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pingeline ja vastutusrikas periood, mis peab andma tunnistusi sel
lest, mida me oleme suutnud saavutada möödunud semestri jooksul. 
Senised eksamisessioonid on näidanud, et meie ülikooli töö on sam
munud kindlat tõusuteed. Sellest innustatuna on nii õppejõud kui 
üliõpilased ka möödunud semestril püüdnud anda oma parima, ei 
õppetöö taset veelgi tõsta.

Eksamisessiooni edukaks kordaminekuks on tehtud ettevalmistusi 
juba pikema aja jooksul. Teaduskondade dekaanid, kateedrite juha
tajad ja õppejõud on kogu semestri kestel püüdnud abistada üliõpi
lasi eksamiteks valmistumisel. Üliõpilasi tutvustati varakult õppe
programmidega, juhiti õppekirjanduse kasutamisele ja peeti konsul
tatsioone, millega käesoleval õppeaastal tehti algust varem kui eel
misel.

Ülikooli administratsioon ja ametiühing omalt poolt on samuti as
tunud samme eksamite edukaks ja häireteta kulgemiseks. Ülikooli 
juhtkonna poolt anti korraldus ülikooli raamatukogu ja teaduskondade 
raamatukogude lahtihoidmiseks hilisõhtuni ja teaduskondade juures 
avati vastavad ruumid, et üliõpilastel oleks võimalus häirimatult 
õppida.

Ametiühingu poolt võeti vastu otsus, mille kohaselt iga teadus
konna ametiühingu bürool tuleb organiseerida eksamid nõnda, et 
oleks kindlaks määratud üliõpilaste eksamitele ilmumise järjekord 
ja täpne aeg.

Kõike seda arvesse võttes tuleb loota, et käesolev eksamisessioon 
kujuneb kõigiti edukaks ja annab tunnistust töövõitudest meie üli
koolis, seda enam, et aastaaastalt on tõusnud õppetöö ideelis-teoree- 
tiline tase ja süvenenud üliõpilaste kommunistlik kasvatus ning õppe- 
distsipliin.

Milles peavad siis aga need saavutused avalduma ja missuguseid 
nõudeid seatakse 'üliõpilastele eksamitel? Esiteks on nõutav, et üliõpi
lane oleks õppetöö jooksul omandanud materialistliku arusaamise 
teaduse alustest, et ta oleks omandanud küllaldaselt fakte ja täpse 
ettekujutuse õpitavast ainest. Teiseks on vaja, et üliõpilane suudaks 
oma teadmisi esitada loogilise järjekindlusega, täpselt ja veenvalt, 
välja tõstes peaküsimuse ning jätmata välja olulist. Kolmandaks 
peab üliõpilane oskama oma teoreetiliselt omandatud teadmisi iga
külgselt rakendada ja praktikaga siduda. Lõppeks peavad teadmised 
olema kindlalt omandatud ja üliõpilane peab mõistma Kiduda uut 
varem õpituga.

Eksamitel kasutatakse piletisüsteemi, kusjuures piletitele on mär
gitud küsimused kursuse mitmesugustest osadest, mis lubavad eksami
neerijal kontrollida üliõpilase teadmisi teoreetilises o.sas ja oskust 
rakendada iseseisvalt teooriat ülesande lahendamisel. Pileti olemas
olu ei võta eksamineerijalt õigust esitada küsimusi ka väljaspool 
piletit. Õppejõud peavad eksamihinnete väljapanemisel eranditult läh
tuma vastava aine programmi nõuetest, mille madaldamine või kõr- 
gendamine on lubamatu.

Kui ülikooli kollektiiv rakendab ühiselt kõik jõud eksamite heaks 
kordaminekuks, siis võime me olla kindlad, et saavutame eelseisval 
eksamisessioonil ainult häid ja väga häid hindeid, andes seega tunnis
tust süstemaatiliselt omandatud teadmistest, kõrgest õppedistsipliinist 
ja tahtest omandada põhjalikke teadmisi, mida rakendame hiljem 
kutsetöös Nõukogude riigi hüvanguks.

Alanud eksamisessioon nõuab meilt kõigi jõudude pingutamist. 
Töötagem selliselt, et sessioon lõpeks kõigile üliõpilastele ja seega 
kogu ülikoolile edukalt ning kujuneks taas üheks järjekordseks sam
muks meie ülikooli kujunemise teel eesrindiikuks nõukogude üli
kooliks!

Töötagem nii, et iga üliõpilase saavutused ja kogu eksamisessiooni 
tulemused kujuneksid väärilisteks a!anud tähtsaie aastale — sõjs- 
järgse stalinliku viisaastaku viimasele aastale, Nõukogude Eesti juu
beliaastale!

Partei-algorganisatsioon Tartu linna V partei 
konverentsi otsuste täitmisel

Möödunud nädalal toimus TR Ülikooli partei-
-algorganisatsiooni järjekordne üldkoosolek, kus 
kuulati ära  ja  aru ta ti läbi partei-aigorganisatsiooni 
sekretäri sm. K alju aruanne Tartu linna V partei
konverentsi tulem ustest ja  TRÜ partei-aigorgani
satsiooni ülesannetest konverentsi otsuste täitmisel. 
Koosolek möödus ehavas ja  asjaäkus ohkkonnas; oli 
hulk sõnavõtjaid, ke,s juhtisid  printsipiaalse boiše- 
vistliku kriitikaga tähelepanu algorganisatsiooni 
töös esinevade puudustele.

Parteikoosolek m ärkis mõningaid edusamme õp
pe- ja  kasvatustöös, aga samuti ka teadusliku uu ri
mistöö organiseerimises. Tosist abi on osutatud ka 
koihooside loomisel ja  tähtsam ate põllutööde läbi
viimisel noortes ühismajapidamistes. Rööbiti nende 
ja  teiste edusammudega töös aga m ärgiti koosole
kul, et ülikooli parteiorganisatsiooni töös esineb 
veel hulk puudujääke. M itteküllaldase sihikindluse 
ja  intensiivusega peetakse v õ itu s t kodanliku natsio
nalismi igandite, apoliitilisuse ja  formalismiga, m ile  
tagajärje l on saanud võimalikuks mitmed ideoloogi
lised vääratused õppetöös. Senini ei ole parte i
organisatsioon saavutanud seda, et eranditu lt kõik 
kommunistid töötaksid oma ideelis-poiiitiiise tead
likkuse taseme tõstmisel. Eriti viimasel aja l on 
nõrgalt tehtud massilist poiiittööd elanikkonna hul
gas. Tingimata on tarvis kõige lähemal a ja l taasta
da agitpunkt ja  kom plekteerida ning tööie raken
dada agitaatorite kollektiiv.

Edasi on üheks nõrgaks lüliks töö ühiselamutes, 
millele seni on liiga vähe tähelepanu pööratud. 
Sama tu leb  ütelda ka elutingimuste kohta ühisela- 
muis, mis üldiselt, kuid eriti Tiigi tänava in ternaa
dis, on lubam atult halvad. Üdkooti m ajandusaparaat 
aga on teinud väga vähe olukorra parandamiseks. 
Senini ei ole moodustatud alatiselt tegutsevaid

komisjone ühiselamutes valitseva olukorra kontrol
limiseks. t\enue komisjonide loomisele peaksid ame- 
tiuningu- ja komsomoAi-orgamsütsioouid tõsiaeit 
тб аеш а .

Mitteküllaldane on olnud komsomoii-organisatsi- 
oom ja naiskomisjoni juhtimine parteiorganisatsi
ooni poon. (juukona paianuamiseks luuakse nuud 
naiskomisjonid *gas teaduskonnas, mi,s pea^s tunuu- 
vait aktiviseerima lööd naiste huigas ja kergenua- 
ma naiskomisjomde juhtimist.

Ronkearvuiistest sõnavõttudest tuleks eelkõige 
mainida sm. FeidDachi esinemist. Sõnavõtja rõnutas 
täiesti õigustatult, et potiitiniormaisioonitunde viiak
se meil ikka veel läoi mattaiai tasemel. Õppejõud 
peaksid hoolikamalt valmistuma poiiitinformatsioo- 
niks. Teiselt pooit aga on tarvis hoontseda seile 
eest, et poibtinlormatsiooni teemad tehtaks üliõpi
lastele varakult teatavaks, millega üliõpitased saak- 
sid võimatuse aktiivsemalt osa vö^ta kusimuste arut
lemisest.

Sm. Sivenkov oma sõnavõtus juh tis põhjendatult 
täheiepanu sellele, et partei-aigorganisatsiooni buroo 
on seni norgatt juh tinud  parteigruppide tööd. Ta 
tõi esile takte, mis räägivad sellest, et Raadi õppe- 
ja  katsem ajandis töötavale parteigrupiie pole osu
tatud küliaidast täheiepanu: algorganisatsiooni bü
roo liikmed külastavad harva Raadi õppe- ja  katse
m ajandit, parteigrupi organisaatori aruannet pole 
kordagi kuulatud algorganisatsiooni bürool jne.

Partei-aigorganisatsiooni üldkoosolek võttis vastu 
konkreetse otsuse, mille ellurakendam ine kindlustab 
Tartu linna V parteikonverentsi otsuste täitm ise 
Tartu Riiklikus Ülikoolis, ja  otsustas üksmeelselt 
suunata kõik jõud töös avastatud puuduste likvi
deerimiseks.

D. Gaboviti
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Sissekandeid õpingu- 
raamatuisse on tehtud

Vene keele arvestusel näit-asid 
Põllum ajandusteaduskonna agro- 
noomiaosakonna I ja  II kursuse üli
õpilased h ä id * ja  väga häid tead
misi. I kursuse üliõpilastest said 
hinde „väga hea" Kalju Kask, 
Meeland Loidap ja  Ilme Äraste.

Suurt visadust ja  püüdlikkust 
edasijõudmisel on näidanud üliõpi
lane Maimu Liivak, kelle teadm i
sed vene keele alal ülikooli sisse 
astudes olid väga nõrgad. Kuid a r 
vestusega tuli sm. Liivak tänu visa
le tööle juba  kindlalt toime.

II kursuse üliõpilastest parim aiks 
osutusid Almiide Sarap, Eva Puu
sild, Liidia Roth, Uno Esula, Leo 
Nigul, Kalju Leivategija, Evald 
Muna, Heino Kõiv, Heinrich Vip- 
per, Jaak Veevo, Jaan Viru, Lem
bit Nukk, Johannes Link ja  Heino 
Piirsalu.

Sügissemestril töötasid pingeliselt 
üliõpilased Elli Kuum, Aadu P ä r
tel, Herman Rand, Aksel Vulf, 
K alju Roosve, Saima Seep, Silvia 
Truus, Hans Värk, Karl Sobak, 
Lea Veske, Salme Pindre, Peet Pa- 
jos, H eiju Hannsaiu, Erik Vili, 
Kalju Järv  ja  Leopold Meensalu, 
kes arvestuse sooritasid hindele
„hea . vanem õpetaja A. Loopman

SÜm apaistvate tu lem u stega
Et varuda eksamisessiooni ajaks 

endale rohkem aega eksamite pare
maks ettevalmistamiseks ja  nii 
kindlustada sessiooni hea õnnestu
mine, on eesrindlikud üliõpilased 
Arstiteaduskonna IV kursusel soo
ritanud eksameid juba  enne ses
siooni algust, saavutades seejuures 
silmapaistvaid tulemusi.

№i sooritas huik m ainitud k u r
suse üiiõpiiasi enne tähtaega arsti
teaduse ajaloo eksami. Enamus 
eksami sooritanud üliõpilastest oli 
eksamiks valm istunud väga hooli
kalt ja  põhjalikult, m istõttu eksami

tulemused kujunesid rõõmustavaiks. 
Väga hea hinne m ärgiti õpinguraa
matusse kursuse eesrindlikum atele 
üliõpilastele — am etiühingu kur- 
susevolinikule V. Tintsiie, kommu
nistlikule noorele 0. Sepale, k u r
suse kultuuritöö organisaatorile 
V. Mandeliie, teaduskonna ameti- 
ühingubüroo esimehele J. Reinaruie 
ja  mitmetele teistele tublidele üli
õpilastele, kes teevad oma tööd 
kohusetruult, püüdlikult ja  v ilja 
kalt.

K. Kaid

Eesrindlaste! on osa eksameist juba 
sooritatud

D etsem brikuu lõpul leidsid jä r je 
kordse suurema üleülikoolilise ü ri
tusena aset nõukogude eesrindliku
le teadusele pühendatud konverent
si plenaaristungid. P lenaaristungi
tel esitati rida üldist huvi pätvi- 
vaid ettekandeid, nagu Ajaloo-kee- 
leteaduskonna dekaani sm. V. 
Reimani ettekanne nõukogude a ja 
looteadusest, sm. A. Feldmani e tte 
kanne nõukogude sõjateaduse üle
olekust kodanlikust sõjateadusest 
ja  mitu teistki.

Tuleb tõsiselt kahetseda, et mõ
lemale plenaaristungile oli kogune
nud ainult õige väikesearvuline 
kuulajaskond, mistõttu plenaaris
tungid ei täitnud küllalt efektiivselt 
oma peamist ülesannet — tutvusta
da ja  propageerida nõukogude tea 
duse saavutusi ülikooli kollektiivi 
laiades hulkades. Edaspidi tuleb sel
liste tähtsate ürituste neaks k o rd a 
minekuks teha õigeaegselt ja  põh
jalikum alt kõik vajalikud eeltööd.

Pildil: vaade plenaaristungi pre
siidiumile. Kõneleb teadusala pro
rektor sm. A. Marland.

V. Levitski foto

Õigusteaduskonna II kursuse üli- 
õpnasteie kujuneb seekordne eksa
misessioon võrdlemisi pingeliseks — 
sooritada tuleb 4 eksamit ja  sama
palju  arvestusi. Töö liigse kuh ju 
mise vältimiseks ja  parem ate tuie- 
iuuste saavutamiseks korraldasid 
snn paljud  üliõpilased oma töö sel
liselt, et osa eksameid sooritada 
juba enne sessiooni algust.

Kõige suurem aid pingutusi nõuab 
' mainitud kursuse üliõpilastelt la
dina keeie eksami ettevalmistamine, 
sest nim etatud distsipliini on loe
tud kolm semestrit. Seda arvesta
des hakati selieks eksamiks valmis
tuma õige varakult, ja  nüüd on 
paijud eesrindlikud üliõpilased 
eksami juba sooritanud. Leskuju 
andsid siin kom munistlikud noored 
Kaunsar, Tamm, Paiuvee jt., kes 
osutasid eksamil eeskujulikke ja 
põhjalikke teadmisi ja  said teeni
tu lt hinde „väga hea". Sama edu

kalt õiendasid ladina keele eksami 
ka mitmed teised eesrindlikud üli
õpilased sm-d M artin, Pehk jt.

Ka teistes ainetes on Õigustea
duskonna II kursuse mitmed üliõpi
lased eksami juba sooritanud. 
Sm. Otsmaa, kelle õpinguraam atus 
on seni ainult head ja  väga head 
hinded, sai kodanlike riikide riigi
õiguse eksami ennetähtaegsel õien
damisel juurde veel ühe väga hea 
hinde. Marksismi-ieninismi aluste 
arvestuse sooritasid enne tähtaega 
paijud üliõpitased eesotsas kommu
nistliku noore sm. L. Kallastega.

Püsivalt ja  intensiivselt tööta
des tahavad Õigusteaduskonna 
11 kursuse eesrindlikud üliõpilased 
ka eelseisvail eksameil ja  arvestus
tel tä ita  ülesseatud loosungit: 
„Õppida ainult väga headele ja  
headele hinnetele!"

S. Päss

Aktivistid t ö ö ie !
Kursuse aktiivi ülesandeks õppe

töö alal on võitlus õppedistsipliini 
eest ja  selle eest, et üliõpilased pi
devalt töötaksid läbi loengutel 
antud m aterjalid.

Meie kursuse aktiiv koosseisus: 
sm. Post kursuse vanemana, sm. Ilo- 
mets komsomoligrupi organisaato
rina ja  sm. Toming ametiühingu vo
linikuna pole seni aga teadmiseks 
võtnud, et kursuse aktiiv peab pi
devalt tegelema õppedistsipliini k ü 
simustega.

Õppetöö ja  õppedistsipliini küsi
mustega on senini tegelnud ainult 
kursusevanem üksi. Ametiühingu 
volinik on võtnud oma ülesandeks 
ainult liikmemaksude kogumise ja 
teatrip iletite  hankimise, kuna kom
somoligrupi organisaator on tegel
nud vaid kommunistlike noortega 
seosesolevate küsimustega.

Niisugune lahus töötamine ja 
ainult oma spetsiaalülesannetega 
tegelemine on viinud õppedist
sipliini languseni.

On vaja, et kursuse aktiiv ühiselt 
pööraks m ainitud küsimustele tä 
helepanu. Õppetöö küsimused tu 
leb aktiivil enne omavahel läbi 
a rutada ja  siis ilmuda kursuse ette 
kindla omapoolse seisukohaga. 
Kursuse aktiiv peab muutuma k u r
suse juhtivaks ja  edasiviivaks 
jõuks. Eriti tähtis on see nõue 
nüüd, eksamisessiooni algul. Nüüd 
peab kursuse aktiiv iga päev olema 
kursis töö käiguga, omama ülevaa
det eksamite tulem ustest ja  õppetöö 
olukorrast iga üliõpilase juures, et 
vajaduse korral organiseerida abi 
ja  võtta tarvitusele muid abinõusid 
puuduste likvideerimiseks. Eksa
misessiooni a ja l on aktiivi ju h ti
vat kätt tarvis rohkem kui kunagi 
varem. Arvestagu seda meiegi k u r
suse aktivistid, kellelt üliõpilased — 
nende valijad  — ootavad ülesan
nete korralikku täitmist.

A. Koorits, 
keemia III kursuse 

üliõpilane.
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Milline peab olema isiklik raam a 
tukogu? Kuidas seda kom plektee
rida? Need küsimused kerkisid e ri
lise aktuaalsusega esile äsjalõppe
nud kirjanduse levitamise hoogtöö 
aja l ja  ei tohiks oma tähtsust kao
tada edaspidigi.

A rvatavasti ei leidu meil üliõpi
lasi, kellel isiklik raam atukogu 
täielikult puuduks. Suurem osa 
pani juba keskkoolis raam atuko
gule aluse, kuid teadlikku selekt
siooni selle täiendamiseks alusta
takse ikkagi ülikoolis huvide ja  
tulevase eriala täpsema selgumi
sega.

Tekib probleem, milliseid nõu
deid võib esitada isiklikule raam a
tukogule ta sisu, mitmekesisuse ja  
mahu seisukohalt? Kas on otstarbe
kohane, et raatnatukogu oma ma
terja lilt spetsialiseeruks kitsalt üli
õpilase huviala järgi? Kas on ülds3 
mõtet selleks kulutusi teha, arves
tades meie ülikooli raam atukogu, 
teaduskondade ja  kateedrite  raa 
matukogude küllalt korralikku 
tööd ja  mahtu?

Vastus viimasele küsimusele peab 
olema positiivne. Kuna rohuv ena
mik meie produktiivsest tööst toi
mub kodus, siis on hädavajalik  
omada ka endal tähtsam aid käsi
raam atuid, klassikuid jne.

Alustades konkreetselt poliitilise 
kirjandusega, mida, nagu kogemu
sed näitavad, kõige sagedamini tu 
leb tarbida, peaks siin olema ü ld
nõudeks, et iga üliõpilane soetaks

vähemalt meie klassikute tähtteo
sed. Marksismi-leninismi klassi
kute teosed peavad moodustama 
meie raam atukogu raudvara. Meie, 
Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilas
te, tulevaste ajaloolaste ja  k ir jan 
dusteadlaste suhtes on see nõue 
eriti rangelt kehtiv. On ju  terve 
rida teoseid, nagu näiteks Marxi ja  
Engelsi „Saksa ideoloogia", Engelsi 
„Perekonna, eraom andi ja  riigi tek
kimine", „Vanad germaanlased", 
„Talupoegade soda Saksamaal", 
Lenini „Kapitalismi areng Vene
maal", seltsimees Stalini „M ark
sism ja  rahvus- ning koloniaal- 
küsimus" jt. meie eriala otsesteks 
õpikuteks.

Ute minnes erialase k irjanduse 
valikule, tuleks siin vältida liigset 
ühekülgsust. Vaevalt on mõeldav, 
et meie suudaksime luua kõiki meie 
vajadusi rahuldava raamatukogu. 
Kuid võime nõuda, et meie isiklik 
raam atukogu sisaldaks tähtsam aid 
käsiraam atuid, üldhaaravam aid teo
seid, aktuaalseid uurimusi. Selle 
üldilmelisema m aterjali kõrval 
võiks võimaluse korral tähelepanu 
pöörata ka ühele kitsam ale prob
leemile. mis oleks siis veidi rikka
malt k irjanduse poolest esindatud.

Suure tähtsusega on teaduslikus 
töös pidev informatsioon teadus- 
aiastest uudistest ja  edusammu
dest. Sellepärast oleks ajaloolastel 
kasulik teiiida meie juhtivam aid 
ajaloolisi a jak irju , nagu näiteks 
„NSVL Teaduste Akadeemia Tea

ta ja"  või „Ajalooküsimusi". Isikli
kult soovitaksin veel iga nädal 
ilmuvat välispoliitilist a jak irja  
„Uus Aeg" (ilmub neljas täh t
samas euroopa keeles), milles 
käsitletakse kapitalistlike riik i
de ning uue dem okraatia m aa
de sise- ja  välispoliitilisi küsimusi 
nii nõukogude kui ka välismaa a ja 
k irjan ike  poolt. Eriti ajaloo-osa- 
konna üliõpilased peaksid nende 
ajak irjadega pidevalt kontaktis 
olema, ning ei tohiks korduda meie 
grupis esinenud nähtus, kus jä re l
pärim isel selgus, et peagu keegi 
üliõpilastest polnud näinudki mai
nitud a jak irju .

Isikliku raam atukogu loomist k e r
gendab oluliselt see, e t meil ilmub 
jä rje s t enam tarvilikku kirjandust. 
Juhul, kui meie raam atukauplustes 
mõni teos on läbi müüdud, pöör
dutagu Akadeemilise Raamatu Le
ningradi osakonna poole, aadressil 
Leningrad 120, Liteinõi pr. 53a, ära 
m ärkides raam atute pealk irjad  ja 
tellija aadressi. Raam atud saab 
kätte kohalikust sidekontorist, sa
mas toimub ka raam atu hinna tasu
mine selle kättesaamisel. Saateku
lud on minimaalsed. Sama asutis 
saadab soovikorral välja  uute raa 
m atute katalooge (tasuta).

Isikliku raam atukogu komplek
teerim iseks on meile antud kõik 
eeldused. Kasutagem neid!

L. Meri,
ajaloo-osakonna üliõpilane.

у д  з л я  р < % 7 ? я  /
Tartu  Riikliku Ülikooli kehakul- 

tuuritöös on üheks tõsisemaks puu 
duseks õppejõudude, teenistujate 
ja  tööliste peagu täielik eemale 
jääm ine sellest tööst. Vaatamata 
sellele, et seda küsimust kordu 
vait on puudutatud ametiühingu ja 
USK koosolekutel, ei ole olukoro 
nim etam isväärselt paranenud.

Vaadeldes õppejõudude, teenistu
ja te  ja  tööliste eemalejäämise põh 
jusi, näeme siin kaht peamist asja 
o;u. Esiteks ei ole veel kaugeltki 
kõik meie töötajad teadlikud keha 
kultuuri ja  spordi suurest tähtsu 
sest töövõime tõstmisel. Leidub 
veel neid, kes arvavad, et keha ja 
vaim on vastandmõisted, millised 
võivad areneda ainult üksteist p i
durdades, et inimene, kes töötab 
vaimsel alal, ei tarvitse mingil 
m ääral tegelda kehakultuuriga ja 
et sportimine on kasutu ajaviitm i
ne ja  enese väsitamine. Sellised 
kodanlikust a jast pärinevad seisu
kohad on väga eksHkud, sest küsi
muse dialektilise käsitluse põhjal 
selgub vaidlem atult, et teadlase, 
kunstniku ja  iga teise vaimsel alal 
töötaja töötulemused sõltuvad väga 
suurel m ääral sellest, kui tugev ja 
terve on tema keha. Paljud  suured 
teadlased tõestavad praktiliselt se-

la asjaolu. Maailma suurim vai
muinimene Lenin oli innukas uisu- 
a ja  ja  m atkaja. Isegi vanglas ei 
^atkestanud ta regulaarseid võim- 
em isharjutusi. Üldiselt on tuntud 
ikadeemik I. P. Pavlovi kehakul- 
uuriharrastused, mis kestsid kuni 

kõrge elueani. Isegi enam kui 
Ю-aastasena tegeles ta pidevalt ke
haliste harjutustega.

K ehakultuur on suurepärane va- 
'iend vaimu värskena ja  erksana 
'loidmiseks. Rakendades nõukogude 
teaduses tuntud „aktiivset puhkust" 
näeme, et pärast pingutavat ning 
väsitavat vaimset tööd kõrvaldab 
lühike suusamatk, kerge võimle 
mine, suplus või mäng väsimuse 
tunduvalt kiiremini, kui passiivne 
puhkus.

