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Teadustdcip6hisuundadekson olnud p6llumaAIMU REINTAM - 70
janduslindudeja farmikarusloomadescicitmine,aretus
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paika ka p6llumasinateterminoloogiaja liigituse.
Pika aja jooksul harrastasA. Reintam edukalt mist sai temast 1954. aastal Vana-V6idu Loomakasratsasporti,kuulus Eesti v6istkonda,oli treener,vaba- vatustehnikumierialaaineteOpetaja,seda ametit pidas
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miat.
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