis.
protsendi.
saama, aga suuskadega.
Siin voi'
Laks
lahti!
Tealesuusatamine
4Xl,5 km. Alles Wlamata rajal ka· dutsesid noorimad, voitis 0 L
Maj'3ridustudeng;.
usu, .. Karri.bJa:
I<ui kelt riaitas lounatundi,
a5uti sutis'apaev on ilks vaga tore paev{
dusid miiekilnka taha 5 voistkonna
ilksmeelselt
sookla poole minema.
esimeses
vahetuses
startinud.
Ootusarevust
rilaandas Riina Vaja- Hasti maitsesid herrtesupp, vastlaAlRE KUUSEMETS,
kas, kes ilmus. esimesena uuesti sil- kukkel ja tee.
okonoomika IV k.
Kilunlakuu
18. paeval sai teoks
maJandusteactuskonnas
traditsiooniks muuturtud, iga'aastane
suusapaev I<amblas. Varern Ievitatud killlaldase info nimetatud
ilrituse asJus voWs omaks kolinandik teaduskonna uliopilastest.

Kommenlaar loakehiluselt
Praegu on EPA komsomoliaktiivi 160kehituseks
meie organisatsioonile eraldattid rHumid ~ ertdine metsanduse
ja rnaaparauduse
teaduskonna
dekanaat
peahoone
Voru tHvas.

Remondiga alustati juba eelmise
aasta novembris. Nagu vahel «mittekoolieluski»
juhtub mone ehitusHinnates
objektiivselt
oma voi- voi remonditii6ga,
et algul ei saa
meid ja ettevalmistuse
kvaliteeti,
vedama ja parast ei saa pidama,
hakkasime suusatama
matka organii ka meiL Praegu on sees iipris
niseerij ate soovitusel j a teadmisel
suur hoag. Eriti hoogustus too uue
sealt, kust Margusel.e jai 25 km piksemestri teis-est nadalast alates.
kune rada. Seeparast palume meid
Remondit60de
juhataj aks
on
kustutada tavaliste matkajate nimeToivo Aalja ning toojouprobleeme
kirjast ja Kanda nn. «pilhapiievalah.endavad asesekretiirid
A. Kll'sematkajate» hulka.
.
Loodelavasti
jiirgrnisel
aaslal niit, V. Merkusev ning K. Sepp, kes
meiesuguste
read taienevad. Sega- koik ka ise ort agaralt kaasalooduste viiltimiseks voiks. «pilhapae- nud. I<olmes ruurnis oli rohkesti
millega tegeles alguses
vamatkaj atele» teistsugu'sed matka- varvimist,
varvijate brigaad nr. I: A. Sitdnik,
kaardid anda.
Matka korraldamist.
kiidame ja H. Ling, L. Sidorov, H. Kiigemagi
ning hiljem hl'igaadnr.
2: K. Sepp,
tan arne suurt vaeva nainud.organiP. Parnpuu, M. Kirsi.
seerijaid.
Juhan Joudu, ~ud\lig Raud;
Kiillaltki .vaeva; Ja aeganoudev
seepp ja Evald' Relmets
on olnud. ka ,tilpeedikisktijate-partj-

J(ilde

Elizabeth Tavlor on seitsmendat
Korda abielus. - Viimane
abikaasa
jate t06. See brigaad koosneb ka·
John Warner on Virginia farmer,
hest Ii1list: A. Vinni, A. Kaseniit, nii et isegi iilmitaht teeb motiikofd:
pollul toad,
T. MesHa kiskusid vanatapeedi
rna· traktoriga
E. Taylor on hea kokk jasuudab
ha, teiri.e lilli, K. Sepp, P. Parnpuu,
seetottu pidada dieeti. Ta on nilild
parii uue peale.
marksa
saledam kui Hollywoodi
piievi!. 51-aastane
naitlej anna ori
ToMe tempo tousis eriti vahetult
miinginud
enam
kui pooJesajas'
enne
rahvusvahelist
naistepaeva.
fiImis.
Dks ruum, tulevane arvestussektor,
~
Sfereofilmid
ilmusid meie kiMon nilM tiiielikult valmis ja ootab
desse juba ammu, kuid ei loonud
moobli sissetoomist.
liibi, sest publikul
oli ebamuga'f

Teha on veel ulejiiiinud
kahes Kanda erilisi prille j a efekf jai
oodatust
viiiksemaks.
Ehkki juba
tOll'S porandad ning illes panna sei- nelj akilmnenda tel aastatel demonsf·
nakattematerj at. Aga needki tood reeriti fihes Moskva Kinos stereo.
saab liihemal ajal Korda. Ei saa koopilist filmi, mida sal jiilgida il~,
ei votnud
pubHk
mainirnata jaila ka EPA ehitus- ja rna prillideta,
uuend qst piiriselt ornaks.
.
maj andusosakonna
igakillgset
hooNilild
proovitakse
stereoefekti·
litsust ja luge. Loodame, et juba tuna. teleekraanile.
Sveitsi felevIvarvifilll'ti,:
aprillis saame soolaleivalisi
vastu sioon niiitas spetsiaalset
mille
Jalgimiseks
pidid vaataJad
votta:
kaniirna .punarohelise klaasiga prilleja
vf,ll\ma tOll'S kulla, mis asull
A!~NO I<ASENlIT,
ekrflanist kindiaksmiiiiratud'
kaug,u'II'.bil.g.all'dl 1. Iali to·mine
set
i;

1934. a. to. miirtsikuu
piieval
sfindis
Tartut't1;aal Repka
vallas
poisslaps, :kis' j;ubi! 50 aastat kannab auga siinnitunnistusele
kirju;tatud ttime ""-- Udo' VeibrL
Orilandanud
teadmlsi algul Reola aigkoolis, seejjire! .Tartu I Keskkooli ja EPA Metsandusteaduskonna opetajatelt-Sppejcududelt
ning
tiiiendanud
ennast iseseisvalt, joudis ta 1970. aastaks tasemeni, mis
lubas tal hakata opetarna, [areltulijaid EPA metsakorralduse"
kateedrl oppejoUrta'o Vabepeale.
on aga
mahtunud
rida aastaid, mille valtel on juubllar tootanud EPA metsakasvatuse
kateedris,
kaugoppeteaduskonnas
ja' oppeosakortn'a ii1ec
mapa. .
...
Opetades iHiopiiastele-metsameesc