K ehakultuuri tähtsuse alahinda
mine pole aga siiski peamiseks, 
meie ülikooli õppejõudude ja  töö
ta ja te  kehakujtuurilisest tööst 
eemalejäämise põhjuseks. Suure
maks süüdlaseks on siin ameti- 
ühingu-organisatsioon ja  Ülikooli 
Spordiklubi, kes ei ole loonud kül
laldaselt võimalusi tegutsemiseks 
ega pole teinud ka vastavat propa
gandatööd õppejõudude, teenistu
ja te  ja  tööliste hulgas. Seni tegut
seb ainult väikesearvuline õppejõu

dude ja  teenistu jate käsipallimän- 
g ijate rühm, kuna teistel aladel 
pole organiseeritud mingit tege
vust. Ülikooli Spordiklubi on asu
nud nende puuduste kõrvatdamise- 
le. Lähemal ajal organiseeritakse 
ülikooli õppejõudude, teenistu jate 
ja  tööliste kehakultuurikollektiiv, 
kuna seni puudus vastav organi
satsiooniline keskus. Häid võima
lusi tegutsemiseks annavad organi
seeritavad jahinduse, kalanduse, au- 
to-mooiorspordi ja  purje-sõude- 
spordi sektsioonid. Eeloieval se
mestril alustavad tegevust suusata
mise ja  võimlemise rühm ad õppe
jõududele ja  teenistujatele.

Tartu  Riiklikus Ülikoolis on ole
mas kõik võimalused kehakuituuri 
ja  spordi harrastam iseks. Kõigil 
spordialadel, kus leidub soovijaid, 
võib orgnaiseerida vastavatd õppe
jõudude ja  teenistu jate rühmi. Soo
vijail tuleb registreeruda Ülikooli 
Spordiklubis. Pole kahtlust, et ak 
tiivsete kehakultuurlaste arvu каь- 
vamisega õppejõudude, teem stujatf 
ja  töötajate hulgas paranevad ka 
töötulemused meie ülikoolis.

F. Kudu,
Ülikooli Spordiklubi aseesimees.

Vennasvabariigid pakuvad head eeskuju
H ilju ti oli nende ridade k ir ju ta ja  

kom andeeritud Leningradi, et tu t
vuda sealsete kõrgemate õppeasu
tiste, eriti Leningradi Riikliku Üli
kooli ja  Herzeni nimelise Pedagoo
gilise Instituudi bioloogiajaama- 
dega.

Sõja aja l hävinud või kannatada 
saanud bioloogiajaamad on peaaegu 
kõik ühiskondlikus korras üliõpi
laste abil täielikult taastatud. 
M itšuurinliku bioloogiateaduse või
dukäik on siin nagu m ujalgi aval
danud oma viljastavat ja  virgutavat 
mõju. Leningradi kõrgemate õppe
asutiste bioloogiliste teaduste ka
teedritel on peagu kõigil oma 
bioloogiajaamad ja  edaspidiseks on 
ette nähtud igale kateedrile ise
seisva bioloogiajaama rajam ine.

Praegu olemasolevates bioloogia- 
jaam ades käib vilgas uurimistöö. 
Peale alaliselt siin töötava perso
nali suunavad õppeasutised suvel 
siia oma üliõpilased m enetlusprak
tikale. Siin koguvad üliõpilased 
ka m aterjali oma diplomitööde 
jaoks. Samuti töötab bioloogiajaa- 
mades hulk aspirante ja  õppejõud 
saavad siit oma uurimistööks v a ja 
likke andmeid. Nii on bioloogia
jaam ad õppeasutistele teadusliku 
töö baasiks. Selle kõrval varusta
vad jaam ad oma kateedreid v a ja 
liku katsem aterjaliga — loomade, 
lindude ja  taimedega. Mitmete 
kateedrite  juures on talvisteks töö
deks — sel aja l pole nimelt kon
takt jaam adega nii elav — linnas 
oma katsejaam ad, mida varustavad 
jaam ad.

Bioloogiajaamad kujutavad endist 
laialdasi m ajapidam isi (suurim 
pindalalt 1200 ha) teaduslikuks ots-
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tarbeks. Nad on varustatud vasta
vate spetsiaal-hoonetega teadusli
kuks uurimistööks. Nii käib aasta 
läbi pidev uurimistöö lautades, vol- 
jäärides, linnufarmides ja  katse- 
m ajades akvaarium ide ja  terraa- 
riumidega. Siin leidub kõiki mõel
davaid katselooma liike. Selgroog
sete zooloogia alal kasutatakse siin 
küülikuid, kärpkoeri, siile, rotte, 
hiiri ja  merisigu. Ornitoloogilisteks 
uurim isteks pakuvad suurepäraseid 
uurimisvoimalusi katsem ajad. vol- 
jää rid  ja  puurid laulu-, rööv- ja 
veelindudega, samuti kodulindu- 
dega. Roomajate ja  kahepaiksete 
jaoks on katsem ajadesse paigutatud 
hulgaliselt akvaarium e ja  terraa- 
riume. Samuti on olemas sissesea
ded hüdrobio loogiateks uurim is
teks. Vastavates akvaarium ides 
võib kohata kõige mitmekesisemaid 
kalaliike, vähke ja  veeputukaid. 
Suurt tähelepanu on osutatud ka 
entomoloogiale. Selleks on raken
datud laialdaselt insektaarium e, 
form ikaarium e ja  mesilaid. Botaa- 
nilisteks uurimistöödeks on pühen
datud suured aiad. V iljapuuaedade 
kõrval, kus leidub hulgaliselt 
m itšuurinlikke sorte, on aedu, kus 
toimuvad katsed jaroviseerimise, 
vegetatiivse hübridiseerimise, akii- 
matiseerimise ja  aretam ise alal 
kõige mitmekesisemate kultuur- ja 
metstaimede juures. Loomulikult 
on ehitatud aedadesse hu!k kasvu

ja  sortide eest. See võitlus on ol
nud küllaltk i edukas, nagu näita
vad katsed kimalase ja  haha kodus
tamiseks ja  paljudel muudel aladel.

Katsehoonete ja  -aedade kõrval 
toimuvad muidugi vaatlused ja  ka t
sed ka jaam ade üm bruses kultivee
rim ata aladel, sest nõukogude bio- 
loogiateadus ei kaota sidet elava, 
tegeliku loodusega ka kõige pare
mate katsetingim uste loomisel.

Peale teaduslikuks otstarbeks 
ettenähtud alade on igal bioloogia- 
jaam al ka oma m ajanduslik baas 
pollu- ja  heinam aade näol.

Enamus bioloogia jaam u asub 
Leningradi lähimas ümbruses, et 
võimaldada hõlpsat sidepidamist ja  
et nad oleksid kergesti juurdepääse- 
tavad.

Peale nende teenindavad kateed
reid praktiliste tööde läbiviimisel 
Valges meres asuvad bioloogiajaa
mad (ornitoloogia alal) ja  Lenin
gradi zoo.oogia- ja  botaanika-aiad.

Eeltoodud andmed näitavad, mis
sugused ressursid annab Nõukogude 
valitsus eesrindliku ja  progressiivse 
bioloogiateaduse kätte. Eeskujud 
õbutavad. Meie noores vabariigis 
ei ole veel seesuguseid eeskujulikke 
bioloogiajaamu ja  olemasolevad on 
veel rajam ise järgus. Meil ei ole 
puudu headest eeskujudest ja  nende 
järe le  sammuvad ka meie praegu 
veel algelised bioloogiajaamad ees
rindliku bioloogiateaduse teel edasi

U usaasta-m askeraad i 
hoiatavad õppetunnid

Ä sjasaabunud uut aastat võeti 
meie ülikoolis vastu ulatuslikum ate 
üritustega kui varem ail aastail. 
Suureks ja  kauaoodatud sündmu
seks oli uue aasta vastuvõtmiseks 
korraldatud m askeraad, mille läbi
viimise mõtte algatas ELKNU TRÜ 
komitee ja  milleks vastava orga- 
niseerimiskomisjoni juhtim isel tehti 
ettevalmistusi pikem at aega.

Kogu ülikooli kollektiiv tundis 
elavat huvi m ainitud ürituse vastu. 
Sellest räägib selgelt asjaolu, et 
51. detsembri õhtul kogunes pea
hoone dekoreeritud aulasse ja  
auditooriumidesse vähemalt tu 
hat inimest — ülikooli õppe
jõude, üliõpilasi ja  teenistujaid. On 
aga tõsiselt kahju, et m askeraadilt 
tuli lahkuda pettum use ja  isegi eba
meeldiva tundega. On tõsiselt 
kahju, et niisugune ulatuslik ja  
hästi kavatsetud üritus sedapuhku 
ebaõnnestus, halva m ulje jättis.

Süü lasub siin eeskätt organisee
rival komisjonil, mille esimeheks 
oli sm. Möller. Osutus nimelt, et 
kuigi komisjon töötas püüdlikult, 
jä ttis  ta  silm apaari vahele rea 
tähtsaid küsimusi, mis peo käigus 
valusasti end tunda andsid. Kõige
pealt oli lubam atult nigel ja  a r
metu õhtu eeskavaline osa, mis 
koosnes ainult 5—6 numbrist. Vähe 
sellest, neistki mitmed ei õigusta
nud enda võtmist sellise tähtsa üle- 
üiikoolilise piduõhtu kavva. E tte
heiteid tuleb eelkõige teha õhtul 
teadustajatena esinenud sm-tele 
Pandisele ja  Kõigile, kes pahatihti 
laskusid labasustesse ja  ideelage- 
dasse veiderdamisse. Ebaselgeks 
jä i ka küsimus, miks võeti kavva 
J. Sütiste luuletuse „Nääriöö" e tte
kanne. Ümbertegemise ja  „a ja 
kohastamisega" oli selle luuletuse 
mõte nimelt täiesti moonutatud, 
ebaselgeks ja  isegi kahemõtteliseks 
tehtud.

Häirivana tuleb nim etada ka 
asjaolu, et ettekannete ja  tan tsu 
muusika transleerim isest kõigisse 
auditooriumidesse ei tulnud midagi 
välja, mistõttu mõnes ruumis tekkis 
ummik, samal aja l kui teised ruu 
mid olid pooltühjad.

Halb on samuti see, et lubam atult 
halvasti oli korraldatud riietehoid, 
mistõttu peo lõppedes paljudel osa
võtjatel tuli kuni tund aega oodata 
üliriiete kättesaam ist.

Kõige tõsisemaks väärnähtuseks 
aga oli see, et peol valitses korrala
gedus. Tegelikult korrapidajaid  ei 
olnud üldše. Ja seda seepärast, et 
teaduskondade komsomoli-organi- 
satsioonide sekretärid, kelle üles
andeks oli vastavate isikute m uret
semine, jätsid  oma kohustuse tä it
mata. Tekkinud lünga täitmiseks 
ei võtnud midagi ette ka korrapida
mise eest vastutav sm. Sinimäe. 
K orrapidajaid oli aga hädasti ta r
vis, sest osutus, et meil on ikkagi 
veel üliõpilasi, kes ei oska olla tei
siti rõõmsad kui ainult alkoholi 
tarvitades ning kes arvasid, et 
joobnutena pole tarvis täita nõu
kogude üliõpilasele esitatavaid käi- 
tumisnõudeid ja  et maski varjus 
on hea võimalus rikkuda korda. 
Eriti häbiväärselt käitus A rstitea
duskonna III kursuse üliõpilane 
Tuul.

Niisuguste faktide esinemine on 
meie ülikoolile ülim alt häbistav ja 
teotav. Siinkohal me peame ees
kätt süüdistama piduõhtu organisee
rimiseks moodustatud komisjoni ja  
ELKNU TRU komiteed, kes oleksid 
pidanud osutama palju  enam ette
nägelikkust, organiseerimisvõimet 
ja  ranget kätt. M askeraadi koge
mus hoiatab meid, et me edaspidi 
peame taolisi üritusi palju  paremini 
ette valmistama ja  läbi viima. 
Maskeraadi kogemus õpetab meid, 
et me edaspidi veelgi enam peame 
tegelema noorsoo kommunistliku 
kasvatusega ja  olema veel range
mad igasuguste korrarikkum iste, 
igasuguste ebatervete nähtuste suh
tes.

Meie komsomoli- ja  ametiühingu- 
-organisatsiooni kõige kiiremaks 
ülesandeks on välja  selgitada ja  
vastava karm usega karistada kõiki 
neid, kes käitusid näotult, ebasobi
valt ja  nõukogude üliõpilasele eba- 
väärikalt.

J. Kask

V e s t e k s

uutele saavutustele.
hooneid ja  lavasid vastavate katsete avaram atesse tingimustesse ja  
jaoks.

Eeltoodust on näha, kuivõrd on j 
rõhutatud praktilisi küsimusi bio- 
loogiateadustes. Käib alaüne võit
lus teadlaste ja  looduse vahel u u te , ' 
inimesele väärtuslike tõugude [

V. Zelnin,

TRU bioloogiajaama vanem 
teaduslik kaastööline.

Ehkki jõnkadi-jonkadi, linkadi- 
-lonkadi, kuid siiski küllalt k iires
ti lähenesid jõulupühad, kuni nad 
paar nädatat tagasi päris kätte 
jõudsid. Enamikuie meie üliõpiias- 
test ei tulnud neid kodanliku aja 
pühi meeldegi. Aga M etsandustea
duskonna ii  kursuse üliõpilasele 
n aare i K adarikuie kerkisid nad vä
ga tõsiselt päevakorda, sest tema 
on veei üsna kõvasti vanade tra 
ditsioonide kammitsas kinni.

Poolteist kuud enne seda elas 
kaarel kaasa nõukogude rahva 
suure pidupäeva — Suure Sotsia
listliku Oktoobrirevolutsiooni aas
tapäeva tähistamist. Siis leidis 
aset tore massiline rongkäik, kor
raldati ka rõõmsaid piduõhtuid ja- 
lakeerutusega. Kogu nõukogude 
rahvas lõõmutses siiralt, pühiisedes 
uue, sotsialistliku korra sünnipäe
va, võidupäeva kõige vana, peiiKinu 
ja  reaktsioonilise üie. Künap mõis
tis selle püha tähtsust Kaareigi, 
sest egas ta  muidu kursusevanem  
o^e ja  ega muidu tema pilti autahv- 
tiie paigutatud. Kuid Kaarli õnne
tus on see, et ta koos mone teise 
üliõpilase ja  ülikooli teenistujaga 
on veei kodanlike ideoloogia igan
dite mõju a l l . ..

Niisiis jõudsid kätte jõulud. Päev 
enne seda tuii muidugi jõululau
päev. Sel laupäevaõhtul suundus 
Peetri kiriku poole saigake usklik
ke toomaid — enamikus vanad ei
ded ja  taadid, kuid nende hu.gab 
paar nooremat ka. Läksid paive.a- 
ma ja  küüm aid põ.etama. Läksid 
need, keltele kodanlikul aja l nii- 
pajju  usumiirki sisse anti, et nad 

j  sehest koormast ikka veel vabane
da ei suuda. On selge, et suurem 

] osa neist idrikussem inejaistki enam 
, jum a.at ei usu, kuid kombel ja 
j .raditsioonil on siiski tugev jõud.

Nende viimaste, m itteuskujate 
hulka kuulub ka meie Kaarel. Ta 

; ei teinud mingeid ettevaimistusigi 
j kirikusse minekuks. Ei oska ta 

kirikulaule ega tunne ka palveta
mise kunsli, on ühesõnaga võhik 

! neis „sanetuse-asjus". Kuid trad itsi-

ooni kohaselt ja  teiste kirikuliste 
eeskujul tegi temagi haleda ning 
magusa näo ning astus kirikusse. 
Jah, aasta varem astus ta ülikooli, 
et õppida eesrindlikku nõukogude 
teadust, nüüd aga astus kirikusse. 
Kaarel jä i ikka samaks Kaarliks 
mõlema astumise ajal, sest ta on 
vääral arvamusel, et üks ei sega 
teist. Ta muutis ainult näoilmet. 
Kõik muu jä i aga endiseks. Aasta 
tagasi sähvatas K aarlil peas üks 
mõte ja  ta otsustas astuda sammu 
ühe jalaga — astuda meie ülikooli. 
Teine jalg  jä i kodanlikku maailma
— kirikusse. Teadus ja  usk aga on 
lepitamatud vaenlased. Nii on meie 
Kaarel ühe jalaga nõukogude ü li
õpilane, teisega — usukommete 
harrastaja.

Sellepärast läkski Kaarel k iri
kusse. Sisse astus pisut kohmakalt, 
sest teine jalg ei tahtnud sõna 
kuulata. Aga kirikus sees liigub 
ta ju lgelt ja  kergelt, nagu kannak
sid teda väikesed inglitiivakesed.

Seisab siis Kaarel kirikus ja  vaa
tab. Näeb m itutki tu ttavat nägu. 
Siin seisab mõtlikult vaikne Pisuke 
õppeosakonnast, seal pikk ja  pee
nike vanem -laborant Vladimir Tali, 
seljataha jääb  professor Moora 
poeg Henn, kõigest korist laulab 
reaktsiooniline tegelinski Alo Tilk. 
Niisuguses seltskonnas hakkab 
Kaarlil palav, kuid ta kannatab 
siiski.

Nii seisis meie Kaarel ja  vaatas, 
vaatas ja  mõtles. Mõtles ja  mõtles, 
kuni asi sai selgeks. Ja kodu poole 
astudes Kaarel K adarik otsustas: 
„Ei tuleval aastal ma küll enam 
kirikusse lähe — seal ei näe ühtki 
mõistlikku meest ega kuule midagi 
a ru k a t..."

Loodame siis, et Kaarel Kadarik 
nüüd juba mõlema jalaga kindlalt 
astub nõukogude üliõpilaste üks
meelsesse kollektiivi.

Märt Antivana
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NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi

S E A D L U S
NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste läbiviimise kohta

T artu  Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rek toraad i, 
ELKN Ü kom itee ja  am etiühingu kom itee häälekandja

№ . 2 (49) Reedel, 13. ja an u aril 1950. a. !I! aastakä ik

Seoses NSV Liidu Ülemnõukogu teise koosseisu 
volituste lõppemisega 10. veebruaril 1950, NSV Liidu 
Konstitutsiooni § 54 alusel, mis m äärab kindlaks, et 
NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium m äärab uued 
valimised, mis peavad toimuma hiljem alt kahe kuu 
jooksul, arvates NSV Liidu Ülemnõukogu volituste 
lõppemisest, ja  vastavalt „NSV Liidu Ülemnõukogu 
valimiste m äärustiku" § 72, mis näeb ette, et NSV
Moskva, Kreml
9. jaanuaril 1950.

Liidu Ülemnõukogu valimiste päev kuulutatakse 
välja  mitte hiljem  kui kaks kuud enne valimisi, ja  
et valimised toimuvad puhkepäeval, Nõukogude 
Sotsialistlike Vabariikide Liidu Ülemnõukogu Presii
dium o t s u s t a b : 

m äärata NSV Liidu Ülemnõukogu valimised püha
päevale, 12. m ärtsile 1950.

NSV Liidu ülemnõukogu Presiidiumi esimees
N. ŠVERNIK 

NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär
A. GORKIN

j E f c c F i h a H  i g y c t h #

Talvine eksamisessioon on täies 
hoos. Üliõpilased on haaratud  tah 
test anda parim ad näita jad  oma 
möödunud sem estrite õppetööst ees
kuju like  eksam ihinnete näol. Ka
teedrid on püüdnud teha kõik, et 
iga üliõpilane oleks igakülgselt 
ette valm istatud eksameiks ja  röö
biti heade teadmiste näitamisega 
eriaineis annaks eksameil tunnis
tust nõukogude üliõpilastele oma
sest eesrindlikust ideoloogiast ja  
kõrgest kultuursusest. Iga üliõpila
ne teab, et eesrindlik nõukogude 
kõrgem kool annab laialdase silma
ringi teaduse mitmesugustel aladel. 
Nõukogude kõrgem kool valmistab 
ette algatusvõimelist ja  julgeid 
novaatoreid, kes on suutelised nõu
kogude eesrindliku teaduse saavu
tusi ära  kasutam a igapäevases elus, 
on suutelised ühendam a teooriat 
praktikaga. Iga üliõpilase vastused 
eksameil peavad peegeldama seda 
nõukogude teadusele omast joont ja  
ei tohi piirduda ainult teoreetiliste 
teadmistega. Iga üliõpilane peab 
nägema om andatud teoreetilisis 
teadmisis nende rakendam ise või
malusi ja  vajadust iseseisvaks töö
tamiseks oma tulevasel erialal. 
Eksam ineerijad peavad küsimuste 
esitamisel osutama tähelepanu nii 
teooriale kui ka praktikale. Noore
m atel kursustel peab eksam selgi
tama, kas üliõpilane oma teadmiste 
poolest on suuteline täitm a neid 
praktilisi ülesandeid, mis on nõue
tavad järgm istel kursustel, nagu 
näiteks A rstiteaduskonna kliinilis- 
tel kursustel ja  kliinilisel m enetlus
praktikal. On selge, e t laialdased 
teadmised eksameil ja  aine sügav 
teoreetiline ja  praktiline omanda
mine on võimalik ainult siis, kui 
üliõpilane on hoolikalt valm istunud 
igaks eksamiks nii käesoleval eksa
misessioonil kui ka varem. Iga ek
sami hoolikas ettevalm istam ine või
m aldab üliõpilasel kasutada kõiki 
varem omandatud teadmisi iga ek
sami sooritamisel ja  anda eksameil 
kõrgetasemelisi kompleksseid vas
tuseid. ' 

Kõigiks eksameiks hoolikas val
mistumine pole mõeldav eksam i
eelse perioodilise energiapahva- 
kuna, vaid nõuab üliõpilaselt pide
vat, plaanipärast ja  distsipliiniran- 
get töötamist kogu semestri vältel. 
Kõrge õppedistsipliin avaldub kõi
gi loengute külastamises, kõigi 
p raktiliste  tööde sooritamises, kon

sultatsioonidest ja  kontrolltöödest 
osavõtmises ja  muude kateedri 
poolt nõutavate tööde õigeaegses 
täitmises. Kõigist neist õppetöö lii
kidest heade või halbade tulem us
tega osavõtmine m õjustab k a  eksa
mil fikseeritavat hinnet.

Suur töö jääb  aga teha veel eksa
misessiooni ajal. On tarvis pingelist 
ja  siisteemikindiat tööd üliõpilaste 
poolt iga eksami ettevalmistamisel 
ning õppejõudude ja  kateedrite  pi
devat abi selles töös.

Kuidas meie ülikooli teaduskon
dades täidetakse neid nõudeid? 
Toome näiteks olukorra meie suu
rim as fakulteedis — A rstiteaduskon
nas.

Eksamisessiooni ettevalm istus on 
Arstiteaduskonnas toimunud ko r
rapäraselt ja  hoolikalt. Arvestused, 
mis kuuluvad sooritamisele enne 
eksamisessiooni, on üliõpilaste 
poolt valdavas enamuses ko rra li
ku lt õiendatud. Kuid tuleb kinni 
naelutada ka mõningaid väärnäh- 
tusi arvestuste perioodil. A rstitea
duskonnas arvestuste läbiviimisel 
selgus, et üliõpilased ei valmis
tu  hoolikalt ette kõigis aineis. Mõ
ned üliõpilased tulid heade tead
mistega arvestusele alles siis, kui 
esm akordne arvestus oli osutunud 
m itterahuldavaks ja  oli antud uus 
tähtaeg arvestuse kordamiseks. See 
on lubam atu nähe ja  ei tohi esi
neda üldse eksamisessioonil, sest 
eksam itähtaja andmine eksamises
siooni väitel pole lubatav. Kateed
rites on õigeaegselt vä lja  selgita
tud arvestuste ja  kontrolltööde 
ning sem estri vältel praktikum ides 
esinenud puuduste kaudu nõrga 
edukusega üliõpilased. Nii deka
naat kui ka A rstiteaduskonna ühis
kondlikud organisatsioonid on 
nende üliõpilaste tähelepanu ju h ti
nud esinenud puudustele. Hoolika 
ettevalm istusega igaks eksamiks on 
võimalik neid lünki likvideerida, 
kuid mõnel üksikul juhul on see 
juba h ilja  üliõpilase hooletu ja  
ükskõikse suhtumisega oma töösse. 
Nii näeme, et edu eelduseks ja  a lu
seks on ikkagi pidev ja  kohuse
tundlik  töö iga eksami ettevalm is
tamisel.

Üliõpilased, kindlustage teadm is
te lt kõrgetasemeline eksamisessi
oon hoolika ettevalmistamisega 
igaks eksamiks!

Edukas start
Põllum ajandusteaduskonna agro

noomia ja  aianduse haru  I kursuse 
üliõpilastel tuli „eksam itulle" m in
na juba  eksamisessiooni esimestel 
päevadel — toimus eksam geodee
sias. Paljudele selle kursuse ü li
õpilastele oli kõnealune eksam üh t
lasi esimeseks eksamiks ülikoolis.

Eksamil osutus siiski, et üliõpi
laste pingelist tööd aineomandami
sel kroonisid head saavutused: 
seitsm eteistküm nest eksami soorita
nud üliõpilasest said ? hinde „hea", 
kuna ü lejäänud  küm nele üliõpila

sele, kes osutasid eriti sügavaid 
teadmisi, m ärkis eksam ineerija dot
sent Tiitso õpinguraam atusse väga 
hea hinde. Väga hea hinde saanute 
hulgas on kursuse eesrindlikud üli
õpilased Karis, Luulik, Käärik, 
Kuusik, Hirv jt.

Agronoomia ja  aianduse haru  I 
kursuse üliõpilased rakendavad 
nüüd oma jou selleks, et edukale 
stardile järgneksid vähem alt samad 
head tulemused ka teistel, eelseis
vatel eksamitel.

E. Viir

M etsandusteaduskonna komso- 
moli-algorganisatsiooni sekretär 
sm. Jüri Kallas ja  ÜTÜ ülikooli- 
noukogu aseesimees sm. Vladimir 
Koslov on m itte üksnes aktiivsed 
töötajad ühiskondliku töö alal, 
vaid kuuluvad samal a ja l ka Met
sandusteaduskonna eesrindlikem ate 
üliõpilaste hulka. Seda tunnistab 
juba  seegi, et mõlemad on kantud 
ülikooli oppetöö-eesrindlaste au- 
tahvlile.

