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PIRu•ai&...R ~a partelkomltee, rektonu.tH, kemsOJMIIkomttee ja ~ biltuanli}a

Eesti Pollumaianduse Akadeemia 30
Tublide tooinimesteta plaane ei taida
Kiisimustele vastab Eesti NSV pollumajandusminister VELLO LIND
Mida peate Eesti pOilumajanduse
ees seisvateks pOhiiilesanneteks sel
vilsaastakuf?
KOtkidc varumislilcsanneie tiiit·
mist. Nagu titles 1\'LKP XXVI
kongrcssil seltsimces Bretnev, on
plaan seadus ja see tulcb t.iiita. Peame riigile miHima elteniihtud koguses liha, piima, mune.
Uihematel aastalel ei suurene riigi!t saadava j5us6i"Jda hulk, pigcm
viihenl'h mOnel miliiral. Jiirelikult
tuleb varuda rohkem rohusOiilasid.
Viimastel on scegi hea ki.ilg, ei nad
on tcrvislikud ja lchmad ei lange
nii kiiresti karjast viilja. K.lndlasti
tuleb rohus06tasid !oo!a sellises vahekorras, nag11 tingivad anlud aasta ilmad. Ei tule iga hinna eesl
heina teha, scda vee sees klimme
korda Umber kaarqtada ja 16puks
suurtc kadudega ning c.bakvaliteetsena kiiiinl vedada. Peam~ tcgem_a

majandusministeeriumi sidemete ti- On riike, kus niisugust moodust Oil
hendamisse oma kaadri peamise viiga edukalt praktiseetitud.
kasvulavaga?
Olen ka killade ti:ihjaksjiiiimise
Minu arvates on need sidemed vastu. Eestimaal ei tohi olla Hihje
ikka .tihcdad oinud, aga ei saa mui- laike. Nende tckkimine on suur viga,
dugi Oelda, et head asja ci Y6iks mida on viiga raske parandada.
Mida tuleks teha maainlmeste
vee! paremaks muuta.
Hiljuli oli meil oma lcn:m 16pe- eluolu parandamiseks (kaubandus,1anute kokkutulek, seal olid ka pro- arsiiabi, buss!Uhendus, side)?
lnlmene on OOpiievas kahekii.mne
fessor Loil R.eintam ja dotsent Arnold Sau. ikka Hi.ks jutt akadecmia neljast tunnist kaks kolmandikku
prohleemidelc, katsusime iihiselt la· kodus. Tal peab olema seal hea olhendusi leida. Tartu KEK, kes ehi- Ja. Maainimese kod-u kujutan ette
lah !Pile uut Oppehoonet, allub p6l- iiheperee!amttna, mida iimbritscb
lumajandusminis!eeriumile. Muidu- viiike aed. Kfilas pcab olema pood,
gi, looduskal\se Ja metsamajanduse kool koos lasteaiaga v6i eraldi. Palministeerium j6uab oma i:ihe tea- judd on oma autod, nii et !inna
dt\skonn<t eest rohkem hoolitsed~ teatrisse sOitmine ei valmisla raskusi, soovi korral viib majandi buss.
kui meie k6igi Ulejiiiinu!e eest.
Et me sa arne igasse· rnaa-asulasse
Kiillalt
vOib kuulda
polikliiniku, kus toOtab arst, pole
m6eldav. Need arstid aga, kes maal
sialistide
tuste
iile
tOOtavad, peavad olema head spetIlk
slalistid, mille mujal p6hja kOrbenud v6i lOpctamisel pin gereas viimastena kolmeks aastaks sunniviisaadetud. K,ujulan maasil
"',';;":":'' kes tunneb oma pat16hki,
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Kas EPA li:ipetanud noor spetsiaJist tuleb oma ti:ii'iga kOigiti toime?
Mida peaks kOrgkoollsl rohkem
kaasa s.aama?
Oldjuh1Jl tuleb kindla~ti toirne,
meie majandid saavad head kaadrit.
Muldugi erincvad inimesed vOimetelt ja tiiiissesuhtumiscHki, aga sin·
na pole midagi parata, niisugune on
clu.
:Rohkem peaks praktika ajal saama juhtimiskogemusi. Kui TTIIJU ei
aila,_ tuleks kasv6i praktika acga pikcndada. Suur jagu siiiid on siin
ka majanditel, kuhu noor inimene
praktikale saadetakse. Eriala6ppej6ud ci pruugigi lootmisproblcemi·
dega peensustcni kursis olla. need
tarkused tuleh koguda ikka praklikapalgas.
Teine asl, mis v6ih tiiO~ takistuseks saada, on see, cl algt6ed, mis
peaksid raudselt sclged olema, kipuvad vile aasta jooksul kogulud
suure t~admistchulga sisse iira kaduma. Eriti .vOib see pahandusi iekitada csimestel t66aastalel. Mis
kasu on selles!, el agronoom !unrieh
· pOhjalikult mulla koostist ja omadusi, kui la ei tea, kunas on Oige
aeg kiilvata Jammastikviidisi. Sel-

lised asjad peavad cksimatult selged olema.
N5udmine pOllumajandusspetsialistide jlirele iiletab pakkumise. l(as
see ei vli.henda vastutustunnet Opiaastail? MOeldaksc: niikuinii saan
hea ja tasuva: koha, kui iihes majandis toime ei tule, leian ti:ii'id feises.
Ega siln pole asi ainult spctsialislis, vaid inim~ses. ,'>\ulle tundub,
ct me Uleiildse kipume noorle eest
Iii a it hoolitsema ja kui miirkame, et
mid~gi on viltu, on tih\ipeale juba
hilja. Lapsed !uleb juba maasl rnadalasi panna t66lc. nelja-viieanstanc
laps peab teadma, mida t60tegemine tiihendab. A16istlik eakohanc
fiiiistlinc t66 ei tee kdielegi Jifga,
aga inimeseks kasvalab kiill. Viilismaa! panevad miljoniirid oma lapsed lihtt66le, lasevad enda jiirelt
koristada, kuigi elavad luksuse·s,
teenijad ees ja taga. Mcie aga m6tleme. d isc elasime rasket clu. las
niiiid laps<>kese] olla kergem. K.ui
aga lapse! luleb tosine !66tcg:cmise
aeg, siis ta ei oska ega tahag·l enarn
t66d teha. Kui need EPA poisid, kes
kipuvad liiga l6busat elu elama.
oleksid piiev otsa pingelist filiisilist
106d teinud, rna m6llen niiiteks su\'ili, siis vaevalt tuleb 6htul vee!
tahimist iihiselam11S mi:irgeldad~.
Ka 6pilasmalevad peavad olema l6·
sise t66tegemise paigaks. See pole
jutt ega mid~gi, et ei saa la~te~t
jag-u. Peab saama ja t66d tuleb teh•.

XXX aastapaeva
tahistamiseks
Honime kdl 10.30 algab EPA
aulas teaduslik-metoodiline konverents ""KOrgharidusega pOilu~ ja
metsamajanduskaadri ettevalrnlstamisest Eesti POllumajanduse Akadeemlas ja teed selle paremustamiXI viisaastakul
liihtudes
seks
NLI(P XXVI kongressi otsustesb.
Ettekanded on ENSV Ministrite

NOukogu esimehe esimeselt asetli.itjalt Arnold Riiiitlilt ja rektor Nikolai Kozlovilt. Jli.rgnevad s6nav0tud.
Edasi sOidetakse Pangodisse, kus
kell 19 toimub konverentsi lOpeta~
mine ja kontsert.
Oodatud on kOik EPA lOpetanud
ja praegused akadeemia pere liik·
med.