Jaanuari
22. kuupiieval, mil Jurnetulsk mattls loodust lurnevalbaga, jouU EPA-s jirjekordse seilsiga iihele poole. Selleks ajaks. pidi
·olema lopule joudnud
305 oppeaines duetl oppejoud - iiliopilane.
Oittlasl
astuti
jarjekordne
samm
'-Cllploml poole. Kuldas kellelgl eksamid Hiksid, on igauhel teada ja
sam uti teab iga tudeng, missuguse teadmistepagasiga
alustab
fa
uut semestrit.
On tavakohaseks
saanud, et iga
uue semestri
aJgul
torrimatakse
joon alia eelmise seme~tri .tulem~~tele ja lehakse kokkuvottetd. Telstti ei. ole see ka majandusteaduskOnnas.
.
Seekordne hilemusie
vaaglmme
ja uute iilesannete
seadmine sai
teakS
majahdusteaduskoima
jlirjekOl'dsel iildkoosolekul,
mis toimus'
15. veebruaril.
Avakone pidas dekaan Harri Piho, kes andis kftllaltki iiksikasjaliku
iilevaate teaduskonna t60tulemustest
ja korvutas
meie tudengite
sessitulemusi
teiste teaduskondade
tUdengite oppe~
tootulemustega.
Et hldengite teadmisi on alati hinnatud
numbritega,. siis puudis ka dekaan. valgustad;!' tulemus'i arvucte abiL
.

tunnetaksid
selle too raskust, mida
. tehti mineyikus, ning naekpid, millises suunas on arenenud
tehnjka,

Udo Yeibri 50
teIe
puiduteadust,
puitkaubateadust }a metsakasutust,
on juubilar
palj'u .tood kulutanud
nliitlike vahend'ite harikimisele ja ka legemi~ele:
, Tel11ale hinges osaks ka metsakasutuse oppeaines oppet(}o sisuline iileviimil'le kasisaelt mootorsaagidele. Eriliseks teeneks tuleb Iugeda uliopilaste sellealaste oskuste
suurendamist.
Ja. seda Koike teeb
«meie» Udo veendumusel,
et metsa de majandamise
ja nende ratsio.
naalse
kasutarnise
ulesanne' peab
olema laia sHmaringiga spetsiallstide juhtida - metsi peab ju jiitku,

rna nii praegustele
teIe po1Vkondadele.

kili

ka

tulevas-

Juubrlari on jiitkunud ka paljudele iihiskondlikele
t06dl)le =; olgu
see.
parteivoi
arnetifthinguor·
ganisatsioonis,
ajalehe
«Pollumajanduse AkadeeI1!ia» toimetuses voi
.Eesti Aiariduse ja Mesindilse Seltsis. 19a1 ponl, kus palutakse,' voib
leota Udo abile.
tu.g· enu.d- iile.s.· k.oik need head

. Sealjuures
pole juuhil~r jiiii'nqd'
nn. kolkapatrioodfks
- tema teaprnisi ja kogemusi
on jagupud ka
kaugele vliljapoole EPA-t, teda teavad ja austavad
paljude .rnetsamajandife
ning metsakomblnaatide, kolhooside ning'sovhooside
insenerid ja raietoolised,
kes on nii kiiljed, yoiks tekkida arvamus, et
mondagi kasuJikku
talletanud
[uu- koigi nende arnetite ja toode juures
bilari opetussonadest,
tekib juubiiariI
paratantatl;11f. ajapuudus ja .ta faidab iilesandeid' uleSuuri teeneid on juubiIarjl met- peakaela: See- aja defitsiit voib ju
sakasutusalase
tehnika
rnuuseurn; 011 a, kuid juubilari jseloom ei tuba
rajamisel,
et tulevased
tuderrgid- midagi teha ebakorrektselt,
ebakva-

.'I'ulemustenl jouame
vaid
Koige
kindlamalt
kogu EPA-s
liibisid
sessiooni
vene osakonna
veterinaariauliopilased,
kelle
oppeedukus oli 98,6%, jargnesid oko~
nomistid
0,6% vorra
madalama
niiitarvuga.
Koige korgema keskmise hinde (4,75) kogu akadeemias
sai piimatehnoloogide
HI kur.sus
ja seda poliitilise okonoomia eksamil, kullalt
korgelt
hinnati
ka
okOJ.1omistide II kursuse
teadmisi
NLKP ajaloos
(4,72). Madalaim
keskmine hinne (3,24) pandi zooinserter.idele biokeemias.

Koiki huvitas
kiisimus
4imiks?:t.
Sellele andis vastuse kursusevanem
Ollar Puvi.
Oppeedukust
alia viivaks teguriks osutus fiIosoofia~ eksam, kus keskmiseks hind,eks ~ujUnes vaid 3,5. Et dots. T. Loit andis
voimaluse
saada
eksamihinne
jooksvalt
(kontrolIt06de
pohjal),
siis paljud kasutasidki' seda voimalust, kuigi hinges vois aUa pettumus (teadmine),
kas «rahuldav»
ikka rahuldab:

Need, kellel seda voimalust, polnud voi kes arvasid; et «rahuldav»
Oina teaduskonnas
sai koige pa- ei tahulda, toestasid oina teadinisi
remaid tulemusi sessioonil okono- eksamil. Kuid vain oma kogemuste
mistide II kursus, ainuke; kelle op- pohjal oelda, et need, kes on pidafilosoopeedukus oli 100%, teistel kurslis" nud oma teadmiste taset
tel jiii sellest nliitajast puudu kas fias toestama eksamil dots. T. Loimoni voi koguni 25 protsenti. 01- dile, voivad plirast sessiooni kindlatavalt mada! oli oppeedukus oko- lalt oelda: «Kui me iildse midagi
nomistide
III kurstisel 79,2%. teame, siis see on kul! filosoofia:»
Nelja tudengi teadmisi hinnati set
Selle nliitarvuga
oldi teadiIskonnas vaid 6. kohal, kuigi kursuse eksamil
titltterahuldavag~.
.Vordpotentsiaal
peaks olema tunduvalt
luseks:
iildse saa,di kogu teaduskorgem
(vottes' arvesse ee!nevate konnas
sessioonil 7 mitierahuldaaastate
tuleinusi, sest see kursus vat. Kuid sarna! ajal hinnati 16ttidengi teadmisi ka ainult «vagaheaon olnud alati esilileste
hulgas).