Ka käesoleval eksamisessioonil 
töötavad mõlemad tublid kommu
nistlikud noored neile omase püüd
likkuse, püsivuse ja  eduga. H iljuti 
sooritasid sm-d Kallas ja  Koslov 
koos 16 teise üliõpilasega metsatöös

tuse osakonna 111 kursuselt eksa
mi m etallide tehnoloogia alal. Mõ
lemad näitasid oma vastustega ek
samil, et nad on aine õppimist võt
nud väärilise tõsidusega ja  k ind
lalt omandanud semestri jooksul 
läbivõetud m aterjali. Nii lisandus 
sm-te Kallase ja  Koslovi õpinguraa
matusse senistele veel üks väga hea 
hinne.

Seltsimeeste Kallase ja  Koslovi 
eeskujuandvad saavutused eksam i
sessioonil on veelkordseks tõendiks 
sellest, kui väljapaistvatele saavu
tustele viib ühiskondliku tegevuse 
ia õppetöö oskuslik ning harm ooni
line ühendamine.

O. Kaar

ж ж ж

Mitte ainustki 
„rahuidavat"

Loom aarstiteaduskonna V k u r
suse üliõpilastele on käimasolev ek
samisessioon eelviimane — juba 
käesoleval aastal seisab neil ees 
ülikooli lõpetamine. Seda arvesta
des on m ainitud kursuse üliõpilased 
suhtunud oma töösse erilise kohuse
tunde ja  püüdlikkusega, püüdnud 
igat ainet läbi töötada võimalikult 
sügavalt, et omandada põhjalikke 
ja  püsivaid teadmisi edasiseks vas
tutusrikkaks tööks meie rahvam a
janduse ühes tähtsam as harus — 
loomakasvatuses.

Tänu hoolikale tööle semestri 
vältel osutus real V kursuse üliõpi
lastel võimalikuks sooritada osa 
eksameid juba enne sessiooni al
gust. Nii näiteks sooritasid 25 üli
õpilast enne tähtaega detsem brikuu 
jooksul eksami mesilaste haigusi 
käsitlevas õppeaines. Seejuures 
osutusid tulem used üllatavalt hea
deks — 22 üliõpilast saavutas h in
de „väga hea" ja  üks üliõpilane 
„hea".

Niisuguste töösaavutustega anna
vad Loom aarstiteaduskonna viim a
se kursuse üliõpilased head ja  in
nustavat eeskuju noorematele k u r
sustele.

R. Vaher

Väära suhtumise 
halvad tagajärjed

Seltsimees Stalin õpetab meid, et 
tõeline noukogude teadlane ei ole 
ainult oma kitsa eriala spetsialist, 
vaid peab seejuures sügavalt valda
ma m arksistlik-leninlikku teooriat 
ja  tundm a elavat huvi ühiskondli
ku elu probleemide vastu. Just ni
melt niisuguseid igakülgselt arene
nud eriteadlasi kasvatatakse nõu
kogude ülikoolis, kus eriainete kõr
val õpetatakse ka marksismi-leni- 
nismi aluseid, poliitökonoomiat ja 
teisi ühiskonnateaduslikke distsip
liine.

On kahju, et meil ikka veel lei
dub üliõpilasi, kes ei mõista 
ühiskonnateaduste tundmaõppimise 
tähtsust iga ala spetsialisti seisu
kohalt. Selliseid inimesi on näiteks 
Loom aarstiteaduskonna IV kursu
sel, nagu näitavad äsjatoim unud 
eksami tulemused poliitökonoomias. 
Nimelt sooritasid esmaspäeval, 
9. jaanuaril poliitökonoomia eksami 
üliõpilased Miller, Pae, Mikk, Kal
jo, Paris, Sõnajalg ja  Käppa. Mit
med neist üliõpilastest aga tulid 
eksamile pinnalise, puuduliku ette
valmistusega, mistõttu sm-d Miller, 
Pae ja  Sõnajalg pidid leppima ra 
huldava hindega. Ü lejäänud m aini
tud üliõpilastest said „hea", ükski 
aga ei osutanud väga hea hinde 
väärilisi teadmisi.

Hoopis tõsisemalt suhtuvad need 
üliõpilased aga otgeselt oma e ri
alasse kuuluvate distsipliinide õppi
misse. Nii valm istusid üliõpilased 
Pae, Mikk ja  Paris äsjatoim unud 
eksamiks röntgenoloogias väga 
põhjalikult ja  sooritasid eksami 
hindele „väga hea".

Toodud võrdlus näitab ku jukalt, 
et need üliõpilased ilmselt alahin
davad ühiskonnateaduslike distsip
liinide tähtsust. Sellise suhtumise 
mõistab meie ülikooli kollektiiv 
üksmeelselt hukka. Iga üliõpilane 
peab jõudma arusaam iseni, et ai
nult oma kitsa eriala spetsialistina 
ei saa olla väärtuslik  töötaja nõu
kogude ühiskonnas.

L. Jaanimäe

Paremini organiseerida sessiooni käiku
Nagu teada, ilmus enne eksami

sessiooni algust rektori korraldus, 
et eksamite kulgemist jälgivad üli- 
õpilased-aktivistid, kes viivitam atult 
astuvad samme esinevate väärnäh
tuste kõrvaldamiseks.

Kahtlem ata on selline korraldus 
teretulnud, sest see aitab vältida 
nii üliõpilaste kui ka õppejõudude 
asja tu t a jakulu  ja  aitab omaltki 
poolt kaasa eksamite edukaks läbi
viimiseks.

Kahjuks aga ilmneb, et aktivis
tid ei saa aru  oma ülesande täh t
susest ja  töötavad äärm iselt nõr
galt. Nii olid saabunud 7. jaan u 
aril kella 15-ni ametiühingu ja  kom- 
somolikomitee ühisele korrap ida
jale vaid mõned üksikud teated ek
samite sooritamisest (neli aktivisti 
M etsandusteaduskonnast, kaks
Loomaarstiteaduskonnast ja  üks 
Põllum ajandusteaduskonnast). Või
me järeldada, et enam-vähem ra 
huldavalt on lahendatud aktivistide 
küsimus M etsandusteaduskonnas. 
Puudusena esineb aga siin asjaolu, 
et eksamitele ilmumist pole kella- 
ajaliselt planeeritud ja  nii kaob aja  
kokkuhoidmise faktor peagu täiesti. 
Rõhuvas enamuses õiendatakse Met
sandusteaduskonnas eksameid edu
kalt, rahuldava hinde sai vaid IV 
kursuse üliõpilane H. Tullus.

Umbes samasugust pilti pakuvad 
Põllum ajandus- ja  Loom aarstitea
duskonnast saabunud andmed.

Ü lejäänud teaduskondades aga 
töötavad aktivistid väga halvasti 
või pole neid üldse m ääratudki, mil
le taga jä rje l puuduvad andmed ek
samite käigust neis teaduskondades.

Nii pole Õigusteaduskonna II k u r
susel seni m ääratud veel aktiviste. 
Sama teaduskonna III kursusel toi

mus 6. jaanuaril eksam välisriikide 
majanduses ja  poliitikas, kuid selle 
tulem usist pole aktivist sm. Sisask 
ametiühingu ja  komsomolikomitee 
ühisele korrapidajale teatanud. 
Oma kohustuse jä ttis  täitm ata ka 
Põllum ajandusteaduskonna II k u r
suse aktivist, kommunistlik noor 
Maksimov, kes ei vaevunud tea ta
ma 6. jaanuaril toimunud eksami 
tulemustest. Kerkib küsimus, ku i
das kavatseb sm. Maksimov teos
tada oma kursusel kom munistlikku 
kasvatust, kuidas kavatseb kommu
nistlik noor Maksimov kasvatada 
õppedistsipliini kaasüliõpilaste hul
gas, kui ta ise on esimene distsi
pliini rikkuja.

Nii tuleb sm. Maksimovil ja  ka 
teistel aktivistidel, kes pole seni 
oma kohustusi täitnud, asuda viivi
tam atult m ääratud ülesannete ko
husetruule täitmisele.

Toodud faktid kinnitavad ka as
jaolu, et Oigus-, Põllumajandus-, 
Arsti- jt. teaduskondade komsomoli- 
-algorganisatsioonid ja  ametiühingu 
bürood suhtuvad lubam atult loiult 
aktivistide küsimusse ja  aktivis
tide kontrollpostide organiseeri
misse, alahinnates seega nende 
tähtsust.

Kõigi nende teaduskondade 
ELKNÜ algorganisatsioonid ja  
ametiühingu bürood peavad viivita
m atult likvideerim a lüngad aktivis
tide töö korraldam ises ja  andma 
organiseeritud ku ju  eksamisessiooni 
ü lejäänud osale.

V. Kaarna,

ELKNU TRU komitee organi- 
seerim is-instrueerim issektori 

juhataja .

Abi üiiopilastete jätkub ka 
eksamite ajal

Meil on kahjuks kujunenud sage
daseks nähtuseks, et kui semestri 
kestel on üliõpilaste side õppejõu
ga küllalt tihe, siis semestri lõppe
des kaob õppejõu ja  eksamiteks 
valmistuva üliõpilase vahel kontakt 
peaegu täielikult, ning õppejõud 
kohtab üliõpilast vaid eksamilaua 
taga, kus antakse aru  tehtud tööst, 
omandatud teadmistest, arusaadud 
ja  arusaam atutest küsimustest- 
-probleemidest.

Eriti m uret tekitavad õppejõule 
ja  samuti ka üliõpilastele need he t
ked eksamipäevadel, mii üliõpilase 
vastustes hakkab esile kerkim a 
neid viimaseid, arusaam atuid prob
leeme. Siin õppejõu abi üliõpilasele 
on juba hiljaks jäänud ja  p a ra ta 
m atult eksami tulemuseks kujuneb 
m itterahuldav hinne.

Et selliseid ebameeldivusi vältida 
või vähemalt miinimumini viia, on 
füüsika kateeder katsunud teha 
kõik, et eksam iteks valmistuvaid 
üliõpilasi igakülgselt abistada.

Nii on sisse seatud eksamisessi
ooni kestel valvekonsultatsioonid, 
kus k ateed rijuhataja  dots. M i t t  ja  
õppejõud sm-d L a n g ,  P a e ,

P r ü l l e r  j a R e i n e t  annavad e t
tenähtud kellaaegadel üliõpilastele 
kursuse raskem ais küsimustes iga
külgset abi. Valvekonsultatsiooni 
kellaajad  on välja  pandud füüsika 
kateedri vitriini ja  kateedri ruum i
desse. Üliõpilasi palutakse võimali
kult palju  kasutada oma teadmiste 
täiendamiseks ülalm ainitud konsul- 
tatsioonitunde.

Peale selle on füüsikaringi poolt 
organiseeritud lugemislaud avaras
se valgesse praktikum iruum i, mis 
eksam itehooaja kestel on avatud 
iga päev kuni kella 22-ni. Lugemis- 
lauas leidub rikkaliku lt k irjandust 
füüsika alalt, mida füüsikaringi ja  
kateedri raam atukogu on andnud 
üliõpilastele kasutamiseks.

Ä sjam ainitud füüsikaringi raam a
tukogu on Nõukogude Liidus ilm u
nud uuem ate füüsikaalaste raam a
tute poolest kõige täielikum raam a
tukogu Tartus, tänu kateedrijuha
tajale, kes otseselt need raam atud 
hangib Leningradist „Raamatu Ma
jast".

J. Reinet,
füüsika kateedri vanem 

õpetaja.

M etsandusteaduskonna metsama- 
jandusosakonna II kursuse üli
õpilastele on üheks põhiliseks õppe
aineks taimeanatoomia, millise 
aine kindlal omandamisel on suur 
tähtsus edasiste töötulemuste seisu
kohalt. Seda mõistes süvenesid ees
rindlikud üliõpilased juba semestri 
kestel antud aine üksikküsim us
tesse. Pidev töö aine omandamisel 
avaldas oma positiivset mõju eksa
mi tulem ustele taimeanatoomias.

Valdav enamus üliõpilastest vas

tas eksamil kõigile küsimustele ees
kujulikult, osutades aine põhjalik
ku tundmist. Hoolsast tööst andsid 
tunnistust üliõpilaste Rõigase, Re- 
bassoo, Kübara, Roosmaa ja  pal
jude teiste vastused eksamil.

Vastavalt sellele kujunesid rõõ- 
mustavaiks ka eksami tulem used: 
75% üliõpilastest sai hinde „väga 
hea", 25% aga hinde „hea", kuna 
rahuldavaid ja  m itterahuldavaid 
hindeid ei esinenud ainustki.

P. Suurmaa
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Aspirant! Täida oma kohustus
kodumaa еез!

Bolševike parte i ja  Nõukogude ) 
valitsus osutavad suurt tähelepanu 
kaadrite  ettevalmistamisele. Tea
duslike töötajate ettevalmistamine 
toimub Nõukogudemaal kindla 
plaani järgi.

Arvestades teaduslike kaadrite 
vähesust ENSV-s, on alates 1945./46. 
õppeaastast ka Tartu  Riiklikus Üli
koolis Kõrgema Hariduse Ministri 
käskk irja  kohaselt alustatud tea 
duslike kaadrite ettevalm istam ist 
asp iran tuuri kaudu.

Peab aga tunnistama, et meie as
p iran tuuri töös esineb suuri lünki. 
A spirantuuri komplekteerimisel on 
ilmnenud rida puudusi. Ülieks olu
lisemaks puuduseks on asjaolu, et 
ei arvestatud konkreetseid nõudeid 
ühe või teise eriala suhtes. Sellest 
ongi tingitud, et moned asp iran tuu
ri lõpetajad ei tööta oma erialal, 
vaid kantseleis.

1946.—1949. a. on KHM poolt k in
nitatud ?? aspirandikohast täidetud 
vaid 29. A spirantuuri võeti vastu 
sageli inimesi, kelledel puudus vas
tav erialane 2—3 aastane praktiline 
staaž, ning aspirantuuri sattus ka 
inimesi, kes ei tundnud otsest huvi 
teadusliku töö vastu. On esinenud 
isegi ebaedukusi õppetöös, mille 
taga jä rje l on aspirantuurist kõrval
datud 5 inimest (Jürgen, Kamenovs- 
ki, Koonik).

Samal ajal, kui aspirantide indi- 
viduaalõppeplaanis ettenähtud ek 
samid on sooritatud üldiselt hästi, 
valitseb eriti katastroofiline olu
kord dissertatsioonitööde alal. Nii 
näiteks 1945.—1946. a. vastuvõetud 
16 aspirandist on senini kaitsnud 
oma kandidaadidissertatsiooni a i
nult kolm (Arandi, Bogovski, Kard).

Selle nähtuse põhjust tuleb otsi
da niihästi juhendajate  kui ka as
pirantide eneste juures. Juhendajad 
pole nähtavasti tundnud küllalt 
Vastutust selle riik liku lt tähtsa 
ülesande täitmisel. Võib-olla on see 
ka tingitud sellest, et nagu juba 
m ainitud, aspirantuuri täitmisel,

polnud valikut, vaid võeti vastu 
inimesi, kelle võimed ja  kalduvu
si teaduslikus töös ei tuntudki, ke
da suunata ja  kelles äratada peitu
vat huvi teaduse vastu osutus tea
tud mottes raskeks.

Kuid just siin ilmneb, et ju h en 
dajad pole olnud küllalt nõudlikud 
aspirantide suhtes, vaid on liberaa- 
litsenud.'

A spirantide peamiseks puuduseks 
osutus asjaolu, et nad kaldusid sa
geli „puhtasse teadusse", unustades 
sealjuures seltsimees Stalini sõnad 
ÜK(b)P XVIII kongressil, et e ri
teadlane ei tohi piirduda üksnes 
oma alaga, vaid peab tundm a mark- 
sistlik-leninlikku ühiskonnateadust, 
ühiskonna arengu seadusi, peab ak 
tiivselt osa võtma ühiskonna elust. 
A spirant kui tulevane nõukogude 
teadlane peab omandama oma e ri
ala teaduse progressiivseid jooni, 
ta peab üm ber hindam a selle tea
duse valgusel kodanliku ebateaduse 
seisukohti.

Millega seletada, et töö dissertat
sioonide alal on äärm iselt nõrk? 
Paljudel on tööd üldjoontes val
mis, kuid neid ei esitata kaitsm ise
le, sest neid „viimistletakse" pide
valt, ning kaitsmise tähtpäev lüka
takse jä rje s t edasi. See kõneleb sel
lest, et neis töis esinevad suured 
metodoloogilised vead, mis näitab, 
et pole omandatud küllaldasel m ää
ral m arksistlikku m aailm avaadet ja  
teaduslikku küpsust.

Aspirant peab suhtum a oma töös
se täie tõsidusega ja  vastutustunde
ga, teades, et teda vajab ta kodu
maa ja  rahvas. Aspirandile on loo
dud kÕik tingimused selleks, et au 
ga täita enda peale võetud ülesan
ded.

Tuleb loota, et meie aspirandid ja  
nende juhendajad teevad omalt 
poolt kõik, et praegust olukorda 
parandada ja  viia lõpule oma tööd.

A. Marland,
teadusala prorektori kt.

Aidakem puhkeajal kaasa 
kodukolhoosi tugevdamiseks

Läheneb eksamisessiooni lõpp, 
mis ühtlasi tähistab talvise õppe
töö vaheaja algust. Õppetöö vahe
a jaks sõidab enamik meie ülikooli 
üliõpilastest laiali vabariigi m it
mesugustesse maakondadesse, et 
veeta vaheaeg puhates kodukohas. 
Koos sellega aga avaneb üliõpilas
tele võimalus vahetult kontakti 
astuda elu ja  tööga vabariigi kol
hoosides ning juba nüüd kaasa a i
data teaduse saavutuste populari
seerimiseks töötajate laiades hu l
kades ja  rahvam ajanduslike üles
annete edukaks lahendamiseks.

Seoses sellega tegi ülikooli kom- 
somolikomitee algatuse selleks, et 
üliõpilaste puhkeaja veetmist o r
ganiseerida selliselt, et meie ü li
õpilased oma kodukohtades v ilja 
k alt kaasa aitaksid kodukolhoosi 
töös.

Komsomolikomitee poolt v ä lja
töötatud õppetöö vaheaja veetm i
se kava paneb e riti suuri ülesan- 
ideid üliõpilastele-kommunistlikele 
üioortele. Silmas pidades seda, et 
meie noortes kolhoosides tegutse
vad komsomoli-algorganisatsioonid 
sageli veel m itterahuldavalt, tuleb 
kommunistlikel noortel oma kodu
kolhoosis peatähelepanu suunata 
kolhoosi komsomoli-algorganisat- 
;siooni tugevdamisele. Iga kom
m unistlik noor peab looma tiheda 
kontakti kolhoosi ELKNÜ alg
organisatsiooni sekretäriga, abis
tam a teda ettetulevate küsimuste 
lahendamisel. Komsomoliaktiivi 
tugevdamiseks on soovitatav läbi 
aru tada küsimusi, nagu „Koosole
ku ettevalm istam ine", „Töö ak tii
viga, ülesannete andm ine ja  nende 
täitmise kontroll" jne. Koos selle
ga on tarvis, e t kommunistlikud 
noored õppetöö vaheajal a rendak
sid ulatuslikku selgitustööd orga
niseerim ata kolhoosinoorte hul
gas, valmistades eesrindlikumaid 
neist ette astumiseks ÜLKNU r i
dadesse. Eriti oluline on sellise 
selgitustöö läbiviimine juhtum il,

kui kolhoosis veel puudub komso- 
moli-algorganisatsioon. Sellisel
juhtum il tuleb kõik pingutused 
suunata sellele, et kindlustada 
algorganisatsiooni loomine juba 
lähem al ajal.

Suurt abi võivad üliõpilased osu
tada ka kolhoosides tehtava ku l
tuuritöö hoogustamisel ja  p aran 
damisel. Selles osas on iga üiiopi- 
lase aukohustuseks vaheaja jook
sul esineda kodukolhoosis vähe
malt ühe populaarteadusliku või 
jooksvat poliitilist elu käsitleva 
loenguga, võtta juh tivalt ja  innus
tavalt osa isetegevusringide loomi
sest ja  tööst kolhoosis, organi
seerida kolhoosi raam atukogu süs
tem atiseerim ist ja  töölerakenda
mist, korraldada parim ate nõuko
gulike ilukirjanduslike teoste 
ühislugemist jne. jne. Ka sportlike 
ürituste, eeskätt aga suusakrossi 
edukaks läbiviimiseks peaksid ü li
õpilased ulatam a oma abistava 
käe.

Lõpuks olgu rõhutatud, et iga 
üliõpilase kohus on kodukolhoosis 
viibides kaasa aidata ka jooksva
te m ajanduslike tööde läbiviim i
sel. Kuna füüsiline töö pakub häid 
võimalusi puhkuseks pingutava 
vaimse tegevuse järel, peaks iga 
üliõpilane õppetöö talvisel vaheajal 
pakkum a oma kaasabi kolhoosi 
m etsavarum isplaani täitmisel.

Puhkeaeg on sisukas ja  värs
kendav a inu lt siis, kui me veeda
me ta kasulikult nii, et meist 
on olnud kasu kodukoha kolhoo
sile. Veetku iga üliõpilane puhke
aeg nii, e t ta oma energilise ja  
v iljaka tegevusega kaasa aitaks 
meie noorte kolhooside poliitili
seks, organisatsiooniliseks ja  m a
janduslikuks tugevdamiseks, teeks 
au meie T artu  Riiklikule Ülikoo
lile ning käituks nõukogude üli
õpilasele vääriliselt.

O .  U t t

ELKNÜ TRÜ komitee liige.

Nõukogude Eesti ootab oma ülikoolilt kvalifitsee
ritud  kaadreid, töötajaid, kes omavad põhjaiikke ja 
kindlaid teadmisi oma erialal ja  tunnevad sügavalt 
m arksistlik-leninlikku teadust ühiskonnast ning selle 
arenemise seaduspärasustest.

Kuna meil tähtsam aks aruandluse ja  kokkuvõtete 
tegemise vormiks õppetöö alal on eksamid, annab 
eksamisessiooni käik meile pildi ka sellest, millise 
eduga täidetakse meie ülikoolis kaadrite kasvatamise 
vastutusrikast ülesannet.

Tutvudes praeguse eksamisessiooni käiguga, võime 
rõõmuga konstateerida, et nagu alati, nii ka siin sam
muvad esirinnas kommunistlikud noored.

Nii näiteks sooritasid M etsandusteaduskonna m et
satööstuse osakonna III kursuse üliõpilased eesotsas 
kommunistlike noortega rea eksameid ennetähtaeg
selt. Nii sooritasid kursuse kommunistlikud noored 
J. Kallas, V. K aarna ja  V. Koslov käesoleva nädala 
alguseks viiest eksamist kolm ja  kõik hindele „väga 
hea". Siinjuures tuleb mainida ka nim etatud üliõpi
laste aktiivsust ühiskondlikes üritustes. Nii töötab 
J. Kallas teaduskonna ELKNÜ algorganisatsiooni sek
retärina. V. K aarna ELKNÜ TRU komitee liikmena 
ja  ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toimetuse liikm e
na, V. Koslov Üliõpilaste Teadusliku Ühingu noukogu 
aseesimehena ja  veel mujalgi.

Samasugust olukorda näeme teisteski teaduskon
dades. Nii näiteks Põllum ajandusteaduskonna III k u r
suse kommunistlik noor Leida Tohver, kes töötab 
ÜTÜ teaduskonnanõukogu esimehena ja  võtab aktiiv
selt osa sportlikust tegevusest, sooritas käesoleva 
nädala alguseks mitu eksamit: koduloomade aretuses 
ja  geneetikas, heinakasvatuses ja  loomakasvatusema- 
jandite mehaniseerimises, ning kõik hindele „väga 
hea". Häid tulemusi on näidanud ka sama kursuse 
teised kom munistlikud noored H. Pruul ja  H. K aup
mees, sooritades kaks eksam it hindele „väga hea".

Edukalt sooritavad eksameid ka mainitud teadus
konna II kursuse kom munistlikud noored U. Esula, 
L. Nukk ja  P. Pajos.

Õigusteaduskonna II kursusel moodustavad ees
rindliku grupi üliõpilased-kommunistlikud noored 
O. Utt, R. Kaunsar, ja  K. Tamm, kes kõik sooritasid 
hindele „väga hea" ladina keele ja  kodaniike riikide 
riigiõiguse eksami. Kõik need kommunistlikud noored 
võtavad samal ajal aktiivselt osa ühiskondlikust tööst.

Sama teaduskonna III kursuse kommunistlikest 
noortest pole saanud keegi hinnet alla „hea". Eesrind- 
likemad on sm-d Koik ja  Hiir, kes sooritasid väga 
hea hindega poliitökonoomia ja  välisriikide m ajan
duse ja  poliitika eksami. Viimatimainitud eksami soo
ritas väga heale hindele ka sm. Salumaa.

Loomaarstiteaduskonnas annab õppeedukuses head 
eeskuju üliõpilane sm. Jürisson, kes on teaduskon
na komsomoli-algorganisatsiooni büroo õppetöö sek
tori juhataja . Sm. Jürisson on sooritanud kuuest 
eksamist neli: poliitökonoomias, röntgenoloogias, 
diagnostikas ja  operatiivkirurgias, koik hindeie 
„väga hea".

Eriti eesrindlik on aga Ajaloo-keeleteaduskonna 
kommunistlik noor Aaviksoo, kes on väga heade tule
mustega sooritanud juba kõik nõutavad eksamid ja  
sõitnud õppetöö vaheaega veetma.