Eebnise kisimuse jitbb:. siianJ
vantseb suanamisel #"meelitamispoliibKu - maja.ndijuiUd kiivad varakult endale tOOji".;::lu virbamas.
NOrgemad majandid jiivad paratamatult vaeslapse ossa.
Seda diklecrib eiu _, kui me maal
hiiid tingimusi ei paku, tuimub
migraisioon linna _ia mcie jiiii.me
kaadrisl ilma. Pracgl! on aga suund
noored spetsialistid saala just kehvema!essc majandilesse. Sinna on
ncid rohkem Htjn, +eiscks 6pivad
nad seal Oieli 166d legema ja raskustesf jagu saama. Kui olcd kolme
aasta jooksul midagi 16sist korda
saatnud, siis ehk ei l<thagi paremat
otsima minna, viihcmalt !Osine l66mces mitte.
Juhtub, ct keskharidusega majandijuht (erandid on muidugi olemas)
ei tahagi kOrgharidusega alluvat.
Kcskharidusega majandijuhtc on
meil praegu viiga viihc. Tahan ag,'\
r6lwlada, ct paljas diplum kellestkl
head juhti ci tee . .M.cil on mitmeid
viiga tugevaid m~jamleid, mille
cesolsas pole EPA lopctanud mehed.
Tark esimees v6i direktor v6tab 'ka
endast rohkem h~rilud spetsialisti
liii)le. k~sutab tema leadmised iira,
v6ib-olla 6pib isegi temalt miclagi
ja ei pnwgi tal sugugi karta, et lema posilsioon on ohus.
Eesti POIJumajanduse Akadeemia
koolitab kaadrit valdavalt Eesti
NSV majanditele, allub samas NSV
Liidu POIJumajandusministeeriumile. Kuidas suhtute vabariigi pOilu·

Piillumajanduslik
keskkorinakaitse?

tootmine

ja

Oma tegevuse~ .on rOllumees kOige liihemal loodusele. Ka tema toodang on orgaaniline, looduslik. Oige
p61!1tmees natab, et lema tOO loodusck kahju ei looks.
Kuidas suhlute maaelanike koondamisse suurtesse keskasulatesse?
)(as ei too rohkem kahju kui kasu
majanditevahelised lasteaiad, kus
mudilased on esmaspiievast reedeni?
Olen vecndlllwd, ct igal m<~jawlil
peab olema oma lasteaed ja oma
kool. Need koolid, mls suure ruluga
iira kaulati, tuleb uuesii avada. M6ned 6petajakohad, mis haridusosa·
knnd suurle koolidega kokku hoiah,
ci tasu ara, ct viiike laps peab iga
pii<>v bussig:a mitmekUmne kilomeel·
ri kaug:usple kooli sOitma. See pole
miUe ainull lapselc koormav, m0€1ge, mls sclline transport majandile
maksma liiheh. Mammulkoolid v6tavad iira p<dju chituslimiite. korralikud koolihooncd kt1lades scisavad
aga tlihjalt. Kui majandi t<>rritoorinrn on viiga suur ja keskasula
f.iiiib kaugelc, vOib vabalt Uhte hoo·
nesse paigutada niiitek~ ko!meklassilise algkooli ja viiikese lasleaia.

Mooda voitlusradu
EPA ~6javcteranid ja iihiskonnateaduste kateedrite ALMAVD aktivistid naasid 4-piievaselt ekskursioonilt. Kaliningradi ekskursioonibitroo vahendusel kfibstati Kaliningradi ja Leedumaa ajaloolisi huviviiiirsusi ning Jahingukuulsuse paiku ..Uks p3.ev veedeti looduskaunil
l(ura sli.iirel. Tagasis6idupiieva aitasid sisustada s6javeteranide Agu
Murdvee ja dots. Hans Sarve meenutused Suure 1Samaas6ja esimestest nii.dalatest. Vahelduseks kOlasid liibi mikrofoni s6javaslased protestilaulud dots.. Vello Malkenilt.

Sellised ekskursioonid on juba
oodatud· 1976. aastast on neid
TUS-i juhataja Agu Murdvee j~ po·
liilUkonoomia kateedri Oppej6u Vello Malkeni korraldusel teaks saanud nell. R.eisid on kujunenud ka
omalaadseks p6lvkondadevaheliste
sidemete tugcvdamiseks, sest koos
ja
s6javeteranide,
6ppej6udude
teenistujatega Y6tsid s6idust osa
veteranide lapsed ja lapselapsed.
AILI :RAENDI

rist on
kitsa eriala spetsialistis!,
netist linnas kiiruga liibi
·
Muidug:i on
Jik pii1i~eda
Arst on
tern ale
sega. Tema
tasustada. Julgen pra:'cgo",,,, ·; __ ;,_
da. ct majandijuhina
lisaks kuue k1111 pal:g··,: ... ::· ,-·c::::
vaslava seaduse kehl.estamist.
Maainimese vaba aeg. Majandi~
juhi osa kohaliku kultuuri~ ja spordielo edendamisel?
Kui iahad midagi iira teha, tuleb
enn~st ohvcrdada, o1la eeslvedajaks
oma vabast ajast ja perekonna arYdL :\\.ajandijuhi isikliku initsiatii' i o:;a suureneh jiirjesl. ·
Praegu on EPA-s liipuaktuste
aeg. Mida tahaksite Oelda noortele,
kes juha kuu aja plirast asuvad
tOi:ile Eeslimaa kolhoosides-sovhoosidcS?
K6ig:epealt ti!llaksin soovida visadust. Ja sed{!. et esimene tOOkoht
jiiiiks noortle pikaks ajaks. Mitte
selles m6th;s, ct arnetikoht ci muutuks, va:-tupidi. T6usma peab, kasv5i tippjuhini viilja. Ei tohi ennast
esimestesl
ra~kustcst
hcidutada
lasta, siis on hca vile v6i ki:imne
aas!a piirast 6elda: see on minu
tf'btud.
Intcrvjueeri~

TIINA SARV

Uitlased
voitsid
Asja kiiis EPA-s Liiti PA delegat·
sloon, et teha kokkuv6tleid sotsialistlikust v6isUusest. Meilt oli kohal
kogu akadeemia juhtkond eesotsas
rektori Nikolai Kozloviga. Kiilaliste
delegatsiooni juhtis samuti rektor
Viktor Timofejev, lisaks temalc s6itsid Tartusse kvalifikatsiooniprorektor Rainis Skujans ja kaugOppeprorektor Evalds Dreimans. Seekord jiild peale l6unanaabrid, kes
v5itsid punktide vahekorraga 12:10.
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Rein Laineste
Meelis Luik
Lcmhil Liikk
Piret LU.kk
Ain M::rrjaruiigi
Benno Mugu·
Rein Miilk
Hcikki Pruuli
lleiki Pu~1rand
Ed"a R"nnik
Andres Schmidt
Tiina Talisoo
Tambet Tiits
Toivo Tomingas
Milja Tiitte
Maaparandusinsenerid:
ll.rno Anton
Peeter EkSlein
Toivo lgo
Raivo K.aljustc
Margus KeertJiaja
Peep Kelder
Ain Kirotar
Enn Kivi
Tarmo Kure
Are Kurss
Ma-Li Kiibin
Sirje Kiibin
T5nu Kutt
Helmut Lillipuu - kiitusega
Andres Linnamiigi
Miirt Maaten
Tiit Mark
Viiino Olt
IIeiki Pajur
Roland Peels
Andres Plir
Aigar Pindma-a
Eve Ploom
Jiiri Post
llmar Prants
Agu Punisk
Ain Purga
Siim Randala
T6nu Roosim~gi
Tiina Ttlrk
Taivo Sikka
Toomas Siska
Aare Supp
Mart Talisoo
T6nu Tolm
Toomas Treial
Raivo Vadi
Madis Visnapl1u