PaId lebas letaalses vaikuses, ra- likult pollule meeldis keVadel iirKeegi ei tulnud m(5ttele, it. rohe·hul orria status quo'ga.
gala haljana,' karuies endas tarka- lised mehikesed voivad kodustada
«,Paten!, on istuda kui kiiici;
vate etude vorseid. See tekitas ra- meid endid, sest riad kadestavad
parem on lamada kui istuda;
hustava ja errialiku furuie. Praegu- meie helget maalima, pilvUut tae,:parein on surra kui eladlV
ne tegevusetus
aga iingislas ja vast, korras suhteid, meie maail·meenutas ta ammukuuldud Buddha tahtmatult
tekkisid
igasugused
~
Jilosoofilist toekspidamist ja teidis, miJtted.
'.
__..
_........
et sel pole viiga vigagi. Surm oli
Inirriesed olid
leda, tiikikest
Jeda tabanud lumiittileku aegu, siis, maad, pidanud ikka turriedaks. pasJiur rahvatarkus valtis kuulvat vii- siivseks ja naiselikuks, vastaruiina
ni'ase luige laulu.
mehelikule, aktiivsele ja heledale
Selles polnud poll.u jaoh rriidagt taevale. POld polnudki auahne, ta • Kirjandusvoistlusel «Paid,.'
ullatavat; sndil kordi oli ta dma ei arvanud end oleva! koikstise
peaaegu topulus ringkiiigus sur- keskpunktiks, m06duks ja eesmar- II auhinna saanud 100 •
nud ja: taas' ellu iirganud.
. . giks; nurisemata noustus ta vasFilosoofilise rahuga arvas ta ehd tandite uhtsuse printsiibiga:
'kuuluvat alguse' ia otsala san:sa~ cValgus sisaldub pimeduses, pic
rasse; seetottu polnud temas ka ta- medus valguses, naiselikkus mehes, ma, k'us IObusa lauluga' toole sam·n'uturinef iriimeste vastu, kes kuskil mehelikkus naises, taevas sisaldub mutakse,. kus ohtuJi aknast viilja
-,aegade hiimaruses pituadra jli ka~ maas ja maa taevas.» Nii tousis vaadalakse piievataost rahuldatult,
rilakkega alid teinud temas{ selle, paid igal hommikul tervitusega suurd'fJ tuhjusse.
.'
·kes ta oli. Suur looduse kulg oli oma mehele:
«Paras neile! Nafri veel p6Idu,»
seifa' tahtnild ja lasknlld tal sundi.
cOle kiidetud, et ilmud niihtava- mott6kles meie kangelane kahjuda uues surinis uue niioga: rrietsa leo Ole tervitatild,stlur valgus!»
roomsalt, sest tema niigi, kuidas
oli ta endal kandnud ja.:polluks piViimased
paar-kolmkummend inimkanna sudamevaikuses kasvas
di ta saama.
sutirt piiikest ali pollu hinges kriipi- ja kupses enesetapp nagu suur
19a-aastane surmauni
riieeldis nud sUski pisike kadedus. Hoolima- kunsliteos.
taUe selle' algstaadiumis viiga - ta seliest, et need inimesed, keda
cNad on lii[!a vaimsed, need ini.elamise vaev palnudki nii Whine, terna tundis, pidid alema parimad mesed, vaimsus lehvib sUn ja seal.
kui arvata vois ja kosutav puMus omasllguste seast ja ki'retult la- Viihe selleft, et nad loevad tae·oli ikka tervitalav, haolimata sel-, hendama maa - taeva vahekorda vasmaad neile antllks, nad tahalest, et paid teddis, mis tuleb paa- dialektika, yin-yang'ide ja muu tao- vad, et antu neUe omakorda' iseri-kolme kuu piirast: kahutav tudi- lise' abil; rieedsamad inimesed ei enesest annaks. Uskuge, vaimsits
mus. Nii ka' seekord.
tahtnud enam teada midagi pole an .laomulikkuse
surm, laske tal
Pollute fundus, et juba otsatu lust. Hardunult vahtisid nad tae- ainult pead tosta ja maamunale
aeg on fa sUn uksinduses lamanud, vast, lehvitasid loosungeid cper as- jiiiib vaid homo technocratis, kellenii kaua, el valge surilina tukati pera ad astra» (seda sona otseses Ie naftaaurune ja susihappegaasine
kodunema kippus, paljastades mus· mattes) ja pidasid plaani, kuidas hark lohn on toeline nauding ning
fa ja vettinud keha. Just nimelt kadustada rohelisi mehikesi, kut..,~kel mullast ei olegi enam ,suur!
rf!'usta; sest seekord polnud teda need juhtuvad uhel piieval saabu- ~_lugu».»
,eitne suikumist viljastatud. Tegee rna;
ill «Dlgu,» arutas paid' edasi, ~seni

p' a-,'d

Kirjutan sellest, mis on mulle nangut. Koike seda vist seeparast,
koige sildaineliihedasem - oma et raske too annab suuremat roopollust, Ta pole just koige suurem mu, kui see, mis kergelt edeneb.
maafukk, Ulesharitud pinda on Hoalt ja vaeva on temaga palju,
umbes 2500 m2 umber. Pohiline on aga kui niied pollul midagi kasvasee, et ta an minu oma. Aga voib mas ning tunned roomu valminud
oelda ka teisiti - mina olen poilu saagist, siis oleme ama ulesandega
oma.
ilusasti taime tulnud.
Vahel ei teagi, kas olen mina
Arvan, et halb in,:mene rna ei ale
peremees voi vastupidi. Toad tuleb ning poldu narrima ei hakka. Piiigal juhul teha, alenemata sellest, ris kindel ei voi kunagi olia; see
kes kellele kuulub.
voib juhtuda kogemata. Siis muiMad pole kergete killast, nagu dugi on see koige suurem enese
iga teine kuppelaladel asuv potd, altvedamine.
· mis an masinatele kiittesaamatu.
Tunnistan ausalt illes, et ega alMilte muidugi piiris nii - man in- gul rna sellist hingelist armastust
gate taodega '.saab seal isegi mao- pollu suhtes ei tundnud. Igatahes
tarite abi! hakkama, aga kui juh- uhel sugisel traktoriga mijoda poltuvad ha/'lJad ilmad alema, siis po· du soites ei kripeldanud fling suIe kull midagi muud, kui vota esi'- gugi sees, et rikun midagi puutuisade kambel vana abiline hobune. matut voi puha.
See kOik ei viiMmda minu paUu' Peas olid ainukeste motetena igaviiartust, pigeni tBstab.
,sugused
variandid, mida ja kuidas
Md arvari;.e( tegelikutt tosfabsee paremi,.£. tella,. et potd mulle roh.slis.peale' poilu' veel minu enesehin- kfWi .tulu' sisse: tOoma: hdkkaks:

Spekulariti miingida mu'idugi mill
mattes polnud, aga siiski alatu oli
see vist kull.
Alles hiljem, kui sai ise kiisitsi

Minu Pald
• Kirjandusvoistlusel cPold»
111 auhinna saanud too •

~
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Ieerni lahendus pOltub killIalt palja
ruhmavanematest,
kes
p~aJq;idi
tapsemalt
taitrna
orna kohustust,
Mitte
miirkida
puudujaid
alnun
ga». Samuti oli rohkesfi neid iusiis, kui selleks ort oppejoud juba
dengeid, keIle matriklis
on ainult
miirkuse teinud.
«head» j a «viiga head,~. Eriti paisPeale halva' on olnud ka montavad sil.ma selles suhtes okonodagi
positiivset.
TubIilt
esineU
mistide
ja IV ning raamafupikorgkoolidevahelisel
informiini
daj ate I II kursus.
voistlusel,
saades
II. kolla (EPA
Et teaduskonnas
toi.mus ka jiir- voistkond koosnes
ainult . majalljekordne pereheitmine,
siis tegi de- dusteaduskonna
hidengitest).
Kii~,
kaan luhikese kokkuvotte ka diplo- vaid sonu oeldi .tudengitele,
kes
mandide' tUleniustest.
lseloomusolid kohtunikud
Tartu suusamara~
tav'aks jooneks oli tugev eslnemine
tonil. Hiiid sonu jatkus veel teistenii riigieksamitel
kui kil diplomi- legi ftliopilastele,
olenevalt
nehde
to5de kaitsmisel.
. Kolme1e . diplo- panusest
oppe- j a iihiskondlikku'
mandile anti
diplom koos kiituse- to6sse.
..'
gao
Selleks,
et jouda
heade .tu.le. Ikka ja jalle on esile kerkinud musteni, 011 vaja jgafthele selgel!:s
kusimused, mis puudutavad
uliopi- teha, et kord ja. distsipliin moodus~
laste osavottu
loengutest.
Sellest tavad sotsialistliku
uhiskonna
1aprobleemist ei'saa maMa minna ka hutalilatu
osa. Korvtiti voitlusegit'
majandusteaduskonnas.
KftlIaltki puudumist,e jm. negatiivsete
ilminvisalt toinius sisseelamine uude se- gutega on vaj;! valja as:tuda ka
mestrisse.
Esimesel
riiidaial
ei keskparasuse
ja .rahulolu" vastu.
Meenuvad
Eesti NSV Noorsoo-orsuutnud peaaegu pooled iiliopilased
alustada
uut semestrit.
Eriti· ka- ganisatsioonide
Komitee
esimehe
tastroofiline
oli olukord Okonomis- Vilj;!r ""-eistri sonad: «Rahll tagl(titide
I kursusel
(otsustati
kogu seks on ka hea' 6ppimine ja' distslpriihmaga rriitte osa votta inglise ja lineei'itus.~'
vene Keele oppet6ost?!).
Selle prob~
EBA TUDENG
.
,

n

olin asi iseeneses, varsti, oige pea,
saab must vaid asi iseendale. Raske on pealada seda ralast, mille
inimesed on veerema lUkanud. Tosi,
kainust on tulnud monede isikute
peakoludesse ja vanad loosungid
on varisenud. Mida' nad ei' suulnudki niiha ette, eks sellele vajutas oma toestuspitseri reaalsus,
suur kulg. Nonoh! Piirast tarku palju. Aigamas on uus faas cnokk
kinni, saba lahti».
Oleks potd olnud noorerf! ja rumalam, lOonuks temas viilja naiseUk edevus ja lembetundes ohqnild
ta: cSee magus sana - emantsipafsioon!» Aga fa oli vana ja pal;u niiinud:
cKas Joesti tagasi matriarhaati,
'sinna; kus inimesed austasid maad,
seda alalhaidlikkuse,
igikestvuse,
harmoonilisuse, viljakuse ja inspiratsiooni sumbolit? Kas toesti ajaloo seekordne spir'aalsamm oli nii
luhike, et inimkond joudis kullastuda koigest muust: TTR-ist, kivilinrladest, voidurelvastumisest
ja
tarbimismanudest, et nuud joabumuses kiied jiille sopruseks lema,
maa, poole sirutab.
Ei usu, inimeste sittnis siirab kuri roheline tuluke, ei ole seal armastust maa vastu, need silmad
utlevad:. cSa oled tarbimisviiartus
ja tootmisvahend,
meil on sind
vaja, et' eladd oma vaimset elu; sa
oled meie ori ja .kratt ja pead meiIe kaloreid tassiina, meile suua tooma.
•
Aga iira' kurvasfa, me kiiim'e sind
puhapaeviti vaatamas;' toome sulle

niiz, siis jiille piiikest patutud. Killlalt voib kuulda tiiiesti vohikute
kiiest asjalikke nauandeid ja ariltlusi
igasuguste
pollukultuuride
kasvu kahia. Mtil on hea meet, et
ise eiwm nenae' hulka ei kuulu.
Fold on mul nuud olemas fa juba teist aastat. Kasvatan ama
maa peal kartulit, mitte varajast,
vaid tavalist, mille eest sugisel
kakkuostus saan 20 kopikat kilost.
Kasu, mida mina sealt saan, pole suur,. kuid oppivale ja perekonnaga uliopilasele on. fa suureks
toeks. Et mul pole 6ma kodu, on
see paid ainuke viiiirtus, mis kuulub isiklikult mulle. See soe omanikutunne paneb
mind paremmt
suhtuma ka. sellesse' poldu, mis
muUe ei kuulu, ning aroan, et kui
igal noorel inimesel o,n midagl piiris . om(}, '!Xjllega. fa vue'(ja'niieb,
si($' taliW. ka arr;na,stus too vastu.
Teisele toOd teTtes' igal iuhut seda'
vis! nit lifttsalt ei juhtu.