Need ja  väga paljud  teised samalaadsed faktid 
näitavad kujukalt, et kommunistlikud noored on 
parim ad ja  eesrindlikum ad üliõpilased õppetöö alal. 
Ent veel teisegi järelduse võime teha neist näiteist: 
vale on mõnede noorte poolt esiletoodav väide, nagu 
takistaks tegelemine ühiskondliku tööga edasijõud
mist õppetöös. Näeme, et ühiskondlik töö — otse 
vastupidi — õppetööga oskuslikult ühendatuna just 
soodustab seda.

Jääb vaid soovida, et m ahajäänudki üliõpilased 
järgneksid eesrindlaste eeskujule. Püüdku nemadki, 
et nende õpinguraam atus ei esineks hindeid alla 
„hea". Ja seda püüdku kõik, teades, et parem ate 
õppetulemustega aitame meie kaasa kodumaa õitsen
gule viimiseks.

Koondagem kõik joud eksamisessiooni edukaks 
lõpuleviimiseks!

V. Roonurm

Oma k irjas Capri parteikooli õpi
lastele k irju tas Lenin: „Igas koolis 
on tähtsaim  loengute ideelis-poliiti- 
line suund. Mis m äärab selle suu
na? Tervenisti ja  eranditu lt l e k 
t o r i t e  k o o s s e i  s." Kui seda ta 
bavat mõtteavaldust rakendada 
kaugõppe alal, silmas pidades a s ja 
olu, et m ittestatsionaarsed üliõpila
sed on ainult lühikest aega lek tori
te viljastava kasvatusliku mõju all, 
siis tuleb korraldatavad  õppe- ja  
eksamisessioonidel peetavate loen
gute suhtes eriti suuri nõudlusi sea
da nende sisu ideelis-poliitilises 
suhtes. Kuna sel alal seatud nõu
deid suudavad parem ini tä ita  vilu
nud, kvalifitseeritud lektorid, siis 
ongi kaugõppeosakond püüdnud 
sessioonide tööle värvata parem aid 
statsionaarsel alal töötavaid jõude, 
ja  on ainult äärm istel juh tudel ra 
kendanud ülikoolitöös vähema vilu
musega isikuid.

Tuleb aga tähendada, e t loengute 
ideelis-poliitilise suuna osas on ku 
ni viimase ajani esinenud puudu
jääke  arvam use tõttu, nagu õigus
taks sessioonidel üksikute ainete 
alal peetavate loengute vähene 
arv nende loengute ülekuhjam ist 
paljaste faktidega. Üksikud faktid 
aga ei ütle midagi ega tõenda mi
dagi. Oluline on, kuidas neid fakte 
seostatakse ideelis-poliitilise suuna 
kindlustam iseks ja  kuidas neid fak
te iildistatakse ning viiakse koos
kõlla m arksistliku m aailm avaate 
printsiipidega. M aailmavaateline 
kindlus ja  printsipiaalsus on aga 
kasvatuse ja  enesekasvatuse, nii
hästi tahte kui ka karak teri kasva
tuse aluseks.

Lisaks õppeplaanides ettenähtud 
loenguile on kaugõppeosakond, hoo
lim ata sessioonide õppetundide a r
vu suurusest, igal sessioonil, silmas 
pidades üliõpilaste ideelis-poliiti- 
list kasvatust, organiseerinud väl
jaspool õppeplaani üldisi loenguid 
välispoliitilisest olukorrast ja  
uutest üritustest rahvam ajanduse 
alal.

Samuti on kaugõppeosakond ses
sioonide a ja l organiseerinud tili- 
õpilasaktiivi kokkutulekuid, et 
õpingutega ja  sessioonil peetud 
loengutega ühenduses olevaid küsi
musi lähem alt läbi aru tada ja  teha 
vajalikke järeldusi õppe- ja  kasva
tustöö parem ans organiseerimiseks. 
Nii toimus säärane nõupidamine ka 
käesoleval sessioonil.

Edasi tuleb m ärkida, et kaugõp
peosakonnas tehtava kasvatustöö 
küsimuse lahendam ist ei saa veere
tada ainult sessioonidel peetavaile 
loenguile. Kaugõppeosakond ise ja  
kõik m ittestatsionaarsel alal tööta
vad lektorid ei või unustada, et kas
vatustööd tuleb m ittestatsionaarsete

üliõpilastega teostada kogu nende 
õppeprotsessi ulatuses ka sessioo
nide vaheajal, mil üliõpilased oma 
kutsetöö kõrval kodus töötavad. On 
selge, et siin saavad tulla kõnesse 
vaid k a u d s e d  k a s v a t u s t ö ö  
v o r m i d ,  mis on tihedas seoses 
üliõpilaste e n e s e k a s v a t u 
s e g a .

Kaugõppe üliõpilaste kasvatustöö 
lähem atest eesm ärkidest tuleb m ai
nida järgm ist:

1. Kaugõppe üliõpilased tuleb 
viia selgele tunnetusele, et nad 
moodustavad endast suure õppekol- 
lektiivi, millel on oma kindlad ees
märgid ja  sisemine terviklus, mis 
õigustavad säärase õppekollektiivi 
olemasolu.

2. Üliõpilaste individuaalse töö 
planeerim ist ja  tööplaanidest k inni
pidamist hakatakse veel rangem alt 
jälgima. Paljud  üliõpilased on veel 
arvamusel, et igasugustest puudu
jääkidest koduse töö osas saab üle 
sessioonile ilmudes.

3. Kontroll- ja  muude koduste 
tööde kvaliteet tuleb tõsta senisest 
tunduvalt kõrgemale tasemele. Nen
de vormistamine, mis on kasvatusli
kult seisukohalt eriti tähtis, jätab  
praegu veel palju  soovida.

4. Juba järgneval suvisel sessi
oonil rakendatakse kindel nõue, et 
ka m ittestatsionaarsed üliõpilased 
sessioonidel peetavaid loenguid 
konspekteeriksid ja  esitaksid need 
eksamile või arvestusele ilmumisel.

5. Osakond hakkab edaspidi igalt 
üliõpilaselt nõudma täpselt koosta
tud tööplaani iga kuu kohta üldiselt 
ja  iga aine kohta konspektide koos
tamist. Plaanidest range kinnipida
mine ja  nende täitm ine on üks tõ
husamaid enesedistsiplineerimise, 
enesekasvatuse vahendeid ja  õppe
töös edasijõudmise tingimusi.

6. Kontroll- ja muude koduste 
tööde sisulise kü lje  kõrval hakka
vad õppejõud eriti silmas pidama 
ka tööde välist vormistust ja  puh
tust, olles juhindatud põhimõttest, 
et iga eeskujulikult teostatud tööga 
on ka selle tegija ise m uutunud 
eeskujulikum aks.

Kaugõppelisel teel teadmiste 
omandamine saab kujuneda tõhu
saks enesetäiendamise ja  -kasvata- 
mise vahendiks ainult siis, kui kaug
õppe üliõpilased ka ise juh indu
vad sellest nõukogude inimese ise
loomustuse ja  hindamise printsii
bist, et iga inimest hinnatakse sel
le pohjal, mida ta on teinud, ku i
das ta oma ülesandeid on täitnud 
ja  kelleks ta oma töö läbi on saa
nud.

Dots. A. Pärl,
kaugõppe dekaan.

Ж ?  и  #

Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
möödunud aasta viimases numbris 
avaldatud k irju tise  „Klubi töö õi
gele ideoloogilisele alusele" läbi
arutam iseks korraldas klubi näite
ring 6. jaanuaril s. a. koosoleku.

Ü ksikasjalikult aru tati avaldatud 
k riitikat ja  arutluse käigus leiti 
veel rida teisigi puudusi näite- 
kunstiringi töös. A sjalike sõnavõt
tudega esinesid sm-d Eeldbach, 
Väljaots, Pars, Rand jt.

Koosolek leidis, et klubi töös 
esile toodud puudused on iseloomu
likud ka näiteringile; artiklis esi
tatud vead on esinenud ja  nende 
avastamine on toimunud õigeaeg
selt, m istõttu kriitika on vägagi 
tervitatav.

Koosolek võttis vastu otsuse, kus 
on konkreetselt ära  näidatud näi
teringi töö põhiülesanded. Vastu
võetud otsuses kriipsutatakse veel 
kord alla, et tähtsam aks tööks 
näiteringis on ideoloogilise kasva
tustöö otsustav parandamine.

Sellest põhiülesandest tulenevate 
esm ajärguliste ülesannetena peab 
ring likvideerim a seni esineva iso
leerituse, tõmbama aktiivsele tööle 
ringi kõik liikmed, muutma oma 
töö produktiivsem aks ja  pühenda
ma suurte lavateoste ettevalm ista
mise kõrval tähelepanu ka ak tu 
aalsete lühinäidendite ja  deklamat- 
sionide õppimisele, et kaasa aidata 
üleülikooliliste ü rituste sisustami
sel. Lõpuks on tarvis, et ring võ
taks endale initsiatiivi „Vanemuise" 
lavastuste arutelude korraldam isel 
ja  organiseeriks süstem aatiliselt 
koosolekuid nõukogude lavakunsti 
ideoloogiliste suundade, tema saa
vutuste ja  eesrindliku osa selgita
miseks.

Kõik teisedki klubi juures töö
tavad ringid peavad reageerim a 
avaldatud kriitikale ja  korraldam a 
arutluskoosolekuid edasise töö pa
randamiseks.

H. Tiido,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär.

TEA&AANNE
TRÜ am etiühingu kohaliku ko

mitee kultuurikom isjon palub kõi
ki poliitkoolide ja  UK(b)P ajaloo 
õpiringide juhata ja id  esitada a ru 
anded semestri jooksul ichtud 
tööst. Aruanne peab sisaldama 
järgm isi andmeid:

1. läbiviidud õppetundide arv; 2. 
osavõtu protsent (ära m ärkida pa
rimad ja  halvimad osavõtjad): 3. 
läbivõetud teemad: 4 . poliitkooli või 
õpiringi töö sisuline iseloomustus.

Andmed esitada hiljem alt 22. 
jaanuaril 1950. a.

A. Rauman, 
Ametiühingukomitee ku ltuuri

komisjoni esimees.
Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 3 (50) Reedel, 20. jaanuaril 1950. a. IH aastakäi^

Lenini Meed on surematud
Ligi kolmkümmend aastat tagasi 

rääkis Lenin: „Sel sugupõlvel, kelle 
esindajad on praegu umbes 50- 
aastased, ei ole loota, et ta saab 
näha kommunistlikku ühiskonda...
See generatsioon aga, kes praegu 
on 15-aas^ane, tema näeb kommu
nistlikku iihiskouda ja ehitab ka 
ise selle ühiskonna."

Meie kaasaegne noorsugu ongi 
see õnnelik noorsugu, kes ehitab 
kommunismi ja saab ka elama 
kommunistlikus ühiskonnas. Ja se
da vastutusrikkamad ülesanded la
suvad tema õlgadel. Et olla nende 
ülesannete kõrgusel, peab meie 
noorsugu õppima kommunismi — 
nii õpetab Lenin. Kuid kommunis
mi õppimisel ei tohi piirduda vaid 
õppimisega raamatuist, ei tohi end 
kasvatada kommunismi tuupijaks, 
kes on pähe õppinud kommunist
likud loosungid, vaid kommunismi 
tuleb õppida nii, nagu õppisid se
da Marx ja Engels, Lenin ja Stalin.
Selleks, et ehitada kommunismi, 
peab omama „inimteadmiste kindla 
vundamendi", omandama kindlalt 
ja omama täpsed teadmised selle 
kultuuri kohta, mis on loodud kogu 
inimkonna arenemise ajaloo vältel.
„Oleks ekslik arvata," rääkis Lenin,
,,et piisab kommunistlike loosungi
te, kommunistliku teaduse kokku
võtete omandamisest, omandamata 
seda teadmiste summat, mille tule
museks on kommunism ise."

Ent omandada seda inimkonna 
kultuuri pärandit ei tule orjaliku 
kopeerimise ja kõige minevikus 
saavutatu mehaanilise ülevõtmise 
ja järeletegemise teel, vaid loo
valt, kriitiliselt suhtudes vana kul
tuuri saavutustesse. Lenin õpeta! 
meie noorsugu: „Teie ei pea neid 
ainult omandama, vaid peate nad 
omandama nõnda, et saaksite suh
tuda neisse kriitiliselt, et te ei kuh
jaks oma pähe seda rämpsu, mida 
pole vaja, vaid rikastaksite teda 
kõigi faktide teadmisega, ilma mil
leta ei saa olla tänapäeva haritud 
inimest."

On tarvis, et meie noorsugu os
kaks omandada kogu inimteadmiste 
summat ja nimelt nii, et kommu
nism ei oleks midagi niisugust, mis 
on pähe õpitud, vaid see, mis iga
üks ise on läbi mõelnud — et kom
munism oleks selle järelduseks, 
mis paratamatult tuleneb nüüdis
aegse teaduse ja hariduse seisu
kohalt.

Meie ei vaja tuupimist, rääkis 
Lenin, aga meil on vaja arendada 
ja täiustada iga õppija mälu põhi
liste faktide tundmisega, sest к о т -

v. I. Lenini surma-aastapäeva tähistamiseks
Koos kogu nõukogude rahvaga austab Tartu Riikliku Ülikooli 

kollektiiv sügavalt bolševike partei ja Nõukogude riigi suure rajaja 
V. I. Lenini helget mälestust. Seoses 26 aasta möödumisega Y. I. Lenini 
surmast toimub laupäeval, 21. jaanuaril algusegakelll6.50ülikooliaulas 
TRÜ õppejõudude, üliõpilaste, tööliste ja teenistujate ühine koosolek, 
kus ettekandega teemal „26 aastat Leninita seltsimees Stalini juhti
misel leninlikul teel" esineb Ajaloo-keeleteaduskonna prodekaan 
sm. E.-L. Mikkelsaar.

munism muutub tühjuseks, inimene 
jääb kelkijaks, kui ta oma tead
vuses ei tööta läbi saadud teadmisi. 
Töötada läbi loovalt, suhtudes igas
se fakti tähelepanelikult, kriitili
selt, ümber hinnata ja ümber töö
tada, osates vahet teha selle vahel, 
mis oli tarvilik kapitalismile ja 
mis on tarvilik kommunismile, üle
tada kodanlike teadlaste piiratus, 
kes on nakatatud kodanlike eel
arvamustega, teha neist faktidest 
oma järeldused — need on ülesan
ded, mida Lenin pärandas noortele 
teadlastele, kommunistliku ühis
konna ehitajatele.

Lenin on surnud, kuid ta ideed 
on surematud. Nende väärikaks 
hoidjaks ja arendajaks on selt
simees Stalin. Stalin — see on 
Lenin tänapäeval. Keegi pole nii 
põhjalikult tundnud ja hinnanud 
Lenini pärandi väärtust kui selt
simees Stalin. Mitte juhuslikult ei 
kirjutanud seltsimees Stalin: „Pida
ge meeles, armastage, õppige 
Hjitšit, meie õpetajat, meie j^hti. 
Võidelge ja võitke sise- ja välis- 
vaenlasi — Iljitši eeskujul. Ehitage 
uut elu, uut elulaadi, uut kultuuri 
— Iljitši eeskujul. Iialgi ärge jätke 
kõrvale pisiasju töös, sest pisias
just ehitatakse suuri — see on üks 
Iljitši tähtsamaid õpetusi."

Seltsimees Stalini 70. sünnipäeva 
puhul kirjutas sm. Beria väga ta
bavalt, et teadusliku kommunismi 
loomise eest võlgneb inimkond tä
nu Marxile ja Engelsile, proletaar
se revolutsiooni võidu ja nõukogu
de riikliku ning ühiskondliku kor
ra loomise eest aga Leninile ja te
ma truule õpilasele seltsimees 
Stalinile. Sotsialismi võidu eest 
NSV Liidus ja tsivilisatsiooni pääst
mise eest fašistlikust barbaarsusest 
võlgneb inimkond tänu seltsimees 
Stalinile.

26 aastat juhib seltsimees Stalin 
bolševike parteid ja nõukogude 
rahvast pärast Lenini surma, hoi
des kõrgel Lenini lippu. See lipp 
on toonud meile ajaloolisi võite. 
Veel suuremaid võite aga saavutab 
meie rahvas seltsimees Stalini juh
timisel võitluses kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamise eest.

Lenini lipu all läheb meie rahvas 
praegu vastu ka NSV Liidu Ülem
nõukogu valimistele, et üksmeelse 
hääletamisega näidata oma armas
tust ja truudust meie kodumaale, 
bolševike parteile, Lenini poolt ra
jatud nõukogude korrale ja oma 
suurele juhile, armastatud isale ja 
sõbrale seltsimees Stalinile.

26. jaanuaril — ekskursioon trü- 
kikäitisse „Noor Eesti" teemal 
„Kuidas valmib raam at". Ekskursi
ooni juhatab  trükikäitise peainse
ner. Ekskursioonist osa võtta soovi
ja il koguneda kell 14 TRÜ klu
bisse.

28. jaanuaril algusega kell 19.50 
toimub klubis loeng teemal „Nou- 
kogude valimissüsteem on maailma 
koige dem okraatlikum  valimissüs
teem". Loengule järgneb kunstiline 
osa klubi ja  AUN T artu  K ultuuri
hoone isetegevuslastelt ning tants.

29. jaanuaril kell 18 korralda
takse klubis loeng teemal „Uusi
mast nõukogude kirjandusest". P ä
rast loengut toimuvad k irjandusli
kud mängud ja  k irjanduslike mõis
tatuste lahendamine. Parim aid la 
hendajaid prem eeritakse. Ohtu lõ
peb seltskondliku osaga.

2. veebruaril kell 1? toimub klu-

Uritnsi õppetöö vaheajai
bis loeng nõukogude m aletajate 
saavutustest. Kõneleb NSV Liidu 
noorte-maletšempion üliõpilane I. 
Nei. Pärast loengut annab sm. Nei 
malesimultaani 50 laual.

5. veebruaril korraldatakse eks
kursioon Tartu Alumiiniumivabri- 
kusse, kus tutvutakse käitise toot
misprotsessiga. Ekskursiooni juhib 
käitise peainsener. Ekskursioonist 
osavõtjail koguneda kell 15 klu
bisse.

4. veebruaril kell 19 leiab klubis 
aset sm. V. Herzeni loeng rahvus
vahelisest olukorrast. Pärast loen
gut kunstiline osa klubi isetegevus
lastelt.

5. veebruaril kell 18 toimub TRU 
agitpunktis valijate õhtu, mille k a 
vas on vestlus „Valimised Nõuko
gude Liidus ja  kapitalistlikes m aa
des" ja  kunstiline osa.

Meie esindajaid vaHmiskomisjonide koosseisu
Möödunud nädala lõpul toimus 

ülikooli aulas kaks koosolekut 
kandidaatide esitamiseks valimis
komisjonide koosseisu.

Rahvuste Nõukogu valimiste 
Eesti NSV valimiskomisjoni saatis 
TRÜ kollektiiv oma esindajaks 
füüsika-matemaatikateaduste dok
tori, Eesti NSV Teaduste Akadee
mia asepresidendi professor Aksel 
К i p p e r i. Prof. \  aga, prof. Rä- 
go, doktor Keres ja üliõpilane 
Ehvert, kes võtsid sõna kandidaa
di ülesseadmiseks korraldatud 
koosolekul, iseloomustasid sm. 
Kipperit kui väljapaistvat tead
last, eeskujulikku pedagoogi ja 
suurte võimetega administraatorit, 
kelle teened Tartu Riikiiku Üli
kooli kujundamisel nõukogude 
ülikooliks ja Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia loomisel ning juhtimi
sel on silmapaistvalt suured. Selt
simees Kipper on meie väärikas 
esindaja Rahvuste Nõukogu vali
miste Eesti NSV valimiskomisjo
nis — niisugune oli sõnavõtjate ja 
kõigi koosolekust osavõtjate üks
meelne otsus, mis väljendus sm.

Kipperi kandidatuuri soojas toeta
mises.

Teisel koosolekul esitas TRÜ 
kollektiiv oma kandidaadid NSV 
Liidu Ülemnõukogu Liidunõukogu 
valimiste 668. Tartu valimisring
konna valimiskomisjoni ja NSV 
Liidu Ülemnõukogu Rahvuste Nõu
kogu valimiste 567. Tartu linna 
valimisringkonna valimiskomisjo
ni koosseisu.

Esimesena võttis ettepaneku te
gemiseks sõna Õigusteaduskonna 
üliõpilane sm. Kaunsar, kes esitas 
Rahvuste Nõukogu valimiste 567. 
Tartu linna valimisringkonna va
limiskomisjoni liikmekandidaadiks 
Õigusteaduskonna II kursuse ees
rindliku üliõpilase Aino L u k a s e ,  
keda üldiselt tuntakse kui õppe
töö eesrindlast, aktiivset osavõtjat 
ühiskondlikust tööst ja üleliiduli
ses konknrentsis silmapaistvaid 
tulemusi saavutanud sportiast.

Õigusteaduskonna õppejõud лп. 
Mäll esitas Liidunõukogu valimiste 
668. Tartu valimisringkonna vali
miskomisjoni liikmekandidaadiks 
TRU õppeprorektori sm. Richard

A n t о n s i, iseloomustades teda 
bolševike partei ustava pojana, 
kes on igati väärikaks kandidaa
diks valimiste ringkonnakomisjoni 
liikme vastutusrikkale kohale.

Põllumajandusteaduskonna de
kaan sm. Eenlaid esitas kandidaa
diks Rahvuste Nõukogu valimiste 
567. Tartu linna valimisringkonna 
valimiskomisjoni koosseisu TRÜ 
teadusala prorektori, bioloogiatea
duste doktori sm. August M a r - 
l a n d i .  „Sm. Marland on eesrind
lik õppejõud, väsimatu töötaja 
teadusliku ja ühiskondliku töö 
aial ja sellisena meie kollektiivi 
väärikas esindaja ringkonnakomis
joni koosseisus," lausus sm. Een- 
iaid.

Esitatud kandidatuuride toetami
seks võtsid sõna veel sm. A. Vill, 
prof. E. Karu ja üliõpilane H. 
Pruul.

Koosolek otsustas üksmeelselt 
paluda Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi kinnitada esitatud 
kandidaadid.

S. Päss

Et tihendada sidet teaduse ja  
praktika vahel ning kaasa aidata 
teaduse saavutuste juurutam iseks 
rahvam ajanduses, otsustas TRÜ 
ÜTÜ nõukogu loengute kõrval uue 
meetodina UTU töösse sisse tuua 
populaarteadusliku vestluse. Seo
ses sellega kutsun kõiki üliõpilasi 
üles kasutam a õppetöö vaheaega 
selliste vestluste ettevalm istam i
seks.

Vestluste tem aatika on väga 
laialdane ja  võimalusterohke. Peale 
erialaste küsimuste tuleb soovi

tada üldm ajanduslike probleemide 
käsitlemist poliitökonoomia k u r
suse ja  vastava kirjanduse alusel 
(teemad „Vooluviisiline tootmis- 
meetod", „Omahinna alandamine", 
„Käibevahendite ringluse k iiren
damine", „Sotsialistliku võistluse 
osatähtsus tootmisprotsessis" jne.).

Vestluste esitamise ligemaks 
eesmärgiks on teoreetiliste tead
miste praktilise rakendam ise osku
se laiendam ine ja  töölisnoorte 
teadusalaste teadmiste süvenda
mine, kaugemaks eesmärgiks aga

kindla kontakti loomine töölisnoor- 
tega ja  uute aktuaalsete küsimus
te väljaselgitam ine UTU töökavva 
võtmiseks.

Valminud vestluste ettekand
mist organiseerib ÜTÜ nõukogu 
alates järgm ise semestri esimestest 
päevadest.

Vestluste ettevalmistamine ja  
ettekandm ine on iga üliõpilase au 
asjaks. Sellepärast asugem viivi
tam ata tööle!

V. Koslov,
ÜTÜ nõukogu aseesimees.
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Mida näitavad esimesed kokkuvõtted
Talvine eksamisessioon Tartu 

Riiklikus Ülikoolis on praegu täies 
hoos. Ü leülikoolilises algas eksa
misessioon 5. jaanuari], kusjuures 
mõnes teaduskonnas toimusid eksa
mid osnüselt jul a varem. Nii on 
eksamid juba sooritatud Õigustea
duskonna IV ja V kursuse üliõpi
lastel, kes siirdusid menetlusprak
tikale, ja Kehakultuuriteaduskonna
111 kursuse üliõpilastel, kes praegu 
viibivad suusalaagris.

Kõigi teaduskondade üliõpilased 
peavad käesoleva eksamisessiooni 
kestel sooritama kokku 8000 eksa
mit, kusjuures kõige rohkem eksa
meid (1668) on ette nähtud Põllu
majandusteaduskonnas. Arvuliselt 
järgneb Arstiteaduskond, kus üli
õpilastel tuleb sooritada 1345 eksa
mit. Kõige vähem eksameid on 
praegused sessioonil plaanis Keha
kultuuriteaduskonnas (268 eksa- 
mit).

Sellest eksamite üldarvust oli 
sessiooni esimesel poolel kuni 
14. jaanuarini õiendatud kokku 
3138 eksamit, mis moodustab üm
marguselt 40% eksamisessiooni 
plaanis ette nähtud eksamite üld
arvust.

Kõige rohkem eksameid nii arvu
liselt kui ka protsentuaalselt oli 
sooritatud Põllumajandusteadus
konnas. Selle teaduskonna üliõpila
sed sooritasid sessiooni esimesel 
poolel kokku 832 eksamit ehk 31% 
eksamite koguarvust. Kõige maha
jäänumaks aga osutus Kehakultuu
riteaduskond, kus õiendati ainult 
73 eksamit ehk ümmarguselt 27% 
nõutavaist eksameist.