Leili Reilsnik
Enc SOber
Mirjam Teder
Hdi Teever
Aare Ttlding
Ly TUrner
Kersti Vakkermann
POLLUMAJANDUSE
MEHHANISEERIMISE
.
TEADUSKOND
POI!umajanduse
mehaanikainsener 1d:
Uno Aavik
Jaak Alam~e
Harri Alaru
Arvi Assi
Vella Eensalu
Andres JDosepson
Akks-ander Juhanson
Kuulo Kade
llillar Kaeval
Mart Kaliuste
Martin Kanniste
Peeter Kosemaa
Kalev K6iva
Kulno Lc!Jtsalu
Hindrek Liik
Leo Lints
Margus Luur - kiitusl'ga
Maidn Mainsuo
Olo Malberg
Endel Mciknp
Sulev Mets
Viiino Narusk
Vello Puulamann
R.omet Raudam
Aivar Sepp
Evald Tamsalu
Lcm!Jit Teder
Mats Tolli
Rein Tilrner
Urmas Vaabel
T5nis Vajakas
Enn Vesi ·
Valeri Vcskioja
Aavo Viil
Aivar Vulp
Ergo Viirmaa

Vene 6ppefleelega riihm:

Igot Bogdanov
Valentin Ivanov
Vladimir lgnatjev
Aleksander Igumenov
Svellana Kttkka
Alcks,1nder KuzmilSev
Igor Korwv
Ljudmilla Maide
Viktor 1\-\artOkainen
Viklor N'lah)wv
.Andrei Muhhin
Georgi Pus_cp
Akesander Suvorov
Juri Tihhanov - kiitusega
Aleksand~r Zaitsev - kiitusega
Dmitri Zolin
Juri OliSevski
POllumajanduse
e!ektriinsenerld:
V~ino lea
Arno Janler
Ervin Juur
Enn Juhakm
Jaan Kalmus
Lembit Krischka
Aivar Kurusk
Vella Laanemets -- kiituscga
Aare Lecsment
Rein Maasikas
Toomas Medell
Olcv M5Uus
Meeme NHiektvi
1-!arri ~iibo
Jaan Parve
Raivo Piir
T6nu Priks
Kalev Puutsa
Andres R.anilik
Margus s"epp
Aivar Sikkal
Allan Terep
Toivu Vii.inanen
Madis Lii.nts

Vii.ino Tii.ttc

Priii TruupO!d

VET ERI NAAR.IAT EAD \) SKON D
Llh.a ja lihasaaduste
tehnolooglainsenerld:
-

q_ --"--

Eve Aruoja
Kaja EkStein
Ly Ertis
Krista Jaama
Helgi Laanemets
Silvia Palginfimm
Katrin Rohtla
Olo Ustav
K5ige tillum Onnitleja.

Mf:.TSANDUSE JA
MAAPARANDUSE
TEADUSKOND
Maakorraldusinsenerid:
Peeler Alliksoo - kiitusega
Aivar Atspool - kiitusega

Piima ja piima.saad11.ste
tehnoloogiainsenerid:
Gerri GrUnberg- klitusega
Toomas Heinloo
Dagmar He\lat
Tiit Kaare
Tiit Kalmus
llmar Kokk
Jakob Kuld
Heino Laar

tiina Gross
Hennu Janson
Aita Kampus
Kadri Kiirner
Silvi Kiiiirid
Priit Mootse
Olev Paenurk
Liivi Pcctov

Tudengilest un saanud insenerid.
VELLO KAPPA f6tod

Uhest koridorist Ieise
la ii.he ukse tagant teise taha.
MOOda sessiooniaegsel peahoonet
iileei/e hommikupoolikul.
Kolm tatarlast, niiost natuke dra,
konspektid pOluedel.
«/6udu, mis eksam kiisi[ on?~
«Poliitokonoomia, dvtsent Metsale.»
c!a kuida~ sliani /iiinud ort?»
«Hristi, ldbi pale keegi kukkunud.»
c06sel 6pplsite fla?»
cEi, me e1 Opl kunagi 66sel!»

tUttan, ilusad hoolega valmistatud Ohlul kiimneni ameiis.
oiiikesed tarkv.seallikad jiiiiuad lav.aPoeg Ago on juba ilheleistkilmne·
ne. Temu oli Jwlmeaastane, kuC ema
1'
€/se tegite v8i laenasite kellegi i5ppima halllws.
Algul i6petasin
kiiest'!»
kaugUppes Ta/linna majandustehn_i·
else le{!in.»
kumi, mees suhtus uiiga rndislvalt,
<r!a rnaha uaadata Onnestub?:J>
muldv. kiill poleks nif viiikese lapse
f:Usku peab olema, muidu ei tasu k6rvult lwuge/e s6ila saunud. Niiild
sisse minnagi! Aga teie minge iira/:~> on muidugi lihtsam, oleme nil sead(Tiiiendusells. Kui niiUd mUni nud. et kui mina frtlen sessile, liiheb
kangestt korralik fa t6simeelne fni· laps pioneerilaagrisse>
mene saab flurjaks, el EPA leht
Varsti hallkab akadeemia liibi saapropageerib splkerdumist, siis aile" ma. KasH on sellu~·t i5ppim-isest kiill_.
me, et ei, sugugi ei propageeri. Spi- silmaring on palju laiem. Seda takerdamine on paha fa rv.mal kom- huks ikka, et poeg Opib iihlejutti
•
me. Luusume selle olse ja valjul piievases usakonnas, nii on kergem.:~>
hiiiilel oiilja. Ntng uUtku seda kuul·
Korrus k6rgema/.
• •
Keeg{ noormees .~deb hoolega da I<Oik, lwl Bpikrid juba valmis vOi
oma spikreid siistremi, ·vUOrast nii- kes 11eid vee/ teha ia kasutada kaoasiu kehalise
hes hakkab neid kiiruga kokku kor- oatseuadl)
jHhataja dotsent
jama.
•••
«Niiiid !66/e segi ja sees ei. lela
Sfmestri Wpp
Utes!»
Ka selles koridorir!Urgas rluJ:-j4p~:.
mi5ne tudengi
Mirtu poole hefdetakse IOrjuo pil/1, dusttaduskanna turritonriumil k(iib
.aaa ju ma seda mondi ei paista, d sagin ja paberite /appamintf;·jUStjooflsuga 6ppej6ule ette kandma na.!Zu oi<:ks eksamile minek Aga e(·
de. Raamafupiduni~eriala neljanda
kursu~·l! kaur;Oppifad esitavad prak!ikaaruandeid. Pikemalt riiilRib Ai- _
HllUMAJAKDIUE
mv, fie/ aruanne esitatud ja kes lse:
.lOEEMIA
.2. ~
tootab P6lva F.PI-s Okonomi;ffliw,:~
~Ei oskagi Oelda, mis kUige· rasEPA arstipunkt.
Doktor Kivivare: «Me just avalNr, 16 (846) Neljapaeval, kem eksam on olnud. Arvan, et planeerimin:e. Praktika pole raske, aga dasime hea artikli neuroosist, seal
25. juunil 1981
pingefine, hommikul kella kaheflsast Or> k6ill Oeldud.»

• •

•

•";:j,,h;:;·;·;

llilo...

...

«Kas see on siis kohe neuroos,
kui tudeng enne eksamit vdriseb?»
«Aga muidugi! Tuget~amirvtlised
ei t~iirise.»
.,Kuidas muidu haigetega on? ...
«Ei saaks Oelda, et haigestu.mfsi
praegu palju on. Talvel oli_rohkem.
Ega tvewlitahlfaid eksamfte aja{
eriti ole. Pi gem tullakse kOrge palavikuga mOjusat rohtu otsima, el eksami ajal ikka jalul o/la. Anname
vabasluse lw, aga {uhtub, et seda
ei kasulawgi.
Rohrlist sibu/at kiill keegi r.ii
palju siiUa ei jOua, et L'ilamiin.i(•ajadust rahuldada. Siis tuleks piievas oma pvul kilo nahka pista.
Vii{,!s tan:llada poliivitamiine ja
aslwrbiinhapet. Praer;u on juba rabarbn"t, salatit ja Iilli. Neid peaks
pdris hoo[ega s66ma_:Muja peal kiiis ringi
TI!NA SARV

NB!
Fotobuvilised!
ELKNO EPA 1\omitee kuuhtlab
viilja konkursi parimaile Eesli POl·
\urnajandu~;o, Akadeemiat tulvus-tavaile slaidisceriaile.
Tecmaks pakume omalt poolt:
«Mlnu k6rgkool, kadusko(td, criala».
Parimaid tOid
autasustatakse,
need jii5vad komsomolikomitee kii.-

sutusse EPA tutvustamiseks kooli6pilastete.
VOistlusfolod
palume
tuua
ELKNO EPA Komiteesse R.iia 12,
tuba 358. T.!i.htaeg on 19. oktoober
1981. a.