---------,--~~.

toad vihutud, 'lJiglaga sonnikut laotatud, harkadraga hobuse jarel va'
gusid sisse aetud, kartuleid mlllla'
Iud jne., - alles sUs oppisin paldu
tundma.· Mida rahkem' higi ja vdeva; seda rohkem hakkasin ttdCt
hindafna, i;:rmastama ja, tema'pa"
rast siJ.d'aritvalutama. Sal kold vih-

....
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nipsasjakesi .kinflUus~ks.: ql!epurke
ja konservikarpe;. f!l. slf etiil ,ejtti,tf,a
saaksid, meiC nelfarattall~ed: sl1/Jrad lohnastaiiad sirid ,sor.!sil_kfise
hurmava oliga ja ohtuti vaatame
sind· .telf!kast, kui Seome TV_..ktiminullidesl ja' show~progrdmmid-est
kullastume:»
.
«faa, sellin.e sa oled~
jandi pale; mei~. ajltsttr. s(j~sirL{itne
instinkt;» mOtisktes fJ:Olctkah tit~,,dega, ckuid tei(f, 36 pro
. (tti·
mestest; kas tete. jaoks J1.
kohra
kivistes polisies? l\annatage,' need
saavad olema. . '. . ', ..' , ....:
Ei pea teie lapsed, need turtl!l~
tuvikesed
ja
nupsununnikesed,
oma ornu kiiekesi eales .bakteritest
ja baisillidest tUlvil mUllaga mao'rima ega tundlikke ninakesi varske.
sonnikuhaisu
tottu
kfrtsutama:
Kuldne poli on te laste!.
Tuleb aeg, mil mina, paid, saan
legendiks, taustsusteemiks
kangelaslikule voitlusele, sadade ja tuhandete tOovoitudesf jutusta'IJate
story'de taltermaaks.
Nil et, kas
pole teie jaoks kohta suurlinnades ... voi on leis sUski midagi,
midagi oige head peidus? Armastus? Deh, olen vana ja palju armastust lunda saanud, ehk ei oska
teie oma hinnata. Andestage.»
Siinkohal katkes pollu mottelong.
Ei. saa jU rahulikult moelda, flu!
miski sind mooda urisedes ringikiibitseb ja sisikonna' viimse piiriltl
kakku pressib.
MEELlS KAD,
maaparanduse eriala
III k. uliOpilane

.nii

Praegu aga an
kujunenud, el
need pollud, kus noored tootavad,
kuuluvad siis kas nende vanematele voi vanavanemaiele, see' a,ga
tiihendab viiga palju, Pole mate~
riaaiset huvi ega ka isiklikku vastutust. Minul aga on, ja ma ei
tunne, et see sugugi halvendaks
minu suhtumist tDosse vanemate
pollut.
Muidugi, iga algus on raske, nU
on ka see ettevotmine raske, eriti
parast seda, mil viinahinna lost-'
mine toi kaasa pollumajandussaa-,
duste ornahinna kallinemise. (Iga'
liigutus, mida traktorist teeb; on
jil. pudelf) Minulgi oli raske: kuid,'
sel aastal oli juba 'kOik t'eridao:ia"Qsi"t
liiks libedamalt
' : i..;,;'O', "'~
SUski on paid ,min'ui' J~iMs ":ilk'$-:
tiihtsamdid pidepunkt'e'" Mtl;s" n'tng'
aitab tunda. elinast' ;ubaXm:eltena~
IVRIl(Al.:.AMEES;
",<",
zOdlrtsenerUeaausktJ'titilji'.:'

. ",.':[l~.~~;-;
U!iOfit:~r::;\!;1)i;~i,f
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2. veebruaril toimus Rakveres kihos «IIo:. XXVIII
«Tallinnlilrnb
rosielufilmide
festival; korraldajaks
Rakvere Filmiklubi.· Festivalil kaisid
'ka moned EPA FK esindajad. Mon- juba naimrd, -slis piirduksin filtHda.siis seal kuuldust ja nahtust,
liikmete kommentaaridega.
nahtud
RiI'~ere
FK on meie vabariigi
filmide kohta.
.: .'::...'.
-.~
oks ~l'l.nemaid klubisid, mis tegutK6ige niirgernateks
osutusid
3
seb 19Uo: a. septembrist. Klubi r a- filmi: «Alternatiiv»,
ePresident»
ja
jaia;k~ 'On j)raegune vabariiklik fil- e Poolmeistrid».
Esimesele
filmile
miklubide
$ekretiir .Vaike Kalda. tuleb ette heita sed a, et 20 minutiFestivale on korraldatud
klubi 100- ga ei saa and a pohjalikku iilevaarnisest kUni tiinaseni. Peab kohe Iit- det kolmest Iinnast ..,,- .Tallinnast
lema, et sellise Iestivali korraldaja tema soprualinnadest
Kielist ja
mine pole jdukohane
mitte igale Schwerinist, nende kultuurist ja siklubile. Lisaks klubi juhtkonna
vi- demetest Tallinnaga. Filmi vaadasale t661e on tarvis mcistvat suhtu- tes tekkis kokkusurutuse
tunne, milmist ka kdr gemalt paoli. (Just seda Ie pohjustas
just see" et naidata
jaiib aga naiteks EPA Filrniklubi piliiti voimalikult
palju:
~
puhul. vaheks.)
Teine film on meie vabariigl
Festival
toimub alati veebruari
4000-kg valjaliipsiga
liipsjate klubi
e~imesel neljapaeval ja hindamisele
presidendist
Adolf Raudsepast.
Ka
tulevad «Tallinnfilmi» eelmise aas- sellel teemal oleks saanud teha hoota dokumentaalfilmid.
Auliindu pa- pis parema filmi. HairisJilmi"kunstJ1evad valja Rakvere FK, Rakvere Iikkus - Iiiga palju oli kasutatud
rajooni komsomolikomitee ja E. ViI- i1ustatud, maaelu romantiseerivaid
cie"rtjmeline kolhoos.
kaadreid. Eriti vooras on sed a vaa·
Rakvere· FK festival on eriline ka data inimesel, kes on kursis maaseetottu, et ta on demokraatlikuelu igapaevaste
probleemidega.
maid, sest ei kasutata
spetsialistiKolmas film viib meid Narva
dest koosnevat ziiriid ja nii on viil- Kreenholmi Manufaktuuri
ja tutvusditud zilrii ja publiku arvamusie
tab poolmeistrite
t66d.' Taiesti trahihkuminekud.
.'~faretse i.ilesehituse j a sUili tottu ei
'Hindajateks
on Rakvere FK ja suuda ka see filmtousia
korgemale
kiilalisklubide esindajad.
Peale oma ning jaab tiiiesti halli keskpprasuse
vabariigi
klubide oli esindatud
2 tasemele.
.,
klubi valjastpoolt
vabariiki:
Le'
Et artikli kirjutamise
ajaj{s olid
ningradi
klubid «Molodjozn6i»
ja selgunud ainul! esimesed . .kolm koheRITO», kellega
rakverelaslel
on ta, siis illejiianud filmiq tuleb reaspikaajalised
sidemed. Vaarib miir- tada oma muljete alusel. '
kimist, et esimene kiilalisklubi
ta«Igal oma leib». Film, milies on
histab tiinavu oma 25. t66aastat.
piiiitud anda illevaade kalakaitseTanavusel
festivalil
tulid 1983. laevast «Saare», tema meeskonmist
aasta filmidest hiridamisele
10. Et ja tegemistest. Filmis tuntakse kill!
loodetavasti
on enamik neid Wme. muret Balti mere kalavatude
pii-'