Seniseid eksamitulemusi analüü
sides tuleb konstateerida, et kõige 
rohkem on seni väga häid hindeid,

mida on keskmikelt saadud 33% 
hinnete üldarvust. Järgnevad head 
ja rahuldavad hinded. Eksamitele 
ei ilmunud või said mitterahuldava 
hinde 39 üliõpilast, mis moodustab 
ümmarguselt 1,2% eksamitele ilmu
nule arvust.

Väga heade hinnete poolest on 
seni esikohal Õigusteaduskond, kus 
väga häid hindeid on saadud 61,8% 
hinnete koguarvust. Temale järgne
vad Metsandus- ja Arstiteaduskond, 
kus väga häid hindeid on 37% kõi
gist hinnetest.

Kõige rohkem eksamitele mitte
ilmunud või mitterahuldava hinde 
saanud üliõpilasi on seni Metsan
dusteaduskonnas, kus vastavate üli
õpilaste arv on 19, mis moodustab 
8% selles teaduskonnas eksamitele 
ilmuma pidanud üliõpilaste üld
arvust.

Senised eksamitulemused ei anna 
mingit põhjust enesega rahuloluks. 
Tõsi, meil on võrdlemisi palju väga 
häid hindeid, mis näitab üliõpilaste 
hoolikat töössesuhtumist. Kuid tei
selt poolt on seesama fakt seleta
tav asjaoluga, et eksamisessiooni 
algul sooritasid eksamid peamiselt 
eesrindlikud üliõpilased. Samuti 
tuleb arvestada seda, et eksamises
siooni esimesel poolel olH üliõpi
lased veel värsked ja väsimus ei 
olnud ennast veel tunda andnud. 
Need asjaolud koos mitterahulda
vate hinnete ebaloomulikult kõrge 
arvuga mõnes teaduskonnas kohus
tavad meid sessiooni viimastel päe
vadel rakendama kõik jõud selleks, 
et veelgi parandada sessiooni tule
musi ja kindlustada selle täielik 
õnnestumine.

Ü. Kurvits, 
õppeosakonna ülema abi.

ELKMÜ TRÜ komitees

Ülevaate andmine eksamisessioo
ni käigust teaduskonna ulatuses 
ei ole sugugi nii lihtne ülesanne, 
nagu seda esialgu võis arvata, ar
vestades organisatsioonilisi etteval
mistusi, mis tehtud eksamisessioo
ni hea kordamineku kindlustami
seks ja eksamite sooritamise käi
gust ülevaate saamiseks. Viimati 
nimetatud osas tuletan meelde rek
tori korraldust, mille järgi eksami 
(arvestuse) protokollid tuleb esi
tada dekanaati järgmisel päeval 
pärast eksamit kella 10-ks; samuti 
seati rektori korraldusel üliõpila- 
sed-aktivistid jälgima eksamite käi
ku, kes peale muu on kohustatud 
iga õppeaine eksamipäeval pärast 
eksamite lõppu viima eksamitele 
ülesandnud üliõpilaste nimekirja 
alusel nõuetavad andmed ELKNÜ 
TRÜ komitee ja TRÜ ametiühingu 
komitee ühisele korrapidajale. Kah
juks täidavad mõned kateedrid ja 
aktivistid neid korraldusi loiult, 
mispärast dekanaadi ja ka ELKNU 
TRÜ komitee õppesektori andmed 
osutuvad puudulikeks ülevaate saa
miseks sooritatud eksameist voi siis 
andmete olemasolu korral on nad 
sageli vasturääkivad. See näitab, 
et aktivistide tööd on vaja veel 
viimastel sessiooni päevadel tuge
vasti parandada. Vaatleme nüüd 
eksamite käiku üksikutel kursustel 
eraldi.

II kursuse üliõpilastel on soori
tada 4 eksamit. Metsamajanduse 
osakonna eesrindlikud üliõpilased
— Klimberg ja Roosipuu olid 
nädala alguseks sooritanud juba 3 
eksamit väga heade hinnetega ja 
paljud teised üliõpilased väga hea
de ja heade hinnetega. Eesrindlike 
korval on kursusel ka mahajääjaid, 
kes pole veel sooritanud ühtegi ek
samit ja suhtuvad ükskõikselt ar
vestuste sooritamisse, nagu üliõpi

lased Nagel ja Ojaste (metsatöös
tuse osakonnas).

Ш kursusel on sooritatavate ek
samite arv erinev osakondade jär
gi: metsamajanduse osakonnas 3 ja 
metsatööstuse osakonnas 5 eksamit. 
Väljapaistvate saavutustega on ek
sameid sooritanud metsatööstuse 
osakonna kommunistlikud noored 
Kallas, Kaarna ja Koslov, kes soo
ritasid ennetähtaegselt 3 eksamit 
väga heade hinnetega. Metsamajan
duse osakonnas on eesrindlike- 
maiks üliõpilased Jürman, Martins, 
Mikk ja Vait, kes on sooritanud 
kõik ettenähtud eksamid väga_ hea
de hinnetega. Lubamatu ükskõiksu
sega on suhtunud eksamite ette
valmistamisse üliõpilased Kipso ja 
Pass, kes on saanud ühe mitte
rahuldava hinde.

IV kursusel on mõlema osakonna 
üliõpilastel sooritada 2 eksamit, 
millise ülesande metsatööstuse üli
õpilased on täitnud juba 100%-li- 
seit, neist väga heade hinnetega 
üliõpilased Kala, Soom ja Tigane.

Rõõmustava nähtusena tuleb mai
nida üliõpilaste ja õppejõudude 
vahelise kontakti süvenemist eksa
misessioonil ja seda eriti konsul
tatsioonide kaudu. Kui semestri 
keskel monigi õppejõud juhtis tä
helepanu üliõpilaste loiule osavotu- 
le konsultatsioonidest, siis eksami
sessioonil korraldatud konsultatsi
oonidest võetakse väga eiavalt osa 
ja kasutatakse ka mdividuaalkon- 
sultatsioone, et selgitada intensiiv
ses eksamitele ettevalmistustöös 
ilmnenud raskemaid või mitte 
küllalt arusaadavaid küsimusi pa
rema aine omandamise ning eksa
mite sooritamise kindlustamise ees
märgil.

A. Karu,
üldmetsateaduse kateedri

juhataja

PeaHskaudne etteva!m)stus — kesk 
pärased tutemused

Kehakultuuriteaduskonna I kur
suse üliõpilastel oli hiljuti eksam 
psühholoogias. Rida üliõpilasi näi
tas eksamil häid teadmisi ja kur
suse põhjalikku tundmist. Nii $aid 
üliõpilased Hallik, Raud, Riitsalu 
jt. eksamil hinde „väga hea". Tei
selt poolt peab aga märkima, et 
kursusel leidus ka neid üliõpilasi, 
kes valmistusid eksamiks lohakalt 
ja sooritasid eksami seetõttu hal
bade tulemustega. Tervelt seitse

üliõpilast — Elbri, Koorits, Kesa
maa, Maremäe, Nahkur, Ristoja ja 
Rõõm — pidid leppima rahuldava 
hindega.

K ursusekaaslastel on täielik 
õigus hukka mõista nende seltsi
meeste hooletut suhtumist psühho
loogia eksami ettevalmistamisse, 
sest see kisub alla kogu kursuse 
tulemusi ja  õppeedukuse näitajaid.

O. Uus

Ajaloo-keeleteaduskonna 
väärtuslik algatus

Hiljuti võttis Ajaloo-keeletea- 
duskonna komsomoli-algorgani- 
satsioon vastu otsuse, mille koha
selt kõiki teaduskonna üliõpilasi 
suunatakse õppetöö talvisel vahe
ajal tutvuma silmapaistvate nõu
kogude kirjandusteostega, mis kä
sitlevad kolhoosikorra saavutusi 
ja meie vabariigi noorte kolhoo
side elu ning tööd.

ELKNU TRU komitee arutas lä
bi Ajaloo-keeleteaduskonna koin- 
somoli-algorganisatsiooni otsuse ja 
otsustas toetada seda. Komitee 
soovitas kõigi teaduskondade üli
õpilastel järgida Ajaloo-keeletea
duskonna üleskutset ja puhkeajal 
läbi töötada järgmised teosed: 
Hans Leberechti „Valgus Koor- 
dis", H. Oibrei „Helge tuleviku 
poole" ja J. Raudsepa „Teel kom
munismile". Neis teaduskondades, 
kus möödunud kommunistliku 
kasvatuse konverentsi ajal jäi lä
bi arutamata P. Pavlenko romaan 
„Onn", tuleks üliõpilastel aeegi 
raamat puhkeajal läbi lugeda.

Mainitud teoste kohta tuleb ke
vadsemestri algul õpperühmades t 
läbi viia arutluskoosolekul koni- ] 
munistliku kasvatuse konverentsi . 
käitrus toimunud koosolekute ees- ! 
kujul.

Kahtlemata on selle ürituse !ä- } 
biviimine meie üliõpilastel? väga ; 
vaja ik ja kasulik, sest ta võimal
dab tutvuda nende probleemidega, 
mis on üles kerkinud seoses meie 
põllumajanduse murrangulise üle
minekuga sotsialismi teele, tutvus
tab meid eesrindlike kolhooside 
kogemustega, meie kolhooside ees 
seisvate päevaülesannetega. Need 
teosed tõestavad tegelikust elust 
võetud näidete ja faktidega kol
hoosikorra eeliseid ja <iileolekut 
iiksikmajapidamiste süsteemiga 
võrreldes.

Sellepärast tuleb loota, et meie 
üliõpilaskond üksmeelselt asub 
läbi viima kirjeldatud üritust ja 
järgneb Ajaloo-keeleteaduskonna 
üliõpilaste eeskujule.

й о г е ?

Seoses uue aasta vastuvõtuks 
korraldatud maskeraadi ebaõn
nestumisega ja meie lehes nr. 1 
(48) ilmunud artikliga „Uueaasta- 
maskeraadi hoiatavad õppetun
nid" oli ELKNU TRU komitee vii
masel koosolekul arutusel mas
keraadi ettevalmistuses ja läbivii
mises esinenud väärnähtuste kü
simus.

Komsomolikomitee koosolekul 
toodi terava bolševistliku kriiti
kaga esile hulk väga tõsiseid väär- 
nähtusi maskeraadi läbiviimises 
ja märgiti nende tekkimise pea
mise põhjusena vastava organisee- 
rimiskomisjoni nõrka ja ebaope- 
ratiivset tööd ning kindla juhti
mise puudumist. Lähtudes setlest 
tegi ELKNU TRU komitee komi
tee kultuuritöö sektori juhatajale 
sm. Ingaltile, organiseerimis- 
komisjoni esimehele sm. Möllerile, 
korrapidamise eest vastutavale 
komisjoni liikmele sm. Sinimäele 
ja einelaua korraldamise eest 
vastutavale komisjoni liikmele 
sm. Sillansoole märkuse oma 
kohustuste halva täitmise eest. 
Samadel kaalutlustel karistas ko
mitee noomitusega organiscerimis- 
komisjoni liiget õhtu eeskava 
korraldamise alal sm. Pandist.

Märkinud üksikute üliõpilaste 
sobimatut ja huligaanlikku käitu- 
mi9t maskeraadil, otsustas komi
tee informeerida rektorit Arsti
teaduskonna üliõpilaste H. Tuule 
ja H. Luuri, Metsandusteaduskon
na üliõpilaste O. Peetso ja L. Rand- 
ma ning Loomaarstiteaduskonna 
üliõpilase R. Aluoja näotust käi
tumisest ja paluda rektorit võtta 
seisukoht nende üliõpilaste suhtes.

Õ ! E N D U S
Meie lehes nr. 1 (48) ilmunud 

kirjutise „Kui üks jalg lonkab" 
paranduseks teatame, et üliõpila
ne Kaarel Kadarik, kellest artik
lis on juttu, õpib Loomaarstitea
duskonna II kursusel, mitte aga 
Metsandusteaduskonnas, nagu ar
tiklis eksikombel on märgitud.

(V. E. Grabari 85. sünnipäevaks)
22. jaanuaril tähistab nõukogude 

juristide pere eesrindliku nõuko
gude õ^Tusieadlase professor Vla
dimir Grabari 83. sünnipäeva.

Tartu Riikliku Ülikooli Õigus
teaduskonna üliõpilastel ja õppe
jõududel on eriti hea meel tervi
tada juubilari tema tähtpäeval, 
kuna V. Grabar kauemat aega — 
nimelt 1893—1918. a. töötas Tartu 
Ülikoolis rahvusvahelise õiguse 
professorina, aidates kaasa oma 
põhjalike teaduslike töödega le
vitada meie ülikooli kuulsust mit
te ainult üle kodumaa, vaid ka 
üle kogu maailma. Professor Gra
bar kui rahvusvahelise õiguse ja 
rahvusvahelisõigusteaduse ajaloo
lane omab maailmakuulsuse.

Oma pikaajalise teadusliku te
gevuse kestel on professor Grabar 
kirjutanud enam kui 133 teadus
likku tööd mitmesugustel rahvus- 
vahelisõiguslikei ja ajaloolistel 
teemadel. Vähe leidub teadlasi, 
kelle teaduslikes töödes kajastub 
nii palju aktuaalseid põhilisi 
tänapäeva rahvusvahelisõiguslikke 
probleeme. Sõda ja rahvusvaheli
ne õigus, sõjaroimarite karistami
ne, suur- ja väikeriikide 4ihted, 
küsimus riikide reaalsest võrdsu
sest rahvusvahelistes organisatsi
oonides, mereväinade rahvusvahe- 
lisõiguslik režiim, nõukogude dip
lomaatia ja konsulaarsuhete õigus
lik reguleerimine — need on tee
mad, mida prof. Grabar on kä
sitlenud oma teaduslikes töödes.

V. Grabari poolt redigeeritud,

põhiliselt täiendatud ja meie olu
dele kohandatud F. Liszt'i rahvus
vahelise õiguse õpiku venekeelne 
väljaanne oli kauemat aega pea
miseks õppevahendiks üliõpilaste
le. Ka 1947. a. ilmunud rahvusva
helise õiguse õpiku üheks kaas
autoriks on professor Grabar.

Professor Grabar on üheks 
ühendavaks lüliks progressiivse 
vene teaduse ühendamisel nõuko
gude teadusega. Tema teeneks on 
preisi „raua ja vere" poliitikat 
teeniva saksa rahvusvahelisõigus
teaduse kriitiline paljastamine ja 
selle reaktsiooniliste seisukohtade 
täielik ümberlükkamine.

Kogu oma pikaajalise teadusli
ku tegevuse vältel on professor 
Grabar pidevalt võidelnud rah
vusvahelise õiguse osatähtsuse 
suurendamise eest rahvusvaheliste 
konfliktide lahendamisel.

Praegu töötab professor Grabar 
NSVL Teaduste Akadeemia õiguse 
Instituudis. Olles alati vastutule
lik ja abivalmis aspirantidele kui 
ka teistele teaduslikele töötajatele 
mitmesuguste teaduslike problee
mide lahendamisel, pälvib ta kõigi 
töötajate üldise lugupidamise.

Tartu Riikliku_ Ülikooli õigus
teaduskonna üliõpilased ja õppe
jõud soovivad omalt poolt juubi
larile palju aastaid edukaks tea
duslikuks tööks nõukogude tea
duse viljelemisel.

Van.-õpetaja A. Uustal

Harrastagem puhkeaja! taivesporti!
õppetöö ülikoolis nõuab tõsiste 

vaimsete pingutuste kõrval ka 
tugevat füüsilist pingutust. Eriti 
suurel määral ilmneb füüsiliste 
jõudude pinge eksamisessiooni ajal 
kui kõige raskemal tööperioodil. 
Sellepärast peab üliõpilane olema 
ka füüsiliselt terve ja tugev, et 
suuta edukalt teha oma tööd üli- 
koolis.

Sellest lähtudes peab iga üli
õpilane eelseisval õppetöö vahe
ajal püüdma tugevdada end füü
siliselt, puhates koguma jõudu ja 
tahet edukaks tööks kevadsemest
ril.

Aktiivse puhkuse ' üheks täht
samaks vahendiks vaimsete pin
gutuste järel on kehakultuur ja 
sport. Ent ta pole mitte ainult 
aktiivse puhkuse vahendiks, vaid 
ühtlasi ka organismi tugevdajaks 
ja tema vastupidavuse tõst
jaks. Sellepärast tuleb vaheajal

kehakultuurile ja spordile pühen
dada suurimat tähelepanu.

Parimateks spordialadeks eel
seisval puhkeajal on suusatamine 
ja uisutamine, mis võimaldavad 
viibida värskes õhus ja teenivad 
otseselt organismi tugevdamise 
eesmärke. Sellepärast üliõpila
sed, kes veedavad puhkeaja Tar
tus, ärgu unustagu kasutamast 
kehakultuuri- ja spordikateedri 
suusabaasi, mis asub Viljandi tn. 1. 
Nii Tartus kui ka mujal organi
seerigu üliõpilased ühiseid suu- 
samatku ümbruskonnas ja kasuta
gu kõiki võimalusi ka uisutamis- 
spordi harrastamiseks.

Niisiis: üliõpilased õppetöö tal
visel vaheajal suusaradadele ja 
uisuteedele! Kasutagem puhkeaega 
maksimaalselt oma tervise tu
gevdamiseks, et tulla tagasi õp
petööle hästi puhanutena, tervete
na ja tugevamatena.

O. Tõnsuaadu
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Kehakultuur ja sport on meie 
maal üheks kommunistliku kasva
tuse tähtsamaks vahendiks. Nou- 
kogude kehakultuuri ja spordi eri
nevust kodanlikust spordist tuleb 
näha eelkõige tema kõrges ideeli
suses, rahvalikkuses ja massilisu
ses.

Tõelist nõukogude sportlast ise
loomustab peale suurepärase spordi- 
tehnilise vilumuse, osavuse ja vastu
pidavuse ka hea orienteerumine 
marksistlik-leninlikus teoorias, vää
ramatult sügav patriotism, kommu
nistlik moraal, distsiplineeritus, 
õige arusaamine sõprusest ja seltsi
mehelikkusest, lugupidamine kol
lektiivi vastu ja innukas osavõtt 
ühiskondlikust tööst.

Tartu Riikliku Ülikooli kollek
tiivi keskelt on kasvanud nimekaid 

' sportlasi ,kes on nii meie vabarii-
I gis kui ka kogu Nõukogude Liidus 

lugupeetud ja tunnustatud. Uli- 
i kooli Spordiklubi tööst aktiivselt 
osavõtjate arv on tunduvalt kasva
nud. Ülikooli kollektiivil on põh
just uhke olla Ülikooli Spordiklubi 
korvpallimeeskonna saavutustele 
üleliidulisel tšempionaadil, samuti 
meie tippsportlaste Heino Lipu, 
Lea Maremäe, Evi Krassi, Heldur 
Tüütsi, Erika Maidre ja paljude 
teiste saavutustele.

Siiski esineb meie sportlaste kes
kel rida kurbi fakte, mis osutavad, 
et meie ei saa kuidagi leppida saa
vutatuga ja mis räägivad sellest, et 
meil on sportlaste kasvatamine jäe
tud hooletusse. Häbistavalt käitus 
Metsandusteaduskonna üliõpilane 
Alla teaduskondadevahelisel jalg
palliturniiril ja samuti halvasti esin
dasid meie sportlaskonda korvpal- 
lurid-tšempionid üleliidulistel kari
kavõistlusel Tbilisis. Need juhtu

mid pole kahjuks aga ainukesed ja 
võib-olla ka mitte kõige drastilise
mad. Meie sportlased pole vaja
liku tõsidusega suhtunud ideoloo- 
gilis-poliitilistesse väärnähtustesse 
ning on unustanud, et poliitilise kas
vatustöö tasemest oleneb meie keha- 
kultuuriliikumise edu.

Tuleb meeles pidada, et suurel 
määral tõuseb meie noorsoo ideelis- 
poliitiline tase, kollektiivsustunne 
ja seltsimehelikkus just spordi
võistlustel ja krossiradadel. Halas
tamatult tuleb võidelda kodanlike 
iganditega meie sportlaskonnas. 
Otsustavalt tuleb parandada Keha
kultuuriteaduskonna komsomoli
organisatsiooni tööd, sest see tea
duskond annab kogu vabariigile 
spordipedagooge. Ei saa kuidagi 
normaalseks pidada olukorda, et 
selles teaduskonnas pole ainustki 
kommunistlikku noort tütarlaste 
hulgast. Sagedamini tuleb korral
dada kursuste- ja teaduskondade- 
vahelisi võistlusi, et tõsta kollektiiv
sustunne!.

Ainult sidudes poliitilist kasva
tustööd plaanikohase treeninguga, 
suudab meie kehakultuurlaste kol
lektiiv edukalt täita suurt üles
annet, mis seisab nõukogude keha
kultuurlaste ees: kasvatada tuge
vaid, vaimselt ja füüsiliselt karas
tatud nõukogude inimesi — kom
munismi ülesehitajaid.

ELKNU TRU komitee keha- 
kultuuritöö sektori juhataja.

Seoses õppetöö vaheajaga ilmub 
meie lehe järgmine number 10. 
veebruaril s. a.

Vastutav toimetaja J. Feldbacb
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Tähistame N SV  Liidu LJiemnõukogu vaümisi ja Eesti N SV  
10. aastapäeva uue po!iiti!ise ja tööaiase tõusuga!

N õukogude rahva parim ad pojad ja  tütred NSV Liidu 
Ülem nõukogu saadikukandidaatideks

Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 4 (51) Reedel, 10. veebruaril 1950. а. III aastakäik

Jõudu tööte otsustava! 
semestril!

Õppeaasta esimene semester ja 
sellele järgnenud puhkeaeg on 
lõppenud. Vaadates tagasi möödu
nud semestril tehtud tööle, võime 
konstateerida, et juhindudes EK(b)P 
Keskkomitee büroo 1?. augusti 
1949. a. otsusest ja selle läbiaru
tamiseks korraldatud õppejõudude 
nõupidamise otsusest oleme saa
vutanud tunduvat edu ülikooli töö 
parandamisel. Oppe- ja teadusliku 
töö taseme pidev tõus, nende ideo
loogilise kvaliteedi tõstmine, sa
muti meie kollektiivi ideelis-polii
tilise kasvatuse süvenemine ja sel
le töö vormide mitmekesisemaks 
muutumine ning saavutused kuns
tilise isetegevuse ja kehakultuuri- 
töö arendamisel on kindlaks näi
tajaks sellest, et meie ülikooli kol
lektiiv siiralt tahab võidelda üli
kooli töö parandamise eest, selle 
eest, et viia TRU meie maa ees- 
rindiikemate kõrgemate õppeasu
tiste hulka.

Ent senised edusammud ei õi
gusta enesega rahulolu. Otse vas
tupidi: me peame veelgi hoogus
tama oma toöd ja võitlust pare
mate töötulemuste eest, seda enam, 
et meid alanud semestril ootavad 
uued, senistest veelgi suuremad 
ülesanded. Nende ülesannete edu
kas täitmine eeldab nõudlikkuse 
suurendamist enda ja kogu kol
lektiivi töö vastu.

Me alustame uut semestrit val
mistumise tähe all kaheks suureks 
sündmuseks: NSV Liidu Ülemnõu
kogu valimisteks ja Nõukogude 
Eesti 10. aastapäevaks.

Nagu kogu Nõukogudemaal, nii 
ka Tartu Riiklikus Ülikoolis tuleb 
valimiste eel saavutada meie kol
lektiivi kõigi liikmete poliitilise 
ja tööalase aktiivsuse uus tõus. 
Lähenedes valimistele peame me 
veelgi hoogustama sotsialistlikku 
võistlust Nõukogude Eesti 10. aas
tapäeva auks, et kindlustada se
nisest paremaid tulemusi kõigis 
meie töö sektoreis.

Meie ülikooli kollektiiv on juba 
aktiivselt lülitunud valimiseelsesse 
selgitustöösse. Ülesanne seisneb 
selles, et seda tööd muuta veel 
intensiivsemaks, veel viljakamaks. 
Peame kõigi vahenditega taotlema 
ülikooli enda kollektiivi ja väljas
pool ülikooli töötavate agitaatorite 
kaudu ka kogu linna töötava rah
va poliitilise teadlikkuse tõst
mist, et meie inimesed läheksid 
12. märtsil valimiskastide juurde 
täiesti teadlikena ning annaksid 
veendunult oma hääle kommunisti
de ja parteitute stalinliku bloki 
saadikukandidaatide poolt, kelle 
hulgas on ka üks meie oma kol
lektiivi liige — õppeprorektor sm. 
Richard Antons.

Alanud semestril tuleb meil teha 
koik selleks, et see semester kuju
neks ülikooli töö seniolematult 
hoogsa paranemise semestriks, uute

saavutuste ajaks EK(b)P Keskko
mitee büroo otsuse täitmisel, sest 
ainult siis anname me oma panuse 
kogu vabariigi töötava rahva iiks- 
meelseisse pingutustesse vabariigi 
juubeliaastapäeva väärikaks tähis
tamiseks.

Väsimatult tõsta õppetöö ideelis- 
teoreetiiist taset ja pidada energi
list võitlust õppe- ja kasvatustöö 
senisest veel tihedama seostamise 
eest — see on meie esimene üles
anne. Edasi peame alanud semest
ril saavutama õppedistsipliini ot
sustava tousu ning kindlustama 
üliõpilaste pideva ja plaanipärase 
töö kogu semestri vältel. Niisugus
te abinõude alusel suudame saa
vutada kevadisel eksamisessioonil 
senisest paremaid tulemusi, mille
ga võiksime väärikalt tähistada 
Eesti NSV 10. aastapäeva.

Kogu õppejõudude kollektiivi ja 
kõigi ühiskondlike organisatsiooni
de tähtsaks ülesandeks on noorsoo 
kommunistliku kasvatuse alal teh
tava töö tõhusamaks muutmine. 
See töö peab toimuma tihedas seo
ses õppetööga, teadusliku tööga ja 
tegevusega kunstilise isetegevuse 
ja kehakultuuri alal.