Alates I. septembrist 198L a.
alustab EPA raamatukogu abonement (asub R.lla tn. 12) lugejate
ii m be r regis t reer i mist
Seoses sel!ega palume tag as t ad a raamatud kOigil raamatukogu
kasutajatel hiljemalt 15. augustiks.
Tagastada tuleb ka OppejOudude\
iippeotstarbeks vOetud kirjandus.

Kirevaid kilde
Ka Siberi PUllumajrcnduse Tea·
dus!!ku Uurtmise lnstifuudis tegelda!?se po!Umeer[dega, !wid se/1eks,
et katia pNdusid Ohukese ki/ega.
MOle on se/les, et siiiisla niiskust,
muidu rOOoib piiike 70% nfiskusest
mullas.
J.'edel poliimeerikiht on vaid pool
mi/limeetrit palls, kuid sellest piisab, el takislada aurumist. Somal
ajal !wsvab taim kilest kergesli {tlbi ja ka vihm piiiiseb pintwsesse

Esmakordselt
Turkmeenias
19. MAl VAR.AHOMM!KUL maan· demonstreeritakse juba hiiiilestatud
dus TU-154 kesk-Aasia mereviiravas DPOH-3 (aga nende vahel on ·veel
Krasnovodskis ning esmakordselt DPOH-1 ja DPOH-2), siis funned
elus astusin Turkmeenia pinnate. paratamatult nukrust. Lohutusena
3400 km oli jiiiinud selja, s. o. Iii- mUjus sildamlik vasluvOtt rohkefe
bade taha ja hiimmastuSega leidsin, selgitustega ja lahke kulsega tulia
et olin sattunud peaaegu TRO staa- staieerimu.
dionile. Ainult ilmbritsevad vallid
Haruldase/ labori/ on ka viiiiriliolid tunduvalt laiemale lilkatud, osa
juhalaja -. erudeeritud ja enerpinda kaetud kiviparketiga, iilejiiii- ne
giline mees taVatu eesnimega Marnul rohetas koirohi ja stipa viilgu- len. See on moodustatud marksistas hommikupiiikeses lustakalt oma
11/assikute perekonnanimede esipikki lehti. VOObatud teenindushoo· mi
mestest silpidest. Avanes oi5imalus
ned sarnanesid eemalt nukumaja- tutvuda ainulaadse, labori poolt
kestega. Sirelid, paplid ja asteipa· pUhjalikt<lt analililsitud iidsete a{!jud olid suviselt suurte lehtedega,
setele paljanditaevas naeratav piiike juba soojen- roirrif!alsiooniliste
ga. Marlen PatajevitS Aranbajev jadas. Kell tali kaks tutull edast Iii- gas mcile oiisimatult teadmisi Kokala, kohalik aeg miitas iiheksandat peldagi-eelse tasandiku geokeemiast,
hommikutundi. Peatselt tOusime niisutussiisteemidest,
orgaanili.se
uuesti Ohku, et ji'iuda meie sihtkohta aine iseloomusl, hallmuldadest ja
A§habadi. SOidu pQhjuseks ali Ule- Kesk-Aasia ajaloost. LiJpuks viidi
liidulise Mullateadlaste Seltsi Turk- meld
turistide mee/ispaika meeni filiaali korraldatud teadus- 60 m ka
sfigavusel Kopetdagi pOues
lwnverents, kuhu EPA mu/lateaduse loksuvasse soojcweelisse (37oC)
ja agrokeemia /wteedri juhataja jiirve, milles on analiiiisftud 27 eleprofessor Loit Reintam ning alla- menti
ja rohllesti siisihappegaasi.
kirjutanu o[id esinema kutsutud.
Hilise ja niiske keuade /Otlu oil
lstungid peeti Turkmeenia Mulla- /oodus ootamatult 4:eba!d5rbelib.
teaduse Teadusliku Uurimise lnsli- KUikjal rohelus, p6hiline umbrohi
tuudis, mis paikneb A§habadist paa- meenutab meie rohelist kukeleiba vUi.
rikii.mnemirwtilise bussisOidu tee otra. See pidi peatselt kuioades
kauguse/ kolmes viiikeses iihekorru- kiill nii kol/aseks ja torkivalls muuseUses majas. 1972. a. loodud insti- tuma, et ei ki5lba isegi !wame/ile
turd koosneb /wlmest osakonnast, _siiiia. Muuseas, iihe kiiiiruga kaa83 tootajast 35 on teadurid. Katse- meleid niigime maanteel s8i/es iikbaast instituudil endal ei ole, katsed sikult ja hulgakesi sOOmas vaheldutehakse majandites. Aktuaalsed or~ misi rasvasaba-/ammastega. R.ohkegenee/ilised ja toolmisega seotud te vihmade tOttu tuli puuvilla Ieist
uuringud: muldade klassifikatsioon, korda killvata ja kardeti, et kui looboniteerimine ja viljakuse suurenda- dus veel tujutseb, ei ji'iua saa/1
mine, vi'iitlus eroslooni ja sooldumi- enam va/mida. Puuvill on pOhiline.
sega, vananenud ja viiikesemBOdu- PfJ.rast nelja aastat putruilla kasvaliste kaartid.e asendamine uut11ga, tatakse pi'illul kaks aastat lulserni.
tak6rride (savfk6rbete) ja solont- Seda va{atakse karilrwmadele. SOU§akkide kasutamine, agrokeemiatee- sime mOOda haljendavatest taliodra
n~tus K.Oigele vajutab oma pttsen ja -nisu pi'ildudest. Ka maisi, karlunllsu.tus Killalisestnejaid oli veel lit ja veel ilht-teist kasvatatakse.
Meile pakuti juba siis avamaalt
Moskuast, TaSkendist Ja Frunzest
SOna otseses mi'ittes vapustavaks saadud kartulit, ~urki, re_di!t, kapelamuseks kujunes liihem tutuumine sas~, _suurte pe~la!ter~:a tuft, peterTiifkiil"iefil''JVSV TA 1(0i1Jt:te tnstt- .. ;oeUJ 14 JJi.P.9![T]Ilrl~~- mng .f@svuhootuudi biogeokeemia laboriga. Labor netomattr.
TUR.KMEENLASEST ASPJRANtegeleb Karakumi kanali m6jule alJutatavate muldade kasutuskOlb- DI KODUS korraldati meile ehtsalt
likkuse uurimisega, tapsemalt mik- rafwuslik vastuv8tt. /stusime lambaroelementide migratsiooni, pOlluma- vi/last vanutatud viirvilistel viltvaijanduskultuuride bioproduktsiooni, padel (ko§madel). Ringi si.~se laolanJUlla mineraalsete ja orgaaniliste tud vahariidel serveerlf{ k6igepealt
komponentide keemia kiisimustega. rohelist teed. I gale kiilalisele ulatati
,!Jimetatu (v. a. mikroelemendid) on piaal ja umbes pooleUitrine kann
ka meie kateedri uurimislemaati- teega. Juurde pakuti karamel/kompkas.
vekke. Siis jiirgnes tambaliha-juurKiimmekond tuba on liiidetud vilja hautis (meie <lii.hlkese leeme·
modernsete, suurelt osalt import· ga"' supi moodi), salatiks juurde
.seadmefega, millega saab teha kii· peenestamata maifsetaimed, kurk ja
ret, tiipset ja kompleksset analiiiisi. redis. Teisells roaks olid mantO, miKiimne aasta jooksul on aparatuuri nu arusaamise jiirgi auras kiipsetakoltn korda viilja vahelalud. Pro- tud pelmeenid. Viirskenduseks pakufessor Loit Reintam, NOukogude ti kaamelipiimast valmistatud jaheLiidu ja viilismaa uurlmlsasutustes dat kohupiimajookt. Jiirgnes jiillegi
rohkesti riinnanud inimene, iltles mi'inus roheline tee. Rohkearvulised
:;ellist tehnikat niilnud olevat vaid toostid sundlsid. ajusid liigutama,
AliJerta iilikoolis. Kul lwdus vaevad k8ik pidid midagi iitlema. Killalisle
12-aastast vanal1est YPC-i. ja salle arusaamadega ei proovitudki koha-