Filmllestival

Bakveres

rast, kuid probleemi
tostatamlne
jiiiib norgaks, Ka selle filmi puhul
jiiab vajaka originaalsusest.
cVisioon».
Film tutvustab
iihte
vahestest naisskulptoritestv-.
Aime
Kuhlbachi, Kuigi skulptuurid rnojusid ekraanil elamuslikult
tanu oskuslikule valgustusele ja heale operaatorit661e,
ei suudetud
Aime
Kuhlbachi isiksusf
nii hasti valja
tuua, nagu seda .oleks vaja olnud.
eTeekond mae siidamesse».
Esirnesel pilgul jaab pealkiri mittemidagiiitlevaks,
Iilrni sisu tundub absurdsena.
Seda ~aga ainult esma,
kordseI vaatarnisel.
Allakirjutanul
oli voimalus seda filmi naha ka
teist korda ja alles 5ii8 hakkasid
paremini selguma selle filmi sisu ja
mote. Arvatavasti
sellepiirast
ei
suudetud seda filmi viiariliselt hinnata. Filmi on teinud Peeter Tooming oma vennast Jaan Toomingast. Viiarib imetlUst, kui hasti on
Peeter
Tooming
suutnud
moist a
oma venna sisemaailma
ja seda
edasi and a tema lavastatud naiden"'
dite kaudu.
eJlirgmine
loosi·lTIine». Rezissoor'
Peeter Simm on seekord peategelas"
teks votnud
lastekodulapsed.
FiImis naeme neid. raha ja asjade 10terli. jDosimisel fortuunadena,
kes
teistele onne toovad,' samas aga
on ise onnest (kodust j a vanematest) ilma jaetud,
.'
Nilild siis auhinrralistele
kohtadele tulnuQ. kolm Wmi tagantpoolt
ette.
,"
. .
III eJa supp saab yalmis oigeks
ajaks». Reziss66.C Valeeria Ander-

son. Nagu oeldi festivalil,
on tegu
dokumcntaalse
huurnorlgavmis
kohati on iisna kibe. Meile naidatakse
Klernenti-nimelise
omblllsvabriku
toolissooklat
ja seda, missuguste
raskustega
puutuvad kokku sookla
tootajad:
haired
varustamises,
amortiseerunud
seadrned, mittetootavad kiilmutid jne. Sellele vaatamata
saab
supp valmis, oigeks
ajaks, seda tanu sookla tubJile ja
ettevotlikule perele. Film on paevakohane, sest. eriti viimasel ajal on
hakatud Uldsuse tahclepanu
[uhtima meid k5iki hairivatele
kitsaskohtadele. Er aldi rnarkimist vaarib
hea operaatoritoo,
mille tottu sai
voimalikuks
p66rdumine
vaatajate
poole.
II «Kodulinna
head
vaimud».
Rezisso6t Leida Laius.
Film meie noortest
kodulinlastest, nende t66dest ja tegemistest.
Filmi illesehitus on rahulik, on tunda autori isikupara. Kui filmi alguses tundub koik olevat lihtne ja
ilus, siis filmi teises ponIes naeme,
missuguste
raskustega
puutuvad
kDkku «Kodulinna» organisaatorid.
Film on oinal kohal nii noorte t06kasvatuse
seisukohast
kui ka oma
probleemsusega.
I eAeg». Reziss66r
Mark Soosaar. Kuigi film on ainult 10-minutine, suudab fa oma filosoofilisusega vaatajaid k6ita. Filmi sisu kommenteerida
on mottetu,
pealegi
peaks see
iilio{lilastele tuttav olerna, sest «Aega» naidati ka viimastel Qli6pilaspaevadel
EPA Filmiklubis.

Parast
seda filmi tekib tahes"
tahtmata
ktisirnus: miks ja kuhu'
me. ruttarne selles kaduvas rnaail-.
mas? Mis on selle ruttamise mote>.
Eriti ineeldis selle filmi puhul,' eC'
iga detail, igakaader
on .Iahirtioel-'
dud, tapselt paigas.
.
...,'
Lopuks tahaks peatuda vee! iuier
Illrnil, oigemini oli see ringvaade
«Niiukogude
Eesti»,
pealkirjaga,
«Sorulaste seltsis», mis kasitleb sorulaste
minevikku
ja tiinapaeva,.
Reziss66r Mark Soosaar. Just selline ril1gvaatevorm vajaks enam kasutamist.
Uhtlasi oleks see nagti
omaette
lilhi-dokumentaalfilm
j3;
voilTIlltdaks anda mingist
kohilS1
voi siindmusest
pohjaliku iilevaate::
Festivali
lop pedes
vottis
sona
«Tal!innfilmi»
dokumentaalfilmide~
toimetaja Mart Taevere, kelle sonae',
dest jiii kolama mote, et «Tallinnfilmi»
dokumentaalfilmi
tegijacf
piliidlevad uue kvaliteedi poole. Par?ku ,nn aga filmi tegemine siiski'
seotud plaaniga,
mis seab omad
kriteeriumid.
Kilmnest filmist viiega oli pinge:
ritta seadmisel tosiseid raskusi, rriis.
naitab seda, et «Tallinnfilmi» paremad qO~tlmentaalfilmid
on vaga
iihtlase tasemega ja ehk viifah ~see.
ka voimalusele
saavutada
paremai':'
6. veebruar 1984 ANDRES OIGE.