Teadusliku töö osas seisab meie 
ees ülesanne tõsta teadusliku töö 
ideoloogilist taset, kindlustada tea
dusliku uurimistöö plaani täitmine 
ja tihendada teadlaste ning prak
tikute loomingulist koostööd. Üli
õpilaste Teaduslikul Ühingul seisab 
ees 111 teaduslik sessioon, mis tu
leb hästi ette valmistada ja eesku
julikult läbi viia. Sessioon peab 
kujunema üliõpilaste teadusliku 
töö hoogsa tõusu demonstratsioo
niks ja kujukalt näitama saavuta
tud edusamme uute teadusliku töö 
kaadrite kasvatamise alal.

Ühe tähtsa sündmusena tuleb 
alanud semestril läbiviimisele ka 
üliõpilaste kunstilise isetegevuse, 
omaloomingu ja kehakultuuri II 
olümpiaad. On tarvis, et olümpiaad 
kujuneks eelmise aasta omast 
massilisemaks ja kõrgemataseme- 
üseks ettekannete ideelise ning 
kunstilise kvaliteedi poolest.

Edu kõigi nende ülesannete täit
mises võime me saavutada ainult 
siis, kui me peame leppimatut 
võitlust ideoloogilisel rindel. Ei või 
sallida mingisugust liberaalsust 
kodanliku ideoloogia igasuguste 
igandite — buršikommete, apoliiti
lisuse, kosmopolitismi, formalismi 
suhtes.

Ee,s seisab töörohke, otsustav se
mester. Meie eesmärgiks olgu töö
tada sel semestril paremini kui 
eelmisel, päevast päeva parandada 
oma tööd. Igaüks meie hulgast 
töötagu nii, et tema töö oleks väär
tuslikuks kingiks Nõukogude Ees
tile tema 10. aastapäeva puhul.

Jõudu ja edu selleks suureks 
ja vastutusrikkaks tööks, seltsi
mehed! ! , ) i

a w a p i & z

Esimese suurema kogu üliõpilaskonda haarava üritusena kevad
semestril toimub eelseisval pühapäeval, 12. veebruaril algusega kell 20 
T artu  Õ petajate Instituudi ruumes Tartu  kõrgemate õppeasutiste 
traditsiooniline semestri avapidu. Peo kavas on TRÜ rektori prof. A. 
Koorti kõne talvise eksamisessiooni tulem ustest ja  kõrgemate õppe
asutiste ülesandeist eelseisval semestril. Kunstilises osas esinevad 
linna kõrgemate õppeasutiste isetegevuskollektiivid mitmesuguste 
kunstilise isetegevuse ettekannetega.

Nõukogude patriotismi määratu suure tõusu tähe 
all läheb nõukogude rahvas vastu i2. märtsil s. a. 
toimuvaile NSV Liidu Ülemnõukogu valimistele. 
Vaimustuse ja rõõmuga kasutavad töölised, kolhoosi- 
talupojad ja intelligents neile antud õigust seada 
üles enda hulgast kandidaate meie maa kõrgeimasse 
riigivõimuorganisse. Kõikjal esitatakse Ülemnõu
kogu saadikukandidaatideks meie kodumaa parimaid 
tütreid ja poegi, tulihingelisi nõukogude patrioote, 
väsimatuid võitlejaid rahva õnne eest.

Meie võimsa kodumaa pealinnas, Moskva linna 
Stalini valimisringkonnas asuvate tehaste, Elektri- 
tehase, štšerbakovi nimelise kombinaadi, Lenini 
ordenit omava masinaehitustehase, Mikojani nime
lise toiduainetekombinaadi ja teiste käitiste tööliste 
ja teenistujate valimiseelsel! koosolekuil esitati 
üksmeelselt Liidunõukogu saadikukandidaadiks nõu
kogude rahva suur juht, Lenini töö geniaalne jät
kaja seltsimees Jossif Vissarionovitš S t a l i n .  
Metallurgiatehase „Serp i Molot" kollektiiv aga püsti- 
tas Liidunõukogu saadikukandidaadiks Moskva linna 
Molotovi valimisringkonnas suure Stalini ustava 
võitluskaaslase Vjatšeslav Mihhailovitš M o l o t o v i .

Nõukogude Eestis toimunud saadikukandidaatide 
esitamise koosolekuil nimetavad töölised, talupojad 
ja haritlased Ülemnõukogu saadikukandidaate esi
tades esimesena seltsimees S t a l i n i ,  meie kõigi 
võitude innustaja ja organiseerija nime. Selle kõrval 
seatakse Ülemnõukogu saadikukandidaatideks üles 
seltsimees Stalini lähemaid võitluskaaslast Nii on 
seatud üles sm-te V. M. M o l o t o v i ,  G. M. M a l e n -  
k о v i, L. Р. В e r i a, K. J. V о г о š i  1 о v i jt. kandi
datuur. Edasi seatakse Ülemnõukogu saadikukandi
daatideks eesti rahva väärikamaid esindajaid. Üles
seatud saadikukandidaatide hulgas on EK(b)P Kesk
komitee sekretär sm. N. K a r o t a m m ,  Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi esimees sm. E. P ä l l ,  
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees sm. A. V e i- 
m e r, ELKNU KK sekretär sm. В. T о 1 b a s t, EK(b)P 
KK sekretär sm. I. K ä b i n ,  ETKVL Kopli Masina
ehitustehase kuulus kärnitegija sm. Kati P г о о s, 
Valga depoo eesrindlik vedurijuht sm J. Uuemõis jt.

Ülesseatud kandidaadid on inimesed, kellele kuu
lub kogu meie töötava rahva täielik usaldus ja 
armastus. Nad on parimad parimate hulgast, kelle 
kätte rahvas võib julgesti anda oma huvide esinda
mise NSV Liidu Ülemnõukogus.

JossH Vissarionovitš STAUN!, Georgi Maksimiiianovitš MALENKOVI 
ja Richard Juhani p. ANTONSI

Möödunud laupäeval kogunes 
meie ülikooli kollektiiv aulasse, et 
aru tada väga tähtsat küsimust — 
esitada saadikukandidaate NSV 
Liidu Ülemnõukogu Liidunoukogus- 
se Tartu valimisringkonnas nr. 
668, kasutades seega Stalinliku 
Konstitutsiooni ja  valimismäärus- 
tikuga antud kõrget dem okraatlik
ku oigust seada parim aid endi hu l
gast saadikukandidaatideks meie 
m aa kõrgeimasse riigivõimuorga
nisse.

Punasega kaetud presiidium ilaua 
taha astub ülikooli rektor, NSV 
Liidu Ülemnõukogu teise koosseisu 
saadik prof. A. Koort, kes kuulutab 
koosoleku avatuks.

Pärast seda, kui koosoleku ju h 
timiseks on valitud presiidium, 
saab sõna A jaloo-keeleteaduskon
na dekaan sm. V. Reiman. „Nõu
kogude rahvas läheb vastu vali
mistele sotsialistliku rahvam ajan
duse ja  kultuuri enneolem atult 
hoogsa tõusu olukorras," räägib 
sm. Reiman. &Meie võidud on suu
red, kuid ees seisab veel väga suur 
töö kommunismi ehitamisel meie 
maal. Esitan esimeseks saadiku
kandidaadiks selle suure inimese, 
kellele me võlgneme tänu kõigi 
oma seniste võitude eest ja  kelle 
tnhtimine kindlustab meile võidu 
võitluses kommunismi ülesehita
mise eest — meie targa juh i ja  
õpetaja seltsimees Jossif 17issario- 
novitš S t a l i n  i."

Seltsimees Reimani ettepanekut 
tervitab kuulajaskond püsti seistes 
tormiliste, m itte lõppeda tahtvate 
kiiduavaldustega seltsimees Stalini 
auks.

E ttepaneku toetamiseks võtab sõ
na sm. A. Feldman. Ta räägib 
seltsimees Stalinist ku i meie a jas
tu kõige suurem ast väepealikust ja 
geniaalsest strateegist, kelle ju h ti
misel me sammume kindlalt kom
munismi võidu poole veendununa, 
et leninlik-stalinlik ü ritu s on võit
matu.

Kõnetoolis on poliitökonoomia 
kateedri vanem õpetaja sm. V. 
Matin. Ta esitab NSV Liidu Ülem
nõukogu Liidunõukogu saadiku
kandidaadiks seltsimees Stalini ühe 
lähema võitluskaaslase, UK(b)P 
Keskkomitee sekretäri, ÜK(b)P 
Keskkomitee Poliitbüroo liikme 
Georgi Maksimilianovitš M a l e n -  
k o v i .  Taas vallanduvad aulas to r
milised kiiduavaldused, mis näita
vad, et ülikooli kollektiiv üksm eel
selt toetab sm. Matini ettepanekut.

Edasi ju tustab  sm. Matin sm. Ma- 
lenkovi töörohkest elust, mis on 
pühendatud võitlusele sotsialismi 
ja  kommunismi ehitamise eest, 
meie rahvam ajanduse hoogsa aren
damise eest, nõukogude rahva õn
ne ja  hüvangu eest.

Ka Õigusteaduskonna õppejõud 
sm. Ibius toetab soojade sõnadega 
sm. Malenkovi kandidatuuri. „Ko
gu oma tegevusega on sm. Malen
kov näidanud, et ta  on seltsimees 
Stalini tru u  võitluskaaslane ja  õpi
lane, kes väärib rahva usaldust ja 
arm astust," lausub sm. Ibius kiidu
avalduste saatel.

Nüüd võtab sõna ettepaneku te
gemiseks TRU am etiühingu komi
tee esimees sm. I. Paul. Ta meenu
tab seltsimees Stalini sonu sellest, 
milline peab olema rahvasaadik ja 
milliseid nõudeid rahvas peab esi
tama oma saadikule, ning ütleb: 
..Ma esitan Liidunõukogu saadiku
kandidaadiks inimese, kes rahu l
dab kõiki neid suuri nõudeid ja 
keda me oleme õppinud tundma 
kui karastatud bolševikku, tublit 
kodumaa poega, eesrindlikku tea
dusmeest ja  suurepärast kasvatajat 
— meie õppeprorektori, poliitöko
noomia kateedri juhata ja , m ajan
dusteaduste kandiadadi sm. Rich
ard Juhani p. A n t o n s i . "

Selle ettepaneku poolt räägib 
ELKNÜ TRU komitee sekretär sm.

H. Tiido, kes kõneleb sm. Anton- 
sist kui inimesest, kellele on lä
hedane meie noorte, eriti aga 
kommunistlike noorte töö ja  kes 
on võitnud kogu üliõpilaskonna 
poolehoiu. Veel võtab sõna kaug
õppe dekaan sm. A. Pärl. Iseloo
mustades sm. Antonsit tõstab kõne
le ja  esile tem a väljapaistvaid pe- 
dagoogivõimeid, jä rjek ind la t p rin t
sipiaalsust ja  võimet õigesti orien
teeruda ka kõige keerulisem ates 
küsimustes.

Sõnavõttude lõppedes teeb koos
olek üksmeelse otsuse: esitada NSV 
Liidu Ülemnõukogu Liidunõukogu 
saadikukandidaatideks seltsimees 
Jossif Vissarionovitš Stalin, sm. 
Georgi Maksimilianovitš Malenkov 
ja  sm. Richard Juhani p. - Antons 
ning paluda neilt nõusolekut kan
dideerimiseks Tartu valimisring
konnas nr. 668.

Edasi valitakse koosolekul esin
dajad Tartu valim isringkonna vali
miseelsele nõupidamisele.

Koosolek on lõppenud. See oli 
suureks ja  tähtsaks sündmuseks 
T artu Riikliku Ülikooli kollektii
vile, kes siin väljendas oma tahet 
ja  seadis Nõukogudemaa kõrgeima 
riigivõimuorgani saadikukandidaa
tideks väärikad inimesed, bolševi
ke partei ustavad pojad, kes kogu 
oma elu on pühendanud võitlusele 
töötava rahva huvide eest.

osauõ̂ /aM?.______________ ___________

JossH Vissarionovitš STALIN, Vjatšeslav Mihhailovitš MOLOTOV 
ja Valdar Jaani p. LEE DE

Möödunud nädala lõpul toimusid 
rahvarohked koosolekud Tartu 
raudteesõlme veduridepoos, Tartu 
Kammivabrikus ja  Eesti NSV Tea
duste Akadeemia T artu  filiaalis, 
kus oli arutusel saadikukandidaa
tide esitamise küsimus NSV Liidu 
Ülemnõukogu Rahvuste Nõukogus
se Tartu linna valim isringkonnas 
nr. 367.

Kõigil neil koosolekuil esitasid

töötajad oma esimeseks saadiku
kandidaadiks Rahvuste Nõuko
gusse nõukogude rahva ja  kogu 
progressiivse inimkonna geniaalse 
juhi Jossif Vissarionovitš S t a l i n i .

Teisena esitati neil koosolekuil 
seltsimees Stalini lähima võitlus
kaaslase ja  õpilase Vjatšeslav Mih
hailovitš M o l o t o v i  kandidatuur.

Nimetatud käitiste ja  asutiste 
töötajad esiiasid veel üksmeelselt

NSV Liidu Rahvuste Nõukogu 
saadikukandidaadiks valimisring
konnas nr. 56? EK(b)P Tartu Lin
nakomitee sekretäri sm. Valdar 
Jaani p. L e  e d e.

Koosolekuil otsustati ühel hää
lel paluda seltsimees J. V. Stalinilt, 
sm. V. M. Molotovilt ja sm. V. J. 
Leedelt nõusolekut kandideerim i
seks T artu  linna valimisringkonnas 
nr. 567.
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A gitaatori too  on suur ja  vastutusrikas
12. m ärtsil 1950. a. toimuvad 

NSV Liidu kõrgeima riigivõimu
organi — NSV Liidu Ülemnõukogu 
valimised on m ääratu suure polii
tilise tähtsusega sündmuseks kogu 
nõukogude rahva elus. Valimiste 
ettevalmistamisel tuleb tõsta kogu 
elanikkonna poliitilist ja  tööalast 
aktiivsust.

Võimsaks vahendiks töötava rah 
va poliitilisel kasvatamisel, rah 
vahulkade koondamisel ja  mobi
liseerimisel jä rjekordsete  ülesan
nete lahendamisele on alati olnud 
ja  on ka käesolevas valimiskam
paanias bolševistlik agitatsioon, 
mille läbiviimine on meie agitkol- 
lektiivi ja  iga üksiku agitaatori 
põhiliseks ülesandeks.

Kuna meie ülikooli agitkollek- 
tiiv seoses eksamisessiooniga ja  
sellele järgnenud õppevaheajaga 
hakkas töölg täisarvuliselt alles 
nüüd, siis pole üleliigne veel kord 
m ärkida neid vastutusrikkaid ja  
suuri ülesandeid, mis lasuvad igal 
agitaatoril.

Kõigepealt igal agitaatoril tuleb 
meeles pidada, et valimisteni on 
jäänud ainult kuu aega. See aga 
tähendab, e t kogu agitatsioonitöö 
tuleb läbi viia intensiivsemalt ja  
kontsentreeritum alt kui eelmistes 
valimiskampaaniates, kus selleks 
oli suhteliselt rohkem aega.

Valijaid tuteb põhjalikult tut-

I vustada valimiste m äärustikuga, 
et valijad tunneksid valimiste läbi
viimise põhimõtteid ja  organisat
sioonilist külge. Viimases osas tu 
leb selgitada valimisringkondade ja 
-jaoskondade moodustamise, vali
ja te  nim ekirjade koostamise, 
valimiskomisjonide moodustamise, 
saadikukandidaatide ülesseadmise, 
hääletam ise ja  häältelugemise kor
da ning selle dem okraatlikku 
iseloomu. Igale valijale tuleb tea 
tada, kus asub valimisjaoskond, 
kus tal tuleb täita  oma kodaniku
kohust.

Edasi tuleb valijaile selgitada 
Stalinliku Konstitutsiooni suuri 
ja  üllaid põhimõtteid, kodanike 
õigusi ja  kohustusi ning süvendada 
valijais uhkustunnet meie võimsa 
ja  arm astatud kodumaa üle. On 
tarvis kujukalt, kohalike faktide 
A il  näidata neid suuri edusamme, 
mida Nõukogude riik  bolševike 
parte i ja  seltsimees Stalini ju h ti
misel on saavutanud ning õhutada 
valijais uut patriootlikku tööalast 
aktiivsust, suunates seda meie 
kodumaa edasisele tugevdamisele.

Seoses sellega, et valim iskam paa
nia on astunud uude etappi, kus 
on üles seatud juba  saadikukandi
daadid meie riigi kõrgeimasse 
riigivõimuorganisse, tuleb agitaa
toritel teha suur töö kandidaatide 
tutvustam isel valijaile.

Kommunistlikud noored valim is
kam paanias

12. märtsil me valime oma ko
dumaa parim ad pojad ja  tü tred  
sotsialistliku riigi kõrgeima riigi
võimuorgani — NSV Liidu Ülem
nõukogu koosseisu. Eelseisvad va
limised toimuvad maailma kõige 
dem okraatlikum a põhiseaduse — 
Stalinliku Konstitutsiooni alusel. 
Kui Ameerika Ühendriikides, Ing
lismaal ja  teistes kapitalistlikes 
riikides piiravad ja  takistavad 
noorte osavõttu valimistest igasu
gused tsensused, siis nõukogude 
noorsugu kasutab vabalt Stalinliku 
Konstitutsiooniga an tud  suuri õi
gusi.

Tänutundes nõukogude võimule 
võtavad meie ülikooli kommunist
likud noored suure aktiivsusega 
osa valimiseelsest selgitustööst ja  
valimiste läbiviimisest, pidades sil
mas seda, et valimiskampaania 
edukas läbiviimine, pidev selgitus
töö ja  koik selle raam es läbivii
davad üritused aitavad kaasa meie 
üliõpilaste maailmavaate arenem i
sele ja  nende poliitilise aktiivsuse 
tõusuks.

Nii töötab TRÜ šeflusaluses agit
punktis nr. 8 agitaatoritena 84 
noort, neist 55 kom munistlikku 
noort. Agitpunkti nr. 12 juurde 
lähetati agitaatoritena tööle 90 ü li
õpilast, nende hulgas 55 kommu
nistlikku noort. Samuti on ülikoo
li komsomoli-organisatsioon and
nud abi agitatsioonipunktide si
sustamisel, raam atukogude moo

dustamisel agitpunktides jne. Vali
miseelsete loengute ja  vestluste pi
damiseks linna käitistes ja  asutis
tes on moodustatud lektorite 
grupp, kuhu kuulub 20 Õigustea
duskonna komm unistlikku noort.

Loengute, vestluste jms. organi
seerimise kõrval aitavad kommu
nistlikud noored innukalt kaasa ka 
valimiseelse kavaga isetegevusõh- 
tute korraldam isel agitpunktides, 
käitistes ja  šeflusalustes kolhoosi
des, võtavad juh tivalt osa valimis
tele pühendatud spordiüritustest 
(teatesuusatam ine Tallinna) jne.

Lisaks sellele teevad paljud  üli
kooli kom m unistlikud noored vas- 
tu tusrikast tööd valimiste organi
seerimise alal valimiskomisjonide 
koosseisus. Nii valiti kommunistlik 
noor sm. Lukas Rahvuste Nõukogu 
valimiste 567. Tartu  linna valimis
ringkonna valimiskomisjoni liik
meks, valimisjaoskondade valimis
komisjonide koosseisu kuuluvad 
komm unistlikud noored sm-d Tõ
nisson, Blumfeldt, Lõhmus, Zah
harova, Lenzner ja  Loige.

Valimiseelne töö hoogustub iga 
päevaga. Kommunistlike noorte 
ülesandeks on sellest tööst osa 
võtta jä rje s t aktiivsem alt, olla 
eesrindükeks agitaatoriteks ja  a i
data kõigiti kaasa valimiste edu
kaks läbiviimiseks.

H. Tiido,
ELKNÜ TRÜ komitee sekretär.

Kuna käesoleval nädalal pandi 
valimisjaoskondades välja  valijate 
nim ekirjad, tuleb agitaatoreil hoo
litseda selle eest, e t iga valija 
käiks isiklikult kontrollim as vali
ja te  nim ekirjade õigsust. On vaja 
hoolitseda selle eest, et valijad 
kontrolliksid oma nime nim ekirjas 
juba paari päeva jooksul pärast 
nim ekirjade väljapanem ist.

Nende jooksvate ülesannete tä it
mise käigus peab agitaator sageli 
külastam a oma valijaid ja  looma 
nendega tiheda kontakti, peab 
muutuma iga valija  kodus oodatud 
külaliseks, kellelt küsitakse ja  
saadakse nõu kõigis tähtsam ates ja  
sageli ka vähem olulistes küsim us
tes. Selleks aga, et püsida talle 
esitatavate nõuete kõrgusel, peab 
agitaator pidevalt töötama oma 
teadmiste rikastamisel, enesetäien
damisel ja  hoolikalt valmistuma 
igaks vestluseks valijatega.

Pole kahtlust, e t meie ülikooli 
agitkollektiiv tervikuna ja  iga 
agitaator üksikult mõistab eelseis
vaid suuri ülesandeid ja  täie ener
giaga, mida igaühel pärast kosuta
vat puhkeaega kahtlem ata on, 
töötades täidab auga temale 
pandavad kohustused.

E. Salumaa,
am etiühingu komitee ase

esimees.

Selleks, et minna valimis
tele teadlikena

Kogu nõukogude rahvas on ak
tiivselt lülitunud 12. m ärtsil s. a. 
toimuvate NSV Liidu Ülemnõuko
gu valimiste ettevalm istusse. Sel
leks, et Ülemnoukogu valimismää
rustikku põhjalikult tundm a õppi
da, on Tartu  Riiklikus Ülikoolis 
läbi viidud rida koosolekuid.

Nii toimus farm aatsia auditooriu
mis valim ism äärustiku arutlus ve
ne keele kateedri liikmeist koosne
vas marksismi-Ieninismi kõrgema 
astme õpperingis. Seletusi andis va
nem õpetaja A. Loopman. Koik vene 
keele kateedri liikmed otsustasid 
kõige aktiivsem alt osa võtta Ülem
nõukogu valimiste ettevalm istus
tööst ja  kaasa aidata valimiste lä
biviimisel.

A jaloo-Keeleteaduskonna ja  Õi
gusteaduskonna laborandid ja  va- 
nem -laborandid pidasid NSVL 
Ülemnõukogu valimiste m äärustiku 
tundmaõppimiseks koosoleku sm. 
Ertise juhatusel. Kõik osavõtjad 
esinesid sõnavõttudega valimiste 
m äärustiku üksikute paragrahvide 
selgitamiseks. Eriti ak tiivselt võt
sid aru tlusest osa seltsimehed K. 
Soosaar, L. Ilves, A. Antonova ja  
IL Lipp.

NSVL Ülemnõukogu valimiste 
m äärustiku läbiarutam ine toimus 
ka ÜK(b)P ajaloo kõrgema astme 
õpperingis nr. 5.

E. Kibbermann,
Ajaloo-keeleteaduskonna am eti
ühingu büroo esimehe asetäitja.

Semestri esimestest päevadest a!ates pingsah tööie!

*

On teada, et meie ülikooli üheks 
tähtsaimaks ülesandeks on teadus
liku töö kaadrite ettevalmistamine 
ja nende kvalifikatsiooni tõstmine. 
Samuti on teada, et meil selles 
töös esineb väga suuri puudusi. 
Seda märkis EK(b)P KK büroo 
oma 17. augusti 1949. a. otsuses, 
sama komstateeriti ka möödunud 
aasta septembris TRU õppejõudude 
üldkoosolekul. Üheks mahajäänu
maks teaduskonnaks sel alal on 
Loomaarstiteaduskond.

Niiüd oleks juba aeg teha teata
vaid kokkuvõtteid selle EK(b)P KK 
büroo otsuse täitmise tulemustest. 
Ja peab ütlema, et need kokkuvõt
ted Loomaarstiteaduskonna ulatu
ses on väga kurvad.

Teaduskonnas on praegu 13 noo
remat õppejõudu (vanemõpetajad ja 
assistendid). Osa neist asus tööle 
alles 1949. a. sügisel ja on selge, 
et neil kohe kandidaadi dissertat
siooni kirjutada ei ole võimalik. 
Hoopis teisiti on aga lugu nende
ga, kes töötavad assistentidena ju
ba pikemat aega. Osa neist on kan
didaadi väitekirja juba kirjutanud 
(näit. sm. V. Tilga) või kirjutavad 
seda praegu (sm-d H. Sooman, R. 
Lumi). Kuid siiamaani ei ole väite
kirja kirjutamisele veel asunud 
dots. Tombergi juhtimisel oleva 
kateedri assistendid sm-d J. Kikas, 
E. Kopp ja V. Saar ning prof. 
Laasi poolt juhitava kateedri assis
tendid sm-d R. Puusepp ja J. Tamm. 
Kokkuvõttes on pilt järgmine: 4 
seltsimeest on kas juba kirjutanud

või kirjutavad väitekirja, aga 6 
seltsimeest juba 4—8 aastat tööta
nud assistentide hulgast ei kavatse 
veel üldse asuda selle kirjutami
sele.

Veelgi rohkem: mõned assisten
did, kuigi teavad selle töö vajalik
kust, lükkavad seda tööd järjest 
edasi kaugesse tulevikku. Tekib 
küsimus: kuidas nad suudavad 
kaasa sammuda pidevalt areneva 
eluga? Ja kus õieti asub selle puu
duse peamine põhjus?