neda. Toile serveerisid peremees ja
lema 22-aastane vetul. Perenaine ei
ilmunud kordagi kiilalisie juurde.
Teda tiinasime tagaselja ja hiljem
lahkudes ka Ouel. Taldrikuid «laaale» ei pandud, 2-3 inlmest kiiii.nita~id toitu kahvli vi5i lusikaga ldva.
liiki toel iihisest kausist. Dhe!l0unas66gfl sattusin kahe kohaliku tti.htsa mehe vahele, avanes v8imalus
iihineda teadusdirektori vi'ii partorgiga. Veidi k6heldes valisin esimese,
sesl lema kausist paistis olevat parem palasid haarata. flrnselt aga
pidas ka partorg oma piihaks kohuseks mind abistada ja nil ta slis pani mulle peoga ilusa lihatakikese
leivale, (Oikas kurki, ladus juufde
filii ja redist ning jiilgis rahulolet•a/1, kuldas ma seda hunnikut havitama asusin.
Aspirandi korter koosnes kahest
toast, toitu va!mistati kusagil Ouel.
Eestoas olid peale viltvaipade ·ueel
minia/.uuris mete kUJakiike meenulrw
hiitl ja riidekirst. Tagatoas aselses
suurem ri.idel?irst, sellel vim magamisriideid, nurgas rullidena vee[
mUned koSmad, seinal varn peremehe argir8ivastega. Uudsete elementidena mUjusid toas lriimoo, keskkiitteradiaator ja ieleviisor taburetil. Laudp8randat katsid vi/lvaibad,
tagaseina liihedal nende peal mustriline koolud vaip. Aspirandi raama·
tukogu oU lthtsalt seina iiiires virnas, kirjuluslauda ega iildse mingit
lauda toas polnud.
Teed joodt mi'inuga ja seda pakuti meile kO{kjal. !(a v88raslemajas
olld laual teekann ja piaalid. Veerand seitse hommikul «helises» lahtise ri'idu.ukse taga puu otsas elus
iiratuskell - hakkas valjusti lau/ma piievavalguse ilmumi.sest iirga"
nud tundmatu linnuke.
ASHABAD (Armastuse linn) tundus suure metsasaluna asfalteerilud
teede ja lilledes lagerulikega. Ainult
muld oli kollan.e, hallika varjuruliga. !gal tilnaval on puiestee, vilikJWtmld _-.jwl_ ~ LJtJu,es .mPtles
pUude rohelusse uppunud. Ki'inniteid
iiiiristavad tsementari'ikid, kust saaoad elustavat oett k6ik taimed.
Lilled (roosid, kannad jm.) ei kasva meie m.{jiste jiirgi peenardel, vaid
hoopis tsementbarjiiiirikesega vOi
mullavallikesega iimbritsetud «basse/nis», mida vastavalt vajadusele
iile ujutafakse. Skviiii.ridel Oitses
juka, parkides ja bulvaritel sahisesid Ondsalikku varju pakkuvad vahl·
r~d, fiibiia miinnid, plataanid, akaatsmd, vii{;a dekoraliivsed roosai5ielised virsikud ja suurtes valgetes Oie·
kobarates aadamapuud.

Marlen Aranilaje\"i selgilusi iidsele agroirrigatsiooniliste selete struk·
tuuri kohta kuulavad prof. Loit Reintam ja D. Mumina TaSkendist.

karavaniteed lliivasse fa Buhaarasse. Aastail /880-1888 rajalud raud·
tee iihendas !(aspia ja Euroopaga.
6. oktoobril 1948 registreerili NOukogude Liidus seni tugeuaim maaviirin epitsentriga 50 km linnast
l8una pool. AShabad muutus rusuhunnikuks Ta ehitati iiles kaunina
ja kaasaegsena, kuid piirkonna seismilisust arvesse vi'ittes jiir:li liflideia
linnaks. Alles praegu ehilaiakse
kahte 9-korruse[[sf katsemaja fa
viiendast lwrrusest ki'irgemale u/aiuuat /astemuusikakooli. Linnas
loetletakse 57 lq6stuseltev8tet, 30
teadus[iku uuritldse inslituuli, 5
k6rgkoo/i, 13 tehnikumi, 51 iildhariduskooli, 4 teatrit. Tiinauad kirendavad loosungitest.
Omamoodi niiitusena mr!jus pUhapfJ.evahommikune o:tolkutSka», kus
miiiidi rohkesli kauneid, hinnalisi,
vajalikke ja dekorqtiivseid asju.
lmetle.~in hulgaliselt esitulatud pu-

:~;:~:~: h~:vhv~st~%~~ka~~:~ili~ibj~

piiksitikaruieid, karvaseid peakatteid,
kohevaid lambarwhku, <liguliJ kaitseraiUI ki#ge ·seotttd rauMal.m~
ba soliidset sarvedega eks"emplarl,
libistasin pflgu ii/e Vietnami «Golden Stari,., Tallinna tomide viiljakuga plastikaatkoti. eri.nevate riikide kleiiide, kingade, kampsunile,
krislaflkausside ja -pokaalide fl.ing
li5puks leidsin olsitava - kera kare~
pehmet kaamelivil/ast !Onga. Kogu
see kirev varatulus lebas pillkade
ridadena omanike jalge ees umbes
neljakordse Tarlu luruplalsi suurusel viiljakul, reavahedes aga lriigis
kiiruslav, kiiratsev ja tOuklev inimmass. Juba esimese veerand tunni
jooksul kaolasin oma kGf;ISlased silAShabadile pani aluse 100 aastat mist ega lootnudki neid leida. Onta_gasi P~sarate auuli (Ashabad) neks o/ime eelnevalt siiski'kohtumikorvale k!tulral Kuropatkini juhalu- se suhtes kokku leppinud, kohalik
sel rajalud si'ijakindlus, mis varsti armeenlanna aga demonstreeris tamuutus Tagr:-Ka~pia; keskuseks. gasiteel autos imekena /apsekleidiKopetdagt (Mag~ 1alu 1aoks) kuru kest.
0/GE TURKMEENI.ANNA kankaudu kulges tee /raani, m1lle pilr
on 20km kaugusel. Siit hargnesidnab tumesfnist vrli tumepunast (ka

Dots. Ants Nilson 50
16. juunil astus iile poole sajandi
kimnise lleemtakateedrl juhataja
Ants Nilson. Piimus mOOdus lema
lapse- ja koolipOlv. Piirast keskkooli tu/i TRO matemaatika-/oodusleaduskond, liiU keemikuna
Tartu
K.ammivabrikus, hiljem Naha- ja
lalatsikomiJinaadis.

1961. a. veebruarikuust on juubilar EPA keemiakateedri
peres.
1963. a. suunali assistent A. Nilson
asvirantuu_ri Moskva Riikliku VIi-·
koolt orgaanilise keemia Jwteedris.se, kust Ia naasis kolme aasta piirast
keemiakandidaadi teadusliku kraadiga. 1.974. a. sal ta dolsendi kulse.