Vaja laks osavust

'jliiiraja valmimise
Ain Allik.

Kursusejuhendajast ...

Talisport voidab Eestis ilha.enam.
populaarsust.
Niiiteks v5ib)utia hil. jutisi
Eesti
NSV talimotokrossi
meistrivoistlusi
Vorus,· ~illeliiduliselt
tunnustatud
Meegomae raja!.
Ka EPA-s leidub talimotospordihuvilisi. 23. veebruaril
sai teoks
kauaoodatud
jaarajasoit,
millega
tahistati iihtlasi Noukogude
armee
ja sojalaevastiku
66. aastapaeva.
Asjatundjafe
hirtnangute
jargi on'
EPA jiiarada tunnistatud
parimaks
kogu rajoonis.
~'
Voistluspaeva soosis ka i1m. Som·
buse roskuse asemel valitses para,
jalt kiilm, monus talveilm. Rada oli
hasH valitud, kuid libe. Saatuslikuks vois saada vaiksemgi vaara~
tus voi valesti valitud soidutempo.
Osalej aid polnud sel aastal kiill
kuigi palju, koigest iiheksa, aga
sellegipoolest
Iaks
ilriius
igati
korda.
Tulemused kUjunesid jiirgmisteks: ~ (mootori maht 1200, I soidu aeg
koha sai M. Klaassen veterinaa5.52,7, II soidu iieg 5.45,9). Koldateaduskonnast
(mootori t66maht mandaks
jai A. Loodus,
sam uti
1200, I soidu aeg 5.46,3, II soidu
mehhaniseerimisteaduskonnast
eest hoolitses
aeg 5.45,8). II koht kuu}us 1. Sikule (mootori maht 1500, I soidu aeg
mehhaniseerimisteaduskonnast
5.51,0, II soidu aeg 5.58,5).

·,u)i:4t
tii==tl'i\)

<4()
Kaupmeheks
peetakse uue retormtga
ainult seda, kellel on oma
~boutique» (pood).
See vallandas
linnas vilka ehitustegevuse.
Paljudesse endistesse
varemetesse
ehitati poekesi.
Kadusid I'oostetanud
plekist
katusealused
ja lavatsid.
Linna illdUme paranes jiirsult.
Tiinavapilti ilmub jiirjest rohkem
mopeede, mootorrattaid
ja autosid.
Avati rohkesti baare, remonditi vanu kduplusi. A iirelinnas ehitalakse
viUdsid: '.,
. .
~..
'SuilfihiMeid
toimub ka kultuuri
alUl? Totrriuvad isetegevusillevaatused; ;f),alitsuse miiiirusega on maodustatud orkestreid
ja ansambleid
nels'linnades,
kus nad seni puudusid.
Esimesel aastal oli mul vaimalus
oma poissmehekorteri
aknast jiilgidO. tnitme perekonna auepealset kodust elu. Kohaliku haigla
kirurgi
7~liikmeline pere iirkas (nagu koik
teisedki)
koos
piiikesetousuga.
Muidf!, troopiUste savannide aladel
ei 'Ole piiikese tous ja loojang jiiL~
gitavad. paike. kaob loojangul·· jllba kuUaltki
korgel
suitsjasse vinesse. Liiheb jiirjest pimedamaks,
kttii:f enrte lema' horisondi (aha kaduThist /iiitub umbrus 4-5 minu'
tikI> purtase valgusega.
H?mmiktd oli selles peres. koigil
te,g-et1l.ist; paMti. korras,tati
hOQvi
fii' ttihtl muid vajalikke tolmetusi.

Dots. Raimo K61li
Viirava ees oli neil viiike muug!laud, nagu igas teiseski korraUkus
peres, kus lapsed niitsu, tikke, suitsu jms. mililsid.
Tildrukute tooks oli vee ioomine,
pesu pesemine,
riisi uhmerdamine,
soogi tegemine.
Poisid
tegelesid
peamiselt ainult jalgpalliga. <)htuti
pesid end ki5ik i5ues. Suuremad
lapsed korraldasid lanlse kdnservikarpidest riltmiansambli
ja laulude
saatel,
demonstreerides'
ka meUe
oma soolotantsuoskusi.
Kaugusest
kostis
aga taelisle
tam-tamide
hiiiili.
Polilgaamilise
perekonna elamust
ali nahtaval peremehe rodu, kus ta
puMas ja matles maailma
asjade
ille. Minu kolleegi
iltlust moMa,
kes samuti tilkk aega Gineas tootanud, sarnaneb selline mees pilha
Loomaga ja tegelikult on see vaga
tabavaU oeldud.
TeiseL aastal avanes minu korteri radu
peatiinauale.'
kus . oUd
kaubamaja,
apteek.
bf!nsiinijaam,
veevi5tukoht. sookla, baar ja ridamisi tanavakaubitsejaid.
Koige rohkem kara oli. bensiinlpaevadel. Autod aeti. ohtul jarjekorda. tekkis arusaamatusi
eeso!gusec
ga tulnute ja s'eisjate viJheL" Vee~