Näib, et kõigepealt selles, et mõ
ned meie vanemad õppejõud ei hoo
li uute kaadrite kasvatamisest. Üt
leksin isegi, et mõned koguni kar
davad, et uued kaastöölised end 
arendades võivad neist endist üle 
kasvada. Seda tõendavad faktid. 
On ju imelik, et kahes kateedris 
mitte keegi ei valmistu väitekirja 
kaitsmisele! Ja veel hiljuti prof. 
Laas avaldas arvamust, et tema 
kateedri assistendid sm-d Tamm 
ja Puusepp hakkavad selleks val
mistuma alles 1951.a. sügisel. Dots. 
Tombergi kohta aga kehtib täiesti 
vanasõna „Nagu papp — nii ka 
kogudus", sest sm. Tomberg ise, 
olles juba 22 aastat dotsent, ei ole 
veel omandanud kandidaadi kraa
di. Ja viimase kuue aasta jooksul 
on sm. Tombergi sulest ilmunud 
ainult 5 lühemat teaduslikku tööd, 
nende hnlgas iiks ettekanne. Muu
seas peab märkima, et ka mõned 
teised kateedrijuhatajad (nagu 
prof. E. Vau) ei arenda peagu üld

se edasi meie teadust, sest ainult 
nii võib hinnata nende passiivsust 
teaduslike tööde kirjutamise alaL 

Ja see asjaolu, et mõned meie 
teaduskonna vanemad õppejõud ise 
ei tööta küllaldaselt nõukogude tea
duse edasiarendamisel, ongi teiseks 
põhiliseks teguriks, mis põhjustab 
mahajäämise noorte teadusliku töö 
kaadrite ettevalmistamises.

Kolmandaks põhjuseks aga on 
see, et dekanaat ja kateedrijuha
tajate kollektiiv arvavad, et kuna 
teaduskond on teistega võrreldes 
paremini komplekteeritud teadus
likku kraadi omavate õppejõudu
dega, langeb ära vajadus muret 
tunda uute teaduslike kaadrite et
tevalmistamise eest.

Neljandaks lasub süü ka partei- 
grupil, kes ei ole seda küsimust 
veel vajaliku tõsidusega üles tõst
nud. ' 

Loomulikult on süüdi ka noore
mad õppejõud ise, kes ei hooli 
oma kvalifikatsiooni tõstmisest, 
viivitavad väitekirja kirjutamisega 
ja ei nõua kateedri juhatajalt ega 
dekanaadilt, et neile antaks konk
reetne iseseisev uurimisteema.

Niisugune on Loomaarstitea
duskonnas praegu olukord. Meie 
kohus on teha sellest vastavad 
järeldused ja rakendada koik jõud 
selleks, et kiiresti likvideerida ma
hajäämus EK(b)P KK büroo otsuse 
täitmisel.

V. Arhangelski, 
Loomaarstiteaduskonna partei- 

grupi organisaator.

P ärast talvist vaheaega algas 
meie ülikoolis taas õppetöö. Lige
male kolm tuhat üliõpilast asus 
uue värskuse ja  hooga jä tkam a 
oma õpinguid.

Uue semestri algul heidame pil
gu tagasi ka möödunud semestri 
jooksul tehtud tööle, e t teha kok- 
kuvotteid ja  saadud kogemusi r a 
kendada oma töö pidevaks ja 
hoogsaks parandamiseks.

Sessioonile pidi ilmuma 2668 üli
õpilast, kellest kõigile eksameile 
ilmus 2587 üliõpilast ehk 97%. Ek
sameile ilmunud üliõpilastest soo
ritasid kõik eksam id 2551 üliõpi
last ehk 97,8%, kusjuures 970 üli
õpilast (57,4%) sooritasid kõik ek
samid hindele „väga hea".

Kokku saadi talvisel eksamises
sioonil 7609 hinnet, neist väga häid 
51,59%, häid 54,04%, rahuldavaid 
15,56% ja  m itterahuldavaid 0,18%. 
Uleülikooliline keskmine hinne oli 
4,56.

Kui vaadata eksamisessiooni tu 
lemusi teaduskonniti, siis näeme, 
et 100%-liselt ilmusid üliõpilased 
eksam itele Õigusteaduskonnas ja  
K ehakultuuriteaduskonnas. J ärgne- 
vad Arsti- ja  Põllum ajandustea
duskond, kuna kõige halvem oli 
o! ukord M etsandusteaduskonnas, 
kus eksameile ilmus kõigest 89,5% 
eksam ikohuslike üldarvust.

Eksam itele ilm unutest sooritasid 
kõik eksamid üliõpilased Ajaloo- 
keele- ja  K ehakultuuriteaduskon
nas. järgnevad Õigusteaduskond, 
kus 98,7% üliõpilastest sooritasid 
kõik eksamid, ja  Põüum aiandus- 
teaduskond, kus vastav protsent on 
98,5. Ka selles osas jäi teistest 
m aha M etsandusteaduskond, kus 
kõik eksamid sooritanud üliõpilas
te arv moodustab 91,2% eksam ite
le ilmunuist.

Keskmise hinde poolest sammus 
esireas Ajaloo-keeleteaduskond,

kus vastav hinne oli 4,5, teisel 
kohal on K ehakultuuriteaduskond 
keskmise hindega 4,45, kolmandal 
kohal on A rstiteaduskond — 4,45, 
neljandal M etsandusteaduskond — 
4,41, viiendal Õigusteaduskond — 
4,59, kuuendal M atemaatika-loodus- 
teaduskond — 4,51, seitsmendal 
Põüum ajandusteaduskond — 4,25 
ja  kaheksandal ning viimasel Loo
m aarstiteaduskond, kus keskmine 
hinne on 4,23.

Toodud arvud  näitavad meil saa
vutatud tulemusi. Need arvud või
vad olla ja  peavad olema analüü
simise objektiks kõigis teaduskon
dades, sest neist nähtuvad iga tea
duskonna töös esinevad puudused. 
Tuleb m ärkida, e t üleülikoolilises 
ulatuses tervikuna ei anna sessioo
ni tulemused mingit põhjust enda
ga rahuloluks. Sama on loomuli
kult kehtiv ka üksikute teadus
kondade kohta. Niisugused faktid 
nagu eksamitele ilmunute ja  kõik 
eksamid sooritanute madal p ro t
sent mitmes teaduskonnas, eriti 
aga M etsandusteaduskonnas, näita
vad, e t edaspidi tuleb eksamisessi
ooniks valm istuda veelgi hoolika
malt. Ühtlasi on need faktid sig- 
naatiks sellest, et möödunud sessi
ooni! töötasid meil väga halvasti 
aktivistide kontrollpostid. On sel
ge, et olukord selleski osas nõuab 
edaspidi parandam ist. Rahul ei saa 
olla ka eksamite ja  arvestuste tu
lemustega ühiskonnateaduslike dist
sipliinide ja  vene keele alal.

Koik need ja  muudki lõppenud 
sessiooni kogemused kohustavad 
meid juba semestri algul pinguta
ma kogu jõudu selleks, et keva
dine eksamisessioon kujuneks pal
ju edukam aks, vääriliseks meie 
vabariigi juubeliaastale.

U. Kurvits.
õppeosakonna ülema abi.
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Ülikooli õppetöö vormide hulgas 
on praktikum idel esm ajärguline 
koht, sest neil teadmistel ja  oskus
tel, mida praktikum ides omanda
takse kõigi meelte osavõtul ja  
koostöös, on püsivaim koht inimese 
teadmiste varasalves.

Sellepärast on eriti halb, e t meie 
ülikooli paljudes praktikum ides 
ei kulge õppetöö veel nii, et sel
lest saaks üliõpilane maksimaalse 
kasu. Seda puudust on vaheteva
hel m ärganud ka õppeosakond, 
sest moni aeg tagasi pandi kehtima 
väga oluline nõue, et prak tikum i
de arvestused tuleb sooritada enne 
eksamite sessiooni algust.

Kuid kõige selle juures jääb 
siiski olukorra parandam ine pea
miselt üksikute kateedrite ja  
mõnikord isegi üksikute õppejõu
dude eneste hooleks, m ispärast on 
väga olulise tähtsusega neis küsi
mustes oma mõtteid ja  kogemusi 
vahetada ülikooli lehe veeryudel.

Minu tähelepanekute järg i on 
praktikum ides üheks oluliseks 
puuduseks töö teostamise puudulik 
või liiga hiline kontroll, mistõttu 
praktiliste tööde raskuspunkt 
kandub semestri lõpule ja  mõnede 
lohakam ate üliõpilaste juures ko
guni semestri viimasele kuule, 
kus kehtivate korralduste kohaselt 
tuleks juba sooritada arvestusi.

Moned vastutustundeta nõrgemad 
üliõpilased lükkavad meelega töö
de sooritamise raskuspunkti se
m estri lõppu, lootes, et siis eksa
misessiooni eelses arvestuse rüsi
nas õppejõul pole enam küllaldaselt 
aega jälgida üliõpilaste nõrkusi 
ja  puudusi praktilise töö soorita
misel. Neil päevadel on tööde 
äraandm ine suhteliselt kergem  kui 
sel ajal, kui õppejõul on enam 
aega üliõpilasega vestelda. See
pärast on kahtlem ata üheks p ra k 
tikumi edukuse eelduseks tööde 
kõrgpunkti nihutam ine semestri 
alguse poole ja  koguni nii, et 
vähem alt 2—5 nädalat enne se
m estri lõppu oleks praktilised 
tööd keskmisel üliõpilasel ära 
antud, et jääks aega arvestusteks 
valmistuda ja  arvestusi sooritada.

Et seda nõuet täita, tuleb õppe
jõududel praktikum ides töötada 
kindla töögraafiku järele , õppe
nädalate (õppekuude) lõpul jälgida 
rühma tööd ja  tarvitusele võtta 
vastavaid abinõusid m ahajääjate  
abistamiseks ja  virgutamiseks.

Teiseks oluliseks puuduseks ja  
praktikum i töö edukuse p idurda
jaks on asjaolu, e t üliõpilane tööle

asudes, tööd tehes ja  koguni ka 
tööd ära  andes ei oma sooritatud 
töö kohta kü lla lt rahuldavaid tead
misi.

Siin igakord ei ole üliõpilane 
üksi süüdi, vaid mõnigi etteheide 
tuleb langetada ka praktikum i 
korraldajaile.

Mõnes praktikum is toimub töö 
nn. tööjuhiste järg i, mida üliõpi
lased saavad kasutada vaid p rak ti
kumi ruumes. Ja kui siis paari- 
tunnilisel tööajal tuleb hakata 
uurim a seda kulunud ja  vaAel 
koguni arusaam atut tööjuhist, siis 
sellise retsepti järele  teostatud 
praktiline töö on üliõpilasele 
sisuliselt arusaam atu ja  temast 
ei ole mingit kasu loova mõtte 
arendamiseks.

Neis praktikum ides kipub saama 
tavaliseks nähe, et nõrgemad jä l
givad parem ate eeskuju ja  kaota
vad iseseisva mõtlemise ja  tööta
mise tahte.

Füüsika kateeder on ses suhtes 
ülikoolis param as olukorras, sest 
kateedri õppejõudude poolt on 
trükis avaldatud seni kaks raam a
tu t  praktikum ide kohta. Raamatu 
abil on kodus võimalik tööks val
mistuda ja  seega juba praktikum i- 
tunni alul on võimalik püüdlikul 
üliõpilasel täie teadmisega töö 
juurde  asuda.

Kuid tihtipeale juhtub, et ühte 
ja  sama tööd valmistavad kodus 
ette mitu üliõpilast, mistõttu samal 
päeval pole võimalik kõigil e tte 
valm istatud töid sooritada ning 
paratam atult tuleb siis praktikum is 
tutvuneda uue tööga, mis pole 
igakord ajapuuduse tõttu kütlalt 
põhjalik. Seepärast käesolevast 
semestrist alates kehtestatakse 
m ainitud praktikum ides töödele 
eelregistreerim ine rühm avanem ate 
kaudu. Iga üliõpilane sel korral teab 
varem, missuguseid töid ta p rak ti
kumis ettenähtud päeval sooritab, 
ning tal on võimalik end teoreeti
liselt põhjalikult ette  valmistada. 
Selletõttu kahtlem ata jõutakse 
palju  kiirem ini praktikum iga lõ
pule ja  üliõpilased saavad p rak ti
kumil maksimaalsed teadmised, 
ning mis veel kõige olulisem —- 
tööde äraandm ine võib teostuda 
kohe töö tegemise järel, sest 
üliopüased on iga töö tes-emisel 
ja  lõpetamisel varustatud küllaldas
te teadmistega sooritatud töo 
ulatuses.

J. Reinet,
füüsika kateedri vanem

õpetaja.
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ideatistlike moonutuste vastu füüsikas!
Füüsika suured avastused, tihe j damise teenistusse. Osa kodanlikke [ konstrueerim isel peavad paratam a- 

koostöö teoreetikute ja  eksperi- [ teadlasi järg ib  ekspluateeriva klas- tult füüsikalistele konkreetsustele 
m entaatorite vahel on süvendanud { si direktiivi täiesti teadlikult. Kuid j juurde mõtlema asju , mis ei oma
meie teadmisi m ateeria omaduste 
kohta ja  aidanud sügavamalt mõis
ta füüsikaliste protsesside olu. See 
on andnud tehnikale kätte uusi 
võimalusi teaduse saavutuste p rak
tiliseks kasutamiseks, sellega m ää
ra tu lt tõstes tehnilist kultuuri. 
Kuid füüsikaliste teaduste edusam
mude tähtsus ei seisne ainult nen
de kasutamises tehnilise progressi 
huvides. Füüsikalised uurimised, 
mis tungivad sügavale m ateeria 
omaduste tundmaõppimise vald
konda, on paratam atult seotud fi
losoofiliste küsimustega. Filosoofia 
ise aga on oma olemuselt sügavalt 
parteiline, mistõttu füüsika, tema 
teooriad ja  nende üldistused on ti
hedalt seotud ideoloogiliste prob
leemidega. Füüsika, e riti teoreeti
lise füüsika seda külge ei tohi 
jä tta  tähele panemata, sest teadus 
pole ainult kitsa eriala piiridesse 
suletud probleemide lahendajaks, 
vaid ka poliitilise võitluse aree
niks, kus otsustatakse põhimised 
m aailm avaatelised seisukohad.

Juba kolm aastaküm m et tagasi 
k irju ta s  Lenin, e t kapitalistlikus 
ühiskonnas teeb kodanlus kõik, et 
teadlasi rakendada oma põhimiste 
vaadete propageerimise ja  põhjen

en ka lihtsameelseid, kes asuvad 
idealistlikele seisukohtadele kas
vatusest tingitud harjum uste tõttu. 
Vahet nende vahel ei pea Lenin 
kuigi oluliseks. „Poliitikas," k ir
ju tas Lenin, „pole nii tähtis, kes 
otseselt sisendab teatavaid vaateid. 
Tähtis on see, kellete need vaated 
on kasulikud".

Öeldust järgneb, et võitlus idea
listlike vaadetega füüsikas on nou- 
kogude teadlaste aktuaalsem aks 
ülesandeks ja  et selles võitluses 
on va ja  pidada suurim at valvsust. 
Mitte iga teoreetilise füüsika kä
sitlemine ei tarvitse olla sisult 
materialistlik, olgugi et ta peide
takse m aterialistliku sõnastuse ta 
ga. Füüsikaliste faktide ja  neile 
ra janevate teooriate vale tõlgen
damine voi kaudne eitam ine voib 
isegi tuua asjale kahju, sest see 
tähendab teataval m ääral idealist
like sugemete toomist diskussiooni. 
Tuleb silmas pidada füüsika nagu 
iga teaduse m aterialistlikku ise
loomu. Seepärast ei tarvitse nõuko
gude teadlased tegelda üldse 
tüiisikaliste teooriate „tõlgendami
sega". See jäägu kodanlike füüsi- 
kute-idealistide asjaks, kes oma 
segaste m etafüüsiliste süsteemide

teadusega midagi ühist, ja  neid 
tõlgendama oma süsteemi seisu
kohast. Nõukogude füüsikute üles
anne on füüsikaliste teooriate olu 
m aterialistik, selge ja  terav esile
toomine, füüsikasse imbunud idea
listlike moonutuste paljastam ine 
ja  nende kui teaduse edu p idur
davate tegurite kõrvaldamine.

Pole kahtlust, et idealistlikud 
sepitsused koos kodanliku ideoloo
giaga heidetakse koigi maade füü
sikute poolt varem voi hiljem  ko
likambrisse. Juba praegu tugevneb 
kapitalistlike maade füüsikute 
progressiivsema osa seas m ateria
listlik seisukoht, kuid see toimub 
veel stiihilise m aterialism i posit
sioonidel ja  on seetõttu kõikuv. 
Ainult nõukogude füüsikud peavad 
teadlikku võitlust idealistlike moo
nutuste vastu füüsikas. Selles võit
luses on meil käes tõhus relv 
Lenini — Stalini parte i maailm a
vaate näol, ja  me peame seda rel
va senisest veelgi m õjukam alt ka
sutama.

A. Kipper,
teoreetilise füüsika kateedri 
professor, Eesti NSV Tea

duste Akadeemia ase
president

Hoogustada ettevalmistustöid ÜTÜ 
Ш teaduslikuks sessiooniks

Kodanlik õigusteadus on reaktsiooni kuulekas tööriist
Imperialismi faasi kodanlikku 

õigusteadust iseloomustab ühtsa 
teadusliku meetodi puudumine 
ning killustus arvukaiks teooria- 
kesteks ja  koolkonnakesteks. Hoo
lim ata sellest on kodanlikul ju- 
risprudentsil eriline norkus just 
ühe „teadusliku" meetodi, nn. for- 
maal-loogilise meetodi vastu. For- 
m aal-loogiline meetod on kodan
liku  jurisprudents! „klassikaline" 
meetod, mis põhjeneb Kanti idea
listliku l tunnetusteoorial ning mil
les kõige kujukam alt avaldub ko
danluse „juriidiline m aailm avaa
de" kui teoloogilise m aailmavaate 
ilm alikustam ine. Formaal-loogili- 
ne meetod seisneb õigusnormide 
formaal-ioogilises käsituses, õigus
like nähtuste isoleerimises ühis
kondlikust tegelikkusest.

Selle ebateadusliku meetodi r a 
kenduse näitena kodanlikus kri- 
minaalprotsessiõiguses võib tuua 
vaadendi, mille kohaselt krimi- 
naalprotsess pole midagi muud kui 
erilaadne õiguslik suhe — teooria, 
m is väga laialdaselt on levinud 
kodanlikus protsessiõiguslikus li
te ra tuu ris  alates möödunud sajan
di 70-ndaist aastaist kuni tän a
päevani ning leidnud üldise tun
nustuse. Vaatam ata mõningaile 
erinevusile on põhiväide üks ja  
seesama: protsess on õigussuhe, 
„õiguslik suhtlemine" kodanliku 
kohtu, prokuröri ja  selle kohtu 
^ lla  antud süüdistatava vahel. 
Ning see on kõik. Selle teooria 
kohaselt on protsessi ülesandeks 
lahendada ainult „õiguslik vaid
lus", leida kohtu kui „erapooletu 
vahemehe" kaasabil „kokkulepe' 
või „õiguslik sobing" oigussuhte 

subjektide" vahel.
Teooria krim inaalprotsessist kui 

õigussuhtest on lähim alt seotud 
nn. krim inaalhagi kodanliku teoo
riaga, mille kohaselt juba kuriteo 
fak ti toimumine loovat õigusliku 
suhte kuriteo toim epanija kui 
kohustatu ja  riigi kui õigustatu 
vahel ku rja teg ija  karistam ise küsi
muses. K urjategija  on selle teooria 
kohaselt „kohustatud" karistam ist 
taluma, riik  aga — ja  loomulikult 
kodanlik riik  — on „õigustatud" 
karistam a.

Selline krim inaalprotsessi käsi
tus ainult protsessiosaliste õigus- 
suhtena omab silm ahakkavat sar
nasust kodanlike teooriatega ko
danliku si riigist kui „õiguskor
rast". Mõlema teooria sisu ja po
liitiline mõte on sama: mõlemal 
juhul asendatakse , kodanhkus 
klassiühiskonnas tegutsevad klas- 
sivõimuvahendid mingisuguste
puhtform aalsete, juriidHis-abstrakt- 
sete kategooriatega, mõlemal juhul 
m askeeritakse tegelikke võimuva- 
bekordi ning m oonutatakse silmi 
pilgutam ata objektiivset tege
likkust.

Kriminaalprotsessi kui õigussuh- 
te teooria ebateaduslikkus ja  
reaktsioonilisus on käegakatsutav. 
Esitada kodanluse k'assikohtu 
teotsemist mingi õigusliku tehin

guna, võrdsete poolte vahelise 
õigusliku vahekorrana, seda võib 
ainult kodanlik jurisprudents. Sel
lises käsituses isoleeritakse õigus
normid igasugusest ühiskondlikust 
tegelikkusest, ekspluataatorlik  ko
hus ja  kohtumõistmine taandatak
se mingi juriidilise skeemi for
maalseteks elem entideks ning saa
dakse selle tag a jä rje l teooria, mis 
suurepäraselt sobib kodanluse 
klassihuvidega.

Teooria krim inaalprotsessist kui 
„õigussuhtest" aitab v a rja ta  ko
danliku kohtu ja  prokuratuuri kui 
kodanluse d iktatuuri salakavalate 
relvade klassiolemust, nende kui 
kodanluse huve teenivate sunniva
hendite toelist loomust.

Sellisele põhiliselt võltsile, kuid 
kodanlusele ülimal m ääral m eele
pärasele tulemusele jõutakse just 
.anu formaai-loogilisele meetodile.

Kodanluse teooriale krim inaal
protsessist kui õigussuhtest vastan
dab nõukogude sotsialistlik õigus
teadus dialektilisel materialismil

Teaduse parteilisus avaldub tõ
siasjas, e t teadus on valitseva klas
si teenistuses, teaduse areng on 
suunatav valitsevate klasside poolt 
ja teaduslik produktsioon kasu ta
takse valitsevate klasside huvides. 
Ysjatu on otsida kodanlikes riik i
des reklam eeritavat nn. „puhast; 
apoliitilist teadust". Vaadelgem 
(aasaja akuutsem at teaduslikku te
m aatikat kodanlikes riikides. Kui 
seal töötatakse aatom ienergia prob- 
eemide kallal, siis ei ole veel ku

sagil avaldatud sellel a la l töid ega 
mõtteid sellise tohutu energiaallika 
rakendam iseks loovas, ülesehitavas 
töös. Küll on aga ajalehtede ja  
a jak irjade  leheküljed täidetud iga
suguste kalkulatsioonidega ja  a r 
vestustega aatom relva purustavast 
ja  hävitavast võimest.

Selliseid näiteid kodan
likust „apoliitilisest" teadusest võib 
esitada külluses.

Tekib küsimus, kelle huvides te
hakse niisugust „apoliitilist" tea
duslikku tööd? Vastust ei ole ras
ke leida. Vaevalt, et keegi saaks 
kahelda, e t niisugune „apoliitiline, 
puhas teadus" teenib ju st suurko- 
danlust, kes teda äraostmise ja  
muude vahenditega suunab. Ja 
sellist teadust nim etatakse apoliiti
liseks!

Veel enamgi, eht-variserliku sil
makirjatsem isega tuntakse kodan
iku a jak irjanduse veergudel suurt 

m uret „puhta teaduse" saatuse üle 
sotsialismimaal. Heidetakse ette, et 
Nõukogude Liidus teadus omanda
vat liiga praktilist, u tilitaarset ise
loomu. Väidetakse, et need teadus
harud, millistel ei ole otsest prak-

list rakendust, olevat Nõukosrud^ 
Liidu oludes hääbumisele m äära
tud. Nad tunnevad m uret näiteks 
assürioloogia, paleontoloogia, a r
heoloogia, kreeka ja  rooma k irjan 
duse ajaloo jne. saatuse üle Nõu
kogude Liidus. Neid ei saa rahus
tada isegi sellise tõsiasjaga, et 
nõukogude paleontoloogidel ja  ar-

põhineva kohtu ja  krim inaalprot
sessi käsituse. D ialektiline m ate
rialism avastab kohtu ja  tema te 
gevuse tõelise olemuse, nende kui 
klassiühiskonna nähtuste klassisi- 
su.

Kohus on võimuorgan ja  nimelt 
antud ühiskonnas valitseva klassi 
võimuorgan. Selle organi tegevus, 
toimugu see siis krim inaal- või 
tsiviilprotsessi kujul, on suunatud 
vastava valitseva klassi huvide 
kaitseks ja  kindlustamiseks. 
Kriminaalprotsess pole seega min
gi platooniline „õiguslik suhe", 
vaid teatava valitseva klassi voi- 
muorgani kindla klassieesmärgiga 
toimuv tegevus. Selles — ja  mitte 
mingisuguses õigussuhtes — seis
neb krim inaalprotsessi olemus. 
Selle avastam iseks ja  mõistmiseks 
on vaja aga mitte formaal-loogilist 
meetodit, vaid — dialektilist m a
terialismi.

H. Randalu,
tsiviilõiguse ja  -protsessi ka

teedri dotsent

Üliõpilaste Teaduslik Ühing kor
raldab m ärtsikuu lõpul oma III 
teadusliku sessiooni. See on väga 
tähtsaks sündmuseks meie ü li
koolis ja  nõuab pingerikast ning 
kohusetruud ettevalm istust nii tea
duslike töödega esinejate kui La 
ÜTÜ juhatuse ja  kogu liikmes
konna poolt.