Aastatel 1976-1979 juhatas Ants
Nilson Alleeria
Rafrvavabariigi
Hiidrotehnika ja Melioratsiooni Jnslituudis keemiakaleedrit, i5pelas analiiiili.list, anorgaanilist ja orgaanilisl
keemiat.
Samadel eria!Adel on juubilar aastate jooksul tudengite/e tarkusl ja·
ganud ka Ees/i Pi5llumaiatuluse
Akadeemias. Tema su/csl on ilmunud rohkesti Oppe-metoodilist kirjandust, sel/esf osa prantsuse keele:>.
Rea aastate jooksul oli Ants Nilson teaduskonna. parfeibiiroo sekretiir, ametii1hingu alaiwmitee esimees, Alieerias t80tam{se ajat insli/uudi nOu!wgude Uppejfmdude parteibilroo liige.
KUige ilmekamalt ise!oomuslab
jaabilari ltJialdane huvidering. Juba
kooliajast peab Ia fuga koorilaulust
ja lauiab praegugi Tartu Akadeemilises Mees!woris. Fotograafina
on A. Nilson jiiiidvustanud loodust,
inimesl, tiihtpiievi ja siindmusi, te-

00

MU~AS1r
Teeme niiiid pikemalt juttu mii.rast. NSV Liidu Jnstiitsrninisleerium valmistab koost66s teistc iilcliidulistc ministeeriumidcga elte
seadust Ohuruumi kailseks meic
iimber. See niieb elte abini"lusid nii
-ohu puhtuse tagaf!!iseks kui v6it·luseks tootmis-, olme- ja liiklusmiirag~

Lcningradis ehitalakse akuslikute
niipuniiidetc p6hjal kaks uut ringteed, reorg.anisecribksc Jiiklus diga
iiirmakatel pcateedel, piiiilakse miira
piirala puude-p66saste istutarmscga
uute tiinavate iiiirde, maju varusl~
takse hclikindla isolatsiooniga.
lJus lennuviili rajati scniscst
mi:irksa kaugcmalc arvestusega, t>l
Ia ei h§iri k<mgelaslinna danikkonda.
N6ukogude Liidus on miira vaslu
v6itlernas 12000 spctsialisti. Nagu
niiitab rahvusvahelinc andmeslik,
]{asvab miira linnnd~s iga kiimne
aasta lagant 30% vUrra, kttsjuures
l6viosa liiheb liikluse arvele.

malt on w)u ja- abi saanud paljud
folohuvili;~ed.
Kateedris
algajad
tuntakse juubi/ari .~ui in:nukal riinnumeesl. Hiljuli iUlatas ta kt!ifd ~
EPA omaloomingll Mil use/ hea
kuns!imaitse ja lailmatu /eosluse
poo/esl silmupaistnud koo/ud eseMoskva on {eist<' maailma suurmete autoriks osutus e/ keegi muu
linnadega vUrreldcs vaiknc linn, kus
kid Ants Nilson.
yfiib vee! kuulda linnulaulu ja lehOnne ja edu!
tede sahinat. LinnanUukogus moo
dustati kuus aastat fagasi miira· ja
Prof. AUGUST MANNIK
vibratsioonikomisjon. Selle esime-

tumedal pOhjal suureroosilist) kederluuni ulatuvat kraeta kinnise kaelusega Usna veidi kehasse tOOdeldtid,
aga vabaks astumiseks piisavalt avara seelikuosaga k/eili. LOhik.ut kurg1t
all iiiiristab rahvusliku tikandiga riiden"ba ning hoiab koos iihe suur-e f•
mitme viiikese viirvilise kivikeseg•
iimar vOi ovaalne si'ilg. Juukseid kalab iipris paksust materja/ist lumedapOhjaline suure8ielise mustri, hi5bedaselt liiiki•vate niitide vi'ii pikkade narmastega kuk/a tagant lwkkusOlmitud riitik, mille nurgad vane·
mad inimesed vahel veel ate suN
ti'imbaoad. !alas kanti ki'iige 'erinevamaid kingi. Harvem v8is niih•
kergemast materjalist peenemuslri·
lisi taljesse t60deldud kleite. Sellfl
kandja oli siis ka katmata juustega
ja viihemalt minu arvates polnud
6i~Je
turkmeenlanna viiUmusegQ.
Pikkades kleitides liikus ka meir
vr!Orastemajas pealuv vOrl<pallinai!Jkond. Meespool seevastu niieb viilf•
iiliesti euroopalil<.
Oht igavese tule iuurde Iilli f)ii·
vat. rworpaari oli ii.sna huvilav ,ii.,.._ ~·u;likllff l>li,Uis ri'i{vaslatUfj
noorikule ali Ule pea heidetud sin/·
valge siidriUi/1 ja ta komberdas plmesikuna ii.he suguOe kiievangu1.
Peigmeespoiss, fill rinnas ja sigaret niipus, tutulis etul oma pidulikw
avatud kaetusega pitspluusis kindlasti palju mBnusamalt.
Tiinavapildi iseloomulikuks detai•
lil1s oli kiikitav mees. Paislis el
turkmeerddel vaba aja paudust ei
ole, reslorani aga ei riinnata ja nil
nad sils kiikita"ad nagu linnull
reas k8nnitee iiiirekivldel vi'ii m5nepuu varjus, jiilgides tiinavaliiklu!Jt
ja vahetades Uksikuid fraase.
Kokkuvi'ittes oli si'iit viiga elamu~·
lik tiinu saadud teadmistele J•
soojale vasluvUtule, meelde jiii Jut
lOeliselt ergav k8rbepiiike.
AIN! OIA,
mu/lateaduse ja agrokeemia
kateedri vanemteadur
hcks sai teaduste doktor Bori5s
Tarlakovski, kes kommenteeris:
«Kur miira on liiga suur, vOib ta
40% viihendada inimese 16Uv0ime1.
Nil ct asjasse tuleb t6siselt suhtuda. Suur s6na6igus normaalsete
tingimuste loomisel on arhitektidel
uule linnaosade planeerimisel.
Moskva
eksperirnentaalrajoon
TSertanow ongi juba jalak3ijatc
piiralt, kaupluste ja muude tecnindusasutustc varuslamine on organisccritud nii, ct ci sega elanikke. 12kuni !6-korrrJsellscd majad on magislraalide poole suunatud k66kide,
vannilubade, tualeltide ja teiste
ki5rvalruumidega, elutoad on seespool ja seega miira cest kaitstud,»
Vabrikules ja tehastes kehtestati
miira piiriks 80 detsibelli. Piacgu
rnahuvad mitusada ettevi:itet ncisse
normidesse, Kui lisada, et tii.navu
on autoinspektorid teinud 5500 protokolli vl'Okijuhtidek, kellc sOiduk
teeh llialt liirmi, siis v6irne Oelda,
e! Moskvas on asutud miiraga t5siselt ,,Oitlussc.
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Voistlusega alustati Tartus
Spordiiihillgu «J5ud» VI maaspordimiingude · jalgrattav6istlustel
l5ppes kaks csimesl ala. Esimesel
v6istluspiieval s6iddi Tartus Ta'mmc staadionil 80 ri'ngi vahefiniSitega. Osalcs spordiiihingu 48 tugevamat jalgratturit Tartu rajoonist,
Viljandist, J6gevalt, Saaremaalt,
Rakvcrest, EPA-st ja mujalt. Kolmikv6idu said EPA spordiklubi
jalgrallurid. I koht tuli Kaupo Viia-

le Raul An1la ja Ardu Ernitsa ees.
Jiirgmisel piic'val selgilati parcmu5 Valga maanteel 75 km meeskonnasOidus. Starli luli 10 v5islkon~la. Ajaga 1:48,48 v6itis EPA
spordiklubi esimcne nelik koosseisus: K Vila, R. Mandri, A. Namsson ja R. Arula. Teiscna 16petasid
Rakvere rajooni jalgratturid ajaga
I :52,32 EPA leisc koosseisu ecs.
V6istkormas s6itsid Ardu Ernits,
Oleg Bogdanov, Toomas Viigipuu
ja Ants Tiide.
\'Oistkondadcst asus piirast kahtc ala juhtima EPA spordiklubi 100
punktiga, Rakverel on punkte 54.
V6istlused jiitkuvad 26.~30. juunil Paides, kus peetakse eraldistardiga paaris- ja grupis6idud.
HARALD OSJAMETS