(Algus

1. Ik.)

Allakirjutanul
kaesoleval
ajar
juhendusalust
kursust pole ja seetottu on eespool esile. toodud neid
rnomente, mis haakusid
varasema
kogemusega
ja aine «Sissejuhatus
erialasse»
lugemisega
esimesel se-·
mestril (veterinaaria
~eriala '.iHiopilastele);
Suure osa slssejuhatusest
moodusiab
standardi
kohaselt eslmese kursllse. kasvatust06
plaanis
juhendajatele
ja funktsionaarideie,
ettenahtud
kiisimuste tutvllstamine:
korgkooli ja teaduskonna
olemus,,
struktuur
ja t66korraldus,
oppeplaan, 6ppet66 organisatsiooni!ised'
ja metoodilised
alllsed, iiliopilaselu spetsiifika j a kaitumisnormid,
iiliopilase
oigused
ia kohustused",
oppimise hilgieen, eksamimaarustik,;,
ilhiskondlike
organsa(sioonide,
Raja ohtlik liiik.
OET, OTO jt. osa veterinaararsH'
HEIKI KARNERI fotod
formeerumisel,
kohtumised
valja~
Jaiili veel 6el.da timllsonad jaa- paistvate veterinaart66tajatega
jm.",
raj a organisaatoritele,
keda juhtis «Sissejuhatus
erialasse» on voetud.'
A. Allik.
~
oppeplaani just kergendamaks
illi-,
KAJDO MUST
opilaste
adapteerumist
korgkooli
milj60ga,
ettekujutuse
andmiseks
stuudiumi
edasisest
kiiigust nirig
grupiti,
mindi vallglasse
omastele eriala spetsiifikast.
Kuidas lahenetoUu viima, illiopilased
saabusid takse nendele
kiisimustele
teistes
kaitsmistelt ja '1!iimastelt loengutelt.
teaduskondades,
voiks
kajastuda
j.atkamisel.
Turule minejate ja sealt tulijate moHevahetuse
seas ali harva niiha naist, kellel
Dots. EVALD REINTAM
poleks olnud
last seljas. Paljude
viiikeste taste elu esimesed aastad
mooduvad
turui: Turul on iUdse
miiiirav
tiihtsus
aafriklaste
elus.
NB!
Riiiigitakse,
et paljudes
Aafrika
maades viib surnu viimne teekond
Eesti
Pollumajanduse
Akadeepiievadel lOid liinni naised, kes vii- samuti liibi turu.
mia vajab pea r a a mat u p ida -~
sid vett 20-40-liitriste
anumatega
Turult tulles voetakse endale ja j a a set li i t j a t.
pea peal.
perele meme oksi hammaste puhas* .* *
Interklubi
ruumide
ehitamine
Mitu korda f!iigin, kuidas kinni- tamiseks
ja igemete hOorumiseks.
puiltud varast kohapeal koige kiitte- Hammaste hOorumine voi cola-piihk- kliib teisipaeviti ja reedeti alguse,
(Tammsaare'
juhtuvaga
peksti. Seejiirel fa kas Ii niirimine paistab turult tulles alec ga kell 19 cAntonis»
keldrikorrusel.
lasti lahti, kusjuures poisikesed voi- vat meeldivaks
ajaviiteks. See pa- 8) II trepikoja
Oodatud on koik vanad ja ka uued
sid niiild leda kividega loopida, voi neb niihtavasti
ka silijeniiiirmed
Iiikmed.
viidi suure kiira ja hililetega «Va-~,hiisti toole.
Interklubi
ras! Varas!» politseijaoskonda.
Suur'"
Kankan asub savannipiirkonnas.
• * *
k~~a, s~atjaskon1
ning mitt~ just Talv on kuiv ja kuum, puhub kuiv
Ajalehe
«Piillumajanduse
Akakorge luhem tee Jaoskonda Olld sel- kirdetuul
Saharnst
harmattan
kirjasopradeleks, et. linnarahvas s_r:wks)~htunus.t mis toob kaasa punast tolmu. Tal~ deemia» iiliopilastest
kiilla Eesti Raadiost
te.ada Ja et varast naguptdt edasp!- ve lopul, kui rohi on kuivanud, aI- Ie tulevad
Ene HHon ja Kalju Jaagura
ning
d! tunda.
gavad suured tulekahjud.
Hiivivad
Endel Mets
eSotsialistliku
PoIluJa missugune
huligaansus
moo- paljud viljapuud ja loomad, prakti- majanduse»
toimetusest.
torsoidukitega
liiklemisel!
Leidus liselt kogu savann
kiiiakse
tule
Kohtume
19. martsil
kell
IT
kihulajaid,
valesti
moodasoitjaid,
poolt ille. Koik kohad on tahma, EPA peahoone soiiklas.
viimase
voimaluseni
inimestest
suitsu ja korbelOhna tais. Ohtuti ja
PA toimetus
koormatud
soidukeid.
oositi jiitab see voimsa mulje. paBensiininappus€l
lattu sai sageU rast tulekahjusid jiitab savann, mis
kaidud jalgsi tool. Rada ali huvi- vihmaperioodi
jarel on viiga lopsatav, see kulges liibi auede, raud- kas, silnge kannumaa mulje.
Toimetaja M. VAJAI(AS
teejaama, liibis kohlumaja ja vang(Jiirgneb)
La territooriumi,
.moodus
mitmest
ametiasutusest.
Kaikjal valitses muAjaleht «P5Humajanduse
Akadeeretu, iroopiliselt latsk elamine. Rutmia», postiindeks 202400, ioimetus
ta;ateks olid vastutulevad
naiste ja
Riia 12, tel. 75572.
Hans HeideLaste haneread, .igauhel pea peal
manni nim; triikikoj a triikk Tartus,
mingi kandam, alates kilttepuudest
Avaldame kaastunnet Tilna
Ka5tani 38. Tellimise nr. 836. MB"
kuni ananassideni.
Suderile
03084. Uksiknumbri
hind 2 kopikat.
Ohtuti vooris rahvas iuruit ko/u.
VANAEMA
cnhiJlnYM3l1H.D.yce
AK8.D.eMHII:O
(cCem .. ,
kohale tulid ookaubitsejad
oma vakaotuse puhul.
CKOX03l1l1cTBeHH3g
3Ka.D.eMHIIl».
OpraH
rust use J'a laternatega. enne piiike.
RP III kursus
l1apTKOMIITer3.
peKTOpaTa.
KOMHTeTa
ii JiI{CM
H
npocjlKOMa
actOHCKOA
cen ...
seloojangut
palvetatl
ilkslkult
Ja i
~03l1'ICTBeHHOA
.KaMMHN
acT. ccp"
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