Meie peame sessiooni läbi viima 
nii, e t see oleks meie kasvavate 
teadusliku töö kaadrite  tõsiseks 
ülevaatuseks ja  nende teadusliku 
töö kvaliteedi näitajaks. Seega ei 
ole ÜTÜ teaduslik sessioon üksnes 
ÜTÜ enda asi, vaid ka ülikooli 
juhtkonna ja  ühiskondlike organi
satsioonide asjaks, eesotsas kom
munistlike noorte ja  am etiühingu
organisatsiooniga. Kui suurt tähe
lepanu osutavad üliõpilaste 
teaduslikule tööle bolševike 
partei ja  Nõukogude valitsus, 
nähtub Kõrgema Hariduse m inist
ri 51. oktoobri 1949. a. käskkirjast, 
kus on fikseeritud selle töö põhi
alused, vead ja  kehtestatud 
ülikooli juhtkonna vastutavus sel
le töö eest.

Kuigi meie ÜTÜ läheb eelseis
vale sessioonile vastu tugevnenuna 
ja  k indlalt organiseerituna, ei ole 
meie töö veel siiski tä iesti rahu l
dav.

Kõige olulisemaks seni esinevaks 
puuduseks on tihti liiga pealis
kaudne juhendam ine õppejõudude 
poolt. Leidub veel üksikuid kateed
rijuhatajaid , kes ei saa aru, et UI Ü 
töö on kateedri enda töö peegel
pilt, kuigi tunduvalt väiksemas 
alatuses. Üliõpilased on liiga ta
gasihoidlikud, kardavad õppejõudu 
tülitada, õppejõud aga on mõni
kord rõomuski selle vähese 
„tülitamise" üle. Kui teistes meie 
kodumaa ülikoolides ÜTÜ teadus
likul sessioonil ettekandmisele 
tulevad tööd arutatakse labi 
vastavate kateedrite ja  teadus
kondade koosolekutel, siis meil 
teema esitatakse sessiooniks peagu 
eranditult ainult juhendaja, ÜTÜ 
teaduskonnanõukogu ning teadus- 
konnajuhendaja koosolekul, mis 
muidugi ei taga teema küllaldast 
analüüsi. ÜTÜ juhtivates organi
tes on meil vähe õppejõude.

Kui vaatleme esialgseid andmeid 
eeloleva teadusliku sessiooni te
m aatika kohta, siis näeme, et see 
on mitmekesine ja  aktuaalne, kuid 
ei oma veel küllaldast monoliit
sust ja  järjek ind lust. A ktuaalse
m atest teemadest võiks m ärkida 
näiteks ettekandeid: „Tartu Töö
liste ja  Soldatite Nõukogude 
tegevus 191?—18. a." (K. Siilivask), 
„Koloniaalrahvaste võitlus oma

heoloogidel on sellised töötamis
võimalused ja  töösaavutused, mil
listest kodanlikkude maade vasta
vad eriteadlased võivad vaid unis
tada. Nad heidavad ette noukogu- 
de teadusele tegelikult seda, 
et meil tuntakse siiski suurem at 
huvi kaasaegsete ja  tulevaste põlv
kondade saatuse vastu kui näiteks 
tuhandeid aastaid tagasi elanud 
inimeste usukommete vastu. Tege
likult neile ei meeldi, et me tee
nime töötava rahva masside huvi
sid.

Nõukogude teadus on üks lahu
tam atu osa rahva üldloomingust, 
ta teenindab rahvast ning ammen
dab oma jõudu rahva seast. See
tõttu me tunnemegi nii suurt huvi 
teaduslikkude saavutuste raken
dusliku külje suhtes, mida me saa
me ära kasutada meie sotsialist
likus ülesehitustöös.

Heidame nüüd pilgu sellele, kui
das on olukord selles osas ühes 
meie teaduskonnas, kust võib ooda
ta teaduslikke saavutusi, mis on 
otseselt rakendatavad rahvam a
janduses, — s. o. Matemaatika- 
loodusteaduskonnas.

Tuleb otsekohe tähendada, 
et M atemaatika-loodusteaduskonda 
kuuluvad distsipliinid on oma po- 
hiloomult rakenduslikud, mida ka 
eriti rõhutatakse õppetöös. See 
kajastub ilmselt seminari-, kursu
se- ja  diplomitööde tem aatika vali- 
Kus. M enetluspraktikas juhitakse 
üliõpilasi tegelikule erialasele tööle 
asutistesse, uurim isinstituutidesse, 
tööstustesse, kaevandustesse, eriala 
laboratooriumidesse jne.

Teaduslikkude tööde tem aatika 
on rõhuvas enamuses rakenduslik, 
kusjuures tõsist tähelepanu on 
omistatud õpikutele, milliste puu
dus annab end veel tunda. On 
koostatud nii originaalseid õpikuid 
kui ka tõlgitud rida parem aid ve

nekeelseid õpikuid. Kokku on Ma
tem aatika-loodusteaduskonna õppe
jõudude sulest sõjajärgse viisaas
taku jooksul ilmunud 18 õpikut.

Lõpuleviidud teaduslike tööde 
osas tuleb suureks puuduseks pi
dada, e t paljud neist ei ole trükis 
avaldatud. Kuidas saab rakenda
da rahvam ajanduses anorgaanilise 
keemia kateedri õppejõu J. Loskiti 
tööd „Uusi lahusteid valkainete 
ekstraheerim iseks kändudest" või 
taim esüstem aatika ja  geobotaanika 
kateedri teadusliku kaastöölise K. 
Eichwaldi tööd „Mõningaid jooni 
boreaalse Rubus-floora kujunem i
sest", mille tulem used on raken
datavad vaarika uute sortide are
tamisel, kui nendest töödest pari
mal juhu l on teadlikud vaid vas
tavate kateedrite liikmed. L õ p u 
l e v i i d u d  t e a d u s l i k e  t ö ö 
d e  i r ü k i s  a v a l d a m i n e  s a a 
g u  t e a d u s a l a  p r o r e k t o r a a -  
di  l ä h i m a k s  s ü d a m e m u r e k s ,  
kui soovitakse T artu  R. Ulikooü õp
pejõudude teaduslikku produktsioo
ni efektiivselt rakendada meie 
rahvam ajanduses.

E randitult kõik M atemaatika- 
loodusteaduskonna kateedrid abis
tavad vastavalt oma erialale meie 
rahvam ajandust, toimugu see kas 
otseselt mitmesuguste asutiste, e t
tevõtete ja  tööstuste abistamise 
näol nõuga ja  jõuga või em akeel
sete õpikute „koostamise kaudu, 
mille tõttu üliõpilastel avanevad 
soodsamad võimalused vastavate 
ainete kiirem aks omandamiseks.

Millist m ajanduslikku efekti on 
saavutatud teadlaste ja  praktikute 
koostöö ja  uurimistöö praktikasse 
rakendam ise tagajärje l, selle üle ei 
ole monel juhul võimalik selgusele 
jouda. Ei saa näiteks välja arvu ta
da, millist m ajanduslikku efekti on 
saavutatud prof. G. Rägo suure
pärase õpikuga „Kõrgem mate-

sõltumatuse eest pärast 11 Maail
masõda" (H. Kärtner) jt. Heaks 
näitajaks on põllum ajanduslikke 
probleeme lahendada aitavate tee
made rohkus, nagu „Veisekasva
tuse seisukord ja  arendamise pers
pektiive Põuatu kolhoosis" (sm. 
Kaubi), „M etsakasvatuslikud tööd 
seoses Eesti NSV looduse üm ber
kujundam ise plaaniga" (sm. Rand
maa) jne. Meie üliõpilaskonna 
ideoloogilisest küpsemisest rääg i
vad ka sellised teemad nagu sm. 
Kulli ettekanne „Matemaatika 
parteilisusest".

Esile tuleb tõsta Põllumajandus- 
teaduskonda, kes on esindatud 14 
teemaga, mis kõik on suunatud meie 
noorte kolhooside abistamiseks ja  
tugevdamiseks. Samuti on väga 
aktuaalsed ja  väärtuslikud Looma
arstiteaduskonna 6 teemat. Tun
nustusväärseid edusamme on teh
tud Arstiteaduskonnas, kus kõik 
8 tööd baseeruvad praktikal.

Tuleb aga märkida, et sessiooni 
ettevalm istam ine venib (etteval- 
mistuskomisjoni esimees sm. 
Metsar). Reast teaduskondadest 
(Põllumajandusteaduskond, KKT, 
M etsandusteaduskond, Ajaloo-kee- 
leteaduskond) ei ole saabunud 
teemade annotatsioone või on 
esitatud puudulikud annotatsioo
nid. Ettevalmistustöid raskendab 
ka nork kontakt komsomoli-orga- 
nisatsiooniga. Uhelgi UTU nõuko
gu või büroo koosolekul ei ole 
nähtud ELKNÜ TRÜ komitee 
senist esindajat sm. Aamiseppa, 
rääkim ata komitee sekretärist sm. 
Tiidost. Tekib küsimus, kuidas me 
üldse võime rääkida komsomoli 
juhtivast ja  kasvatavast osast 
UTÜ-s, kui korduvatest katsetest 
hoolimata ei ole seni suudetud 
luua m ärkim iväärset kontakti! 
Ometi peaks komsomoli komi tee 
suunama erilist tähelepanu UTU-le 
kui juhtivale keskusele uute tea
dusliku töö kaadrite kasvatamise 
alal. Praegu on aga tekkinud 
paradoksaalne nähtus: ELKNÜ 
Tartu Linnakomiteega ja  selle 
sekretäri sm. Uriga on meil m ärksa 
tugevam side ku i ülikooli koin- 
somolikomitee ja  selle sekretäriga!

Esiletoodud puudustest hoolima
ta ja  nende kõrvaldamist eeldades 
võib siiski arvata, et eelseisev 
sessioon kujuneb küllaltki kõrge
tasemeliseks ja  toob meie rahva
m ajandusele eelmiste sessioonidega 
võrreldes rohkem kasu. Selleks aga 
tuleb eelseisvad nädalail töötada 
erilise pinge ja  hoolega.

L. Päi,
Üliõpilaste Teadusliku

Ühingu nõukogu esimees.

m aatika", mille jä rg i oli suur va
jadus ja  mis selles osas soodustab 
ning kiirendab kaadrite parem at 
ettevalmistamist. Samas ei tea aga 
kahjuks orgaanilise keemia katee
der, miilist m ajanduslikku efekti 
saavutati kateedri poolt tööstustele 
antud rohkearvuliste juhendite 
abil või kateedri poolt sageli teos
tatud analüüsim istel uuritud ainete 
kvaliteedi fikseerimisega. Kateed
ril on küll selge, e t tööstused on 
kasutanud vastavaid näpunäiteid, 
millega nad on saavutanud m ateri
aalset kokkuhoidu, on tõusnud 
toodangu kvaliteet, kuid arvudes 
ei tea kateeder kõige parem al 
tahtmisel oma abi väljendada. See 
tähendab sisuliselt aga kontakti 
puudulikkust kateedri ja  tööstuste 
vahel ühelt poolt ja  teiselt poolt 
kateedri vähest huvi oma enda töö 
tulemuste suhtes.

Nõrgaks punktiks asutiste ja  
tööstuste abistamise osas on jä r 
jekindluse puudumine. Antav abi 
on üldiselt täiesti juhuslikku laadi. 
Vaid anorgaanilise keemia kateed
ril on teoksil lepingulised u u ri
mistööd tööstuste teaduslikkude 
tellimiste korras. Kateedrid, tea
duskonnad ja  kogu ülikool pea
vad organiseerima lepingulisi uu ri
mistöid. Nende kaudu saaks loo
dud kontakt asutistega ja  tööstus
tega, nende kaudu kerkiks üles 
akuutsem tem aatika, nende kaudu 
saaks tööstusse juuru tada  uuendusi 
ja  ratsionaliseerim isi ning kontrol- 
iida kateedrite poolt teostatud uu
rimuste viljakust rahvam ajanduse 
tegelikkuses.

Kokkuvottes tuleb tähendada, et 
M atem aatika-lodusteaduskond on 
rahvam ajanduse huvides teinud 
küllaltki väärikat tööd, mis aga 
kindla organisatsiooni korral võib 
anda senisest võrratu lt tõhusamaid 
tulemusi.

Dots. A. Mitt,

füüsika kateedri juhataja .
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Sotsialistlik võistlus, mis Nõu
kogudemaal on saanud kogu töö
tajaskonda hõlmavaks üldrahvali
kuks patriootlikuks liikumiseks, 
on käesoleva aasta algusest peale 
haaranud ka meie ülikooli kollek
tiivi. Sotsialistlikust võistlusest 
võtavad meil osa nii õppejõud, 
üliõpilased, teenistujad kui ka 
töölised. Võistluse tulem uste 
arvestus toimub pidevalt ja  neid 
arvesse võttes autasustatakse
1. mail ja  Eesti NSV 10. aastapäe
val — 21. juu lil parim aid teadus
kondi, kateedreid, ühiselamuid 
vastavate rändpunalippudega.

Hoogsalt areneb sotsialistlik 
võistlus Põllum ajandusteaduskon
nas. ^Teaduskonna üldkoosolekul 
vastuvõetud sotsialistliku võistlu
se kohustuste keskseks osaks on 
ideelis-poliitilise teadlikkuse tõst
mise küsimus. Selles osas kohustu- 
ti aktiivselt osa võtma tööst poliit- 
õppuse süsteemis, töötades läbi 
lisaks programmi põhim aterjalide
le ka kõik täiendavad teosed.

Teadusliku uurimistöö osas võeti 
vastu kohustus võidelda selle töö 
taseme pideva tõstmise eest ja  ti
hendada loomingulist koostööd tea- 
dusliku uurimistöö ja  prak tika  va
hel. Eesrindliku nõukogude teadu
se saavutuste populariseerimiseks 
kohustus iga Põllum ajandustea
duskonna õppejõud k irju tam a aas
ta jooksul vähem alt ühe populaar
teadusliku artik li avaldamiseks 
ajakirjanduses, esinema loengute
ga jne.

Sotsialistlikud kohustused näevad 
edasi ette õppe- ning kasvatustöö 
ja  distsipliini taseme tõstmist, 
milleks üliõpilased kohustusid 
täielikult konspekteerim a kõiki 
loenguid ja  õppejõud andsid lu 
baduse pidevalt tõsta oma erialas
te teadmiste taset vene ja  nõuko
gude teaduse alusel ning süvenda
ma kom munistlikku kasvatust 
üliõpilaskonnas.

Vastuvõetud otsuse kohaselt 
abistatakse praktiliselt kolhoose, 
eriti seflusalust Põuatu kolhoosi, 
Raadi õppe- ja  katsem ajandit ja

- käitisi, mille tootmistegevus on 
} otseselt seotud põllumajandusega 
(põllutöömasinate tehas „Võit").

Sotsialistliku võistluse esimesed 
tulemused avaldusid ku jukalt toi
munud eksamisessioonil. Saavuta
tud tagajärjed  näitavad selgesti 
sotsialistliku võistluse suurt v iljas
tavat mõju, eriti vanematel k u r
sustel, kus teadmiste tase otsustus 
tunduvalt kõrgemaks kui eelmistel 
eksamisessioonidel. Õppejõud omalt 
poolt tegid kõik selleks, e t eksam i
tulemused kujuneksid headeks. Nad 
korraldasid pidevalt eksamieelseid 
konsultatsioone ja  reguleerisid 
koos kursusevanem atega üliõpilas
te eksamile ilmumise aega.

Mitmed teaduskonna õppejõud on 
juba  esinenud ettekannetega sot
sialistliku põllum ajanduse teem a
del (agraarökonoomia ja  p laani
m ajanduse kateedri õppejõud T ar
tu linna parteikabinetis, Tartum aa 
TK seminaridel jne.), IV kursuse 
üliõpilastest ca 10 on võtnud enda
le kohustuse esineda e ttekannete
ga m aakondliku lektoritebüroo 
liinis jue.

Meie ülesanne seisneb selles, et 
veelgi laiendada ja  süvendada 
sotsialistlikku võistlust. Veel on 
üksikuid neid, kes seisavad eemal 
sotsialistlikust võistlusest või jä ta 
vad täitm ata oma kohustusi. Eriti 
paistab see silma noorematel k u r
sustel, kus tuli ette  eksameile 
hilinemist ja  tähtpäevade edasi
lükkamist. Samuti pole sotsialist
lik võistlus haaranud kõiki alasid 
(näit. võitlus puhtuse ja  korra 
eest). Ametiühingu õppe- ja  tea 
dusliku töö komisjoni lähimate 
ülesannete hulka kuulub nende 
puuduste kõrvaldamine.

Me peame tegema kõik selleks, 
et sotsialistlik võistlus areneks 
veel hoogsamalt ja  annaks häid tu 
lemusi kõigil töö aladel, et vääri
kalt tähistada NSV Liidu Ulemnou- 
kogu valimisi ja  Nõukogude Eesti 
10. aastapäeva.

A. Puusaag,
Põllum ajandusteaduskonna 

am etiühingu büroo esimees.

Igaühe aukohuseks on 
osa võtta suusakrossist

Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi- 
laste, õppejõudude ja teenistujate 
kollektiivil seisab ees vastutusri
kas suurüritus — ametiühingute ja 
kommunistlike noorte traditsiooni 
lise suusakrossi edukas läbiviimi
ne. Käesolev suusakross on ühtlasi 
ka stardisündmuseks Tartu Riik
liku Ülikooli kogu kevadsemestri 
spordihooajale.

Suusakrossi org-komitee otsustas 
krossi läbi viia järgnevalt: t. Suu
sakross toimub ajavahemikul 
?.—2?. veebruarini.
2. I ja H kursuse üliõpilastele 
viiakse suusakross läbi kehalise 
kasvatuse tundides.
3. IH ja vanemate kursuste üliõpi
lastele, õppejõududele ja teenis
tujatele viib krossi läbi vastava 
teaduskonna kehakultuurikollek
tiiv koostöös teaduskonna komso
moli- ja ametiühingu-organisatsi- 
ooniga.

Selleks tuleb iga kehakultuuri
kollektiivi nõukogul koostada 
konkreetne tööplaan, milles on 
detailselt näidatud kõikide kursus
te ja õppejõudude-teenistujate 
gruppide krossi läbiviimise ajad. 
Krossi läbiviimise plaan tuleb 
kooskõlastada kehakultuuri ja 
spordi kateedriga, et vältida kros
sist osavõtjate kuhjumist ühele 
päevale ja kellaajale. Ülikooli 
suusabaas on krossi läbiviimiseks 
avatud igal nädalapäeval kella 
8—19-ni.

Suusakrossi läbiviimisel on 
kommunistlikul noorsooühingul 
ja ametiühingul määrav osatäht
sus. Olles ise esimene krossirajal 
näitab iga kommunistlik noor ees
kuju ja avaldab innustavat mõju 
oma kaasüliõpilasisse.

Viime suusakrossi läbi maksi
maalse osavõtjate arvuga!

A. Tiik,

suusakrossi org komitee 
esimees.

Täna möödub viis aastat eesti 
progressiivse luu letaja  Juhan Sü- 
tiste surmast, mis järgnes 10. veeb
ruaril 1945. a. okupatsiooniaegsetele 
vintsutustele fašistlikus vanglas. Sü- 
tiste elujaatavat, ju lget ja  optimist
likku loomingut läbib palav arm as
tus oma kodumaa ja  rahva vastu 
ning võitlustahe tema parem a tu le
viku eest. Sellistena on Sütiste luu
letused meile lähedased ja  arm as
tatud ka Nõukogude Eesti lugejate 
poolt.

Sütiste oli poeet, kelle k u june
mine toimus kodanlikul ajal pide
vas võitluses kirjanduses valitse
vate ebatervete form alistlike suun
dadega ja  kodanluse reaktsiooni
liste taotlustega. On arusaadav, et 
luu leta ja  oma pikal loomingulisel 
arenemisteel sel ajal, kui tal veel 
polnud ideoloogiliselt selgeid ees
m ärke, kaldus mõnikord kõrvale ja  
andis osa energiat reaktsiooniliste 
jõudude teenistusse. Ent Sütiste 
loomingu suurem ja  väärtuslikum  
osa näitab selgesti tema õiget suh
tumist ühiskonna arengusse ja  
kaasatundm ist töölisklassi revolut
sioonilisele võitlusele.

Sütiste luuletused on avaldatud 
kümnes eri kogus, millest üheksa 
on ilmunud kodanlikul ajal. Luule
ta ja  debüteeris 1928. a. luule
tuskoguga „Rahutus", mis äratas tä 
helepanu uudsete probleemide ja  
m eisterlikkude värssidega. Selle 
kogu parim ate luuletuste hulka 
kuulub au to b io g raafilin e  „Avang", 
mis kannab luuletajale nii iseloo
m ustavat dünaam ilist ja  optimist
likku põhitooni ning milles avaldub 
terve ja  julge proletaarne ellusuh
tumine.. Väga õnnestunud ja  idee- 
selge on ka luuletus „Jõuluöö", mis 
ründab ' m ahajäänud inimeste usu
lisi eelarvamusi. Luuletuses „1. V 
192?" näitab Sütiste selgesti, kelle 
poolel ta asub — kodanluse vastu 
võitlevate proletaarsete masside 
poolel.

Sütiste parim ad kodanlikul ajal 
k irju ta tud  luuletused sisalduvad

kogudes „Maha rahu!" (1952) ja 
„Kaks leeri" (1955). Juba nende luu
letuskogude pealk irjadki osutavad 
luu leta ja  aktiivsele, võitlevale ellu
suhtumisele. Ta viib lugeja „tööta
vatele tänavatele" ja  näitab töölis
klassi rasket olukorda kodanliku 
kurnam isrežiim i tingimustes, k riti
seerib kodanliku aja  pahesid. Nähes 
selgelt kahe leeri olemasolu kodan
likus ühiskonnas, millest üks nõuab 
võimu, teine aga õigust, ja  arenevat 
klassivõitlust, ütleb Sütiste selgesti 
välja, et ta asub kindlalt p ro leta
riaadi poolel. Sütiste luuletustes 
avaldub kõikumatu usk proletari
aadi võidusse, mis väljendub näi
teks luuletuses „Elujulgeile":
„Kord saabub tund, mil veretavas

tules
silm idas vastse tõusu näeb."

Sel aja l on Sütiste luuletaja-vaat- 
leja, kes näitab poolehoidu töölis
liikumisele, kuid ei loo sidemeid 
põrandaaluse tegevusega ega astu 
aktiivselt võitlusse töölisklassi rida
des. H innatav on Sütiste loomingus 
see, et luu letaja  näeb ühiskonnas 
valitsevaid vastuolusid ja  näitab 
töölisklassi raskeid elutingimusi.

1955. a. oli Sütiste oma kodanliku 
a ja  loominguperioodi tipul. Siit a l
gab aju tine m aailm avaateline taga
siminek, mille jooksul kodanluse 
ideoloogilise jms. surve mõjul Sü
tiste loomingus hakkavad dominee
rim a ebaterved, natsionalistlikud 
tendentsid.

Kodanliku klikivalitsuse lõpp- 
aastail hakkab aga Sütiste taas lä 
henema oma varajasem a loomispe
rioodi põhisuundadele, millega val
m istatakse ette poeedi k indlat astu 
mist nõukogude võimu toetajate ja 
eh ita ja te  ridadesse 1940. aastal. Juu
nipöördele reageerib poeet värss- 
montaažiga „Mr.akera pöördub 
itta", mille hoogsad värsid näitavad 
luu leta ja  siirast süm paatiat nõuko
gude võimule. Revolutsioonilist 
jõudu on esimesel nõukogude aastal 
ilmunud luuletuses „Käepigistus Jo

hannes Barbarusele", kus juunipöö
re t võrreldakse rajuööga ja  Barba- 
rust lipukandjaga. Rahvaste sõp
ruse üllad ideed väljenduvad suure 
selguse ja  mobiliseeriva jõuga Sü
tiste suurepärases luuletuses „G ruu
siale".

Fašistliku Saksamaa kallaletung 
Nõukogude Liidule ja  Nõukogude 
Eesti okupeerimine katkestavad Sü
tiste rahuliku  loomingulise töö. Ta 
vangistatakse ja  elab läbi raskeid 
kannatusi. Kuid need ei m urra lu u 
le taja  võitlevat vaimu. Ta k irju tab  
hulga m eisterlikke luuletusi, mis 
avaldatakse pärast nõukogude või
mu taaskehtestam ist Eestis — 1945. 
aastal luuletuskogus „Umbsed päe
vad". Vaikimistusk ja  rahva kanna
tused fašistliku ikke all, fašismi 
kirglik  vihkamine, ent ka kindel 
usk peatselt taassaabuvasse vaba
dusse õhkub selle kogu suurepäras
test värssidest.

Nõukogude Eesti vabastamist 
tervitab Sütiste luuletusega „Te 
tulite". Selle ja  järgnevate luule
tustega — „Tervitus teile, võidu
kad väed" jt. — astub Sütiste nõu
kogude võimu taaseh itajate rid a 
desse, õhutab rahvast kätte maksma 
vihatud vaenlasele ja  kogu energia
ga üles ehitam a uut elu.

V arajane surm lõpetas Sütiste 
v iljaka töö, mis võinuks anda meile 
veel palju  häid nõukogulikke teo
seid. Ent sellest hoolimata, et Sütis
te nõukogudeaegne luule on vaid 
murdosa tema rikkalikust loomin
gust, on selle tähtsus ja  väärtus 
suur. Nõukogude Eesti töötav rah 
vas arm astab Sütiste värsse ja  aus
tab Sütistet kui progressiivset luu
letajat, väljapaistvat sõnakunstnik- 
ku ja  inimest, kes viimaseil eluaas
tail kogu oma jõu ja  energia pü 
hendas võitlusele nõukogude või
mu eest.

E. Kivimäe,

Ajaloo-keeleteaduskonna
IV kursuse üliõpilane.

Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toimetus teatab käesolevaga, et 
26. veebruaril s. a. korraldatakse ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" lu 
g e j a t e  II  k o n v e r e n t s .

Konverentsi ettevalmistustööde raames viiakse koos ELKNU TRU 
komitee ja TRU Ametiühingu komiteega läbi kõigi ülikooli s