Omaloomingu kiituseks
l(es teab, v6ib-olla on fiinaste
Uutegijate Ohutqjateks olnud vanaemad, aga vOib-olla hoopisliikl1is
EPA eelmised kiisitiiiiniiitused. Eks
nii ja teisiti. K.indlat maitset kujundamas ja tOOuirkusele kutsumas.
Siit tuleneb miittejiirg, et mida
erisugusemaid
kiisitOOliike meil
oleks, seda enam leiaks igaiiks huvija vOimalustekohaseid ideesid. l(ui
tema suudab, suudan ka minaf Piirast hea omavahel vOrrelda.
Ent mitte iga asja ei saa jiirele
teha. Juba aastaid kaunistab niiitusi
ainult ii.ks portse/animaalija. Jiirgijaid vOimaluste puudumisel ei leidu. Ega igaUhel ole vOimalik ka telgedel kudada. Probleemiks on ma-

ferjal ja teatavasti on ka kangasteljed ja linnakorteri gabariidid
enamasti vas/uolus. l(ohrutustOOdeks d mUiida Tartu poodides ·vaskpleklli ja ega viirvifilmigi jiitku
kaugeltki kOigile soovijaile. Seda
toredam, et iselegevuslaste otsiv
vaim paneb neid iiha uusi ja uusl
fegemisi nupufama. l(iill siis jilrgi"
jaidki leidub.
• Seepiirast kiisingi korraldajatelt,
kas ka korvipunujad, lillekompositsioonide seadjad, iluaia kujundajad
ja m06blivalmistajad tohiksid esineda? Suurvormid oleks mOeldav
esitada jooniste ja fotodena. Olgu
sealhulgas kasvOi Iumeskulptuurid.
SeJ/eaastase niiituse ilks omapflra

on selleski, et auvaarses vanuses.Jiiruselja kol/ektiiv esines oma ilusate vaipadega kodumail, p8hju-seks juubeliliihtpiiev. l(es kiiis seat
see kiidab vee! lakkajiirele sealseid·
Miinuspoolek~
kiisitoOmeistreid.
muidu[!;i see, et MMT-l jill palju
punkfe (ja tegijail diplomeid) saa-·
mat a.
Ka slaidientusiastide ZUriivaba'
niiitus tOi seekord viilja piiris kunstikiipseid tOid.
KUsimus suurele ringile: kas·
laiendada omaloominguniiituse no~
menklatuuri?
Keskealised I. ja M.

Professor Cerelius Ruusi meenutades

Liiheks 6igc ratsutama?

ANTS NlLSOXI foto

29. juunil 1981. a. oleks professor
Cerelius R.uus saanud 75-aastascks.
Alati naeratav, heasiidamlik, kOigi t06desl ja tegemistest huvituv
laia silmaringiga ning viljakas
teadlanc ~ selline oli bio!Oogiadoktor professor Cerelius Ruu_s, EPA
eriloomakasvatusc kateedn kauaaegne juhataja.
C. Ruus siindis 1906. aaslal Tallinnas. Tartu Dlikooli p6llumajandusteaduskonna 16petas ta 1935. a.
Piirast Iiihiajalist t66tamist jaoskonnakonsulendina ja karja knntrollassistendina asus C. Ruus Tartu
D!ikooli Viiikeloorna- ja Linnukasvatuse lnstituudi katsejaarna assistcndi kohale. Sellest ajast piihcndus C. Ruus tiiielikult teaduslikpedagoogilisele toOie. 1947. aastal
omlstati C. Ruusile p61lurnajanduskandidaadi kraad ja samal aastal
ka dotsendikutse. 1958. a. valiti ta
Eesli · P6llumajanduse Akadeemia
eriloomakasvatusc kateedri juhataja
kohale". 1962. a. kaitscs C. Ruus
dokloriviiitckirja tcernal «Hanede
sigimisbioloogia ja
lihaj5udluse

uurimisi nende produktiivsuse t6stmlseks». Bioloogiadoktorina sai ta
1966. aastal professorikulse eriloomakasvatuse alai.
Kogu Suure Isamaas6ja jiirgsel
perioodi! on C. Ruus valmislanud
ette
p6llurnajandusspctsialistide
kaadril. Ta on jaganud orna teadmisi linnu-, lamba- ja seakasvatuse
31alt rni!mete leaduskondade iiliOpilastele, korduvalt esinenud huvitavate loengutega p6llurnajandussretsialislide kokkutu!ekutel ja semmaridel.
Esi!et6stmist viiiirivad professor
C. R.uusi teaduslikud t60d linnukasvatuse alal. Triikis on avaldatud
Ule 100 kirjulise. ·Ta on 6piku «Loomakasvatusc a\used:. I triiki, samuti «Linnukasvataja kiisiraamatu:.
kaasaulor.
Vaga ulatuslikud on
C. Ruusi uurimused hanekasvatuse
alai. Ta on viilja 166tanud originaa\se mcctodi hancmunade hautarniscks k6ikuvas temperatuuris, rnis
v6imaldas t6sla tunduvalt tibude
kooruvust. Selle eest anti autorilc
1956. a. Uleliidulise P6IIumajandusniiituse suur hObemedal. C. Ruus

uuris esm;okordselt Eesti NSV-s.
hancdc sigirnisbio!oogiat ja eri t6ugu hanede lihaproduktiivsust. Mitmekiilgselt on ta uurinud ka kanade ja teiste p61lurnajanduslindude
sigimiSbioloogiat ja s60tmist. SOotmise vallas on ta uurinud s60tade
m6ju rnunarebu viirvuscle, cesti fosforiidi ~asutamist kanade ja. tibude·
mineraals56dana, s66dapiirrni kastttarnist sugukanade s06dana ning:
sclgitanud 812-vitarniini rnOju kalkunite produktiivsusele.
C. Ruus levitas innukalt teadose
saavutusi ja eesrindlaste kogernusi.
Ta oli pikemat aega iihingu «Teadus» EPA zootchnikasektsiooni esimees, Eesti NSV POIIurnajanduse
Ministecriurni
Teaduslik-Tehnilise·
NOukogu, Eesti Loomakasvatuse ja
Veterinaaria Teadusliku Uurimise
lnstituudi NOukogu ja 0\emaailmseLinnu~svatusc Assotsiatsiooni Hige.
Kollcegidele oli ta aga celkOige
hca ja tark kaaslane.
Eriloomakasvatuse·
kateeder

Seal, kus paike touseb
Ka !18ige parema tahtmise korral ei saa Eestimaalt isegi lennukiRa hru'idu· Kaug-Jdasse sOita kui
mitme vahemaandumisega. Kui lisada Tarlu~Tallinna ots, tuli terve OOpii.ev ~ratastel» olla, kuid Wpuks ometi olin Vladlvostoki lennuvliljal.
Seni kui meie TU-134 veeretas
end. juamahoonele ltihemale, tOusis
kr!rvalrajalt Dhlw viigev nefjamooloriline 11-76, mis vr!ib vOtla pardale kuni 40 Ianni, piloodid hililavad /eda naljatades «lendavaks
kil/mutuskapiks:t>. Vladivostok{ sa:
damasse jDuavad sageli Vietnam!
ja Korea RDV prwviljad:. m!s .f!eavad kiihku sisernaa tarb!JUIU JOUdm.a.
Lennu1aamast Jii.i meelde silt:
«BA.-\1-ile stltiJatd lef'nindatakse
vii/jaspool jiirjekorda:.. l(eerasime
mantlikrae files, sest ehkki lund
polnud ol/agi, puhus \iaif.c.selt
ookeanilt nii vinae luul, et lotkas
isegi liibi lalvepalitu.
Kevad saabub siia kU/l jii.rsku.
Kevadet kuulrtlasid ka ananassid, greipfruut, banaanid jm. Wunamaa viljad, mida oli ohtralt
mUilr;il Vladivosloki kauplustes.
600 000 elanilwaa sadamalinn
asub Amuuri lahe iiiires. Laht oli
kinnikillmunud jC! milmc ki/omeetri
ulatuses sikutimehi tiii.s. KOrgelt
kaldapealselt avaneb vaade ~r:w_.g~
le /ahele, hasti paistavad sua Jaapurjetajad. Vaid Kuldsarve laht,
kus asuvad nii kauba- kui kalasadam, ali jii{waba ja jiiiilr!hkujad viisid aeg-ajalt mOne viitirluslikuma
ia;Ega aluse laa:pani merele.
Reisiliiklus on viimasel aaslakiimnel kasvanud sedav8rd, et vana merevaksali kOrvale tuli paigutada kaks korda kOrgem uus vaksill. Siit saab s8ita K.amt§atkale,
K.uriilidele, Sahhaliniie, ka Jaapanisse.
Ennist oli jutlu kalameestest, meri on siin. ju he/de. Ent nende sUUtu harrastus liiks illemOOdunud talvel riigile maksma 70 000 rubla.
See sUndis ahel Iaupdeval, mil tuhanded Vladivostoki harrastuskalurid olid hoiatustele vaatamata
siiski lahejdiile liiinud. Jiirsk sula
ja tugev tuul vUsid selleni, ei kal-

Siin on ruum vee! tuhi, ki:ilalis!e ja rnuusika ootel. Niiiid on avamine·

Vello LiUin
da liihedal jiiii pra[lunes ning hiiglaslifl lahmakas hakkas lriivima.
Veerand turmi piiras/ lahulas
mehi «suuri'st maasi» juba 300
meelrit. Ega kaldal !w ei magatud, sella/ o/id jiiii/iihkujal juba
liiistuurid peal, ct jiiiipanka kiille
saada. Laev Wikus jdiisse, vUttis
pardale 1250 lwlatm!<'!SI, hobuse ja
ree.
Hakkas pimenema. Et tuule
·ji5ud aina kasvas, siis saabusid appi uued laevad. Neist viis jiiid tiiisluledes L'atvele lwgu 08ks, jiirgmiSi'l hnmmikul piiiisteli veel 68
meesl. 0/singuid raskendas asjaolu, et jiiii lagunes sadadeks tUkkidells. Kokku vO/sid operatSioonist
osa 20 laeva, kolm kopterit ja t•esilenrwk, sel kombel ptiiisteti 2840
inimest.
all e s
\iladit•oslok
on
120-aastane.
Vladit•nsfofl on kaunis linn. Tal
on iile 20 kilomeetri sopilist rannajoont, kus kUrged kolla!wspruunid vOi mustad kaljud vahelduvad
ilusa plaaiiga: elektrirongiga kulub
tund al?ga linna piirill keskusesse
jOudmiseks. Linn upub rohelusse.
MOni ime, et just siin kohlusid
L. I. BreZnev ja president G. Ford.
Niigin minagi neid erksaviirvilisi
villasid ja kuuelwrdset valget m~
ja, kus kUrged kUlalised elasid 1a
tiihlsale dokumendile alia kirjutasid.
Tasast maud pole Vladivostokis
ollagi, sopkad on tihedalt ii.ksteise
kDrval ja iga sopka tippu ehitatud
9~10-kordne hoone paislab kaugele-kauge/e nagu toeline pilvelOhku:
ja. Oks ametihoone 25. oktoobn
tiinaval jiitab pimeduse saabudes
/uled akendes pOlema sel/iselt, et
moodustuvad hiigelnumbrid (niiiteks 111 ~ niisiis, linn ali vee!
V. I. Lenini I II. silnninastapiievaehtei.~J.

Peatiinav kannab Lenini nime 'ja
kulgeb piki Kuldsarve lahte,. kus
laevad on mitme kilomeetri pikkuselt tihedalt ii.ksteise kiirvlil. Just
siin asubki NOukogudemaa esin-

duslikumaid kalakauplusi, kus vUijuba toimunud. Rektor Nikolai Ki:Jzlov andis siimboolsc vOtme Alekte niiha Whekonserve ja kalamarja, sander Vimbergile, kellest saab ruumi tegclik perernees. Nii et Tartu
esm(lkordselt elus funnistasin leelinnas on esimene statsionaarne diskoteek. Tahaks loota, et avamiser
kivpunast beriksit, riiiikimata soorcktor_i viiljcndalud ~oov, et iili6pi_last~I oleks ~cl\cs ruumis hea pu/a/ud punakatest lOhelistest.
hata ]a aega vccta mng et nad h01aks1d oma d1skotecki hcapererneheKaug-Ida on looduse poolest Onlikult, ka tiiituks.
nislalud maa. Primorjet, mille peaV6imalused on avarad, saab kuulata viirvimuusika!, n.iiida!a slaidc.
linnaks on Vladivostok, nimetatak- Miinus kohl ka reisimllijelc jagamiscks ja pole kcelatud rnuudki pOnese seitsme aarde kraiks. Nimelt leivat viilja nupulada.
dub siin !wlda, hObedat, vaske,
Klubi tcgi, rekloraat loetas, majandusosakond aitas. Suure vaeva
sealina, rauda, mangaani ja arseeniigijad on diskor Aleksander Vimherg, Andre Sukamiigi, VeiJO<
ni, siinses maapOues on peaaegu Lillemets, kellclt piirincb ruumikujundus (ka teadaandev loosung seikor;;u Mendelejevi tabel peidus.
nal: Sl!N El SUITSETATA SUITSETATA SUITSETATA).
POhjapool asuvas LastotSka asulas
Esimene disko on toimunud. L6ppu jiiiib vee! lisada aadress: Tugla~
!GOlab praegu ekspeditsioon, mis
se 7, kelder.
otsib uusi mineraalveeallikaid.
Pole vDimatu, et peatsclt leitakse .ka naftat, igatahes liihedalasuval POhja-Sahhalinil on pu.urtornid
piisli. Siinkandis pole kerge «musta kulda» merest viilja tuua: talvel
jiiii. suvel tsunamid ( Vladi·r;oslok
on nende eest kUll kailstud tiinu otse /ahesuus paiknevale suurele
saarele), pooled maaviirisemised
NOulwgude Liidus toimuvad just
siin. Seepii.rast tuleb piistitada kOigile katsumustele vastu pidavad tehissaared. Kaasa l06vad ka Jaapani
firmad.
Et juba saartest tuli jut!, siis
Vladivostoki liihedal asuval Popovi saarel on asutamisel looduskaitseala, kuhu piiiisevad ka turistid.
ehitatakse merelooduse
Praegu
muuseumi, plaanis on botaanilward. Niiiteks kasvab siinkandis irepang, mis sisaldab rohkesti stimuleerivaid aineid, ralrva$ nimetab teda mere-Zenteniks.
Miiniristlejate lahes hakkas t66le
NOukogudemaa esimene merefarm,
kus kasvatatakse merikarpi. Siin
ELLA HALDRE fot0vOrsuvad miljonid molluskid, mis
on hinnatud oma kOrge toiteviiiirtuse poolest, eriti oskavad sellesl
lugu pidada j(J{lpanlased. Merikarbist saab valmistada enam kuj
Toimetaja kt. T. SARV,
kakssada toitu.
Selles eksperimentaalbaasis tegelAjaleht cPOI!umajanduse AkadeeXUULUTUS
dakse Uhtlasi austrite, merekapsa
mia», toimetus R:iia 12, tel. 75-572,
ja trepangi ehk sOOdaua merepuraVahetan eksamijiirgse piieva ck- Hans Heidemanni nim. trii.kikoja
ga. Veealused farmid annavad
trfikk Tartus, Kastani 38. Tellimise
ootuskohaselt suurt majanduslikku samieelse 00 vastu.
nr. 2093 . .MB-05639. Uksiknumbriefekli vOrreldes molluskite ja merehind 2 kopikat.
kapsa
hankimisega tOlJstuslikul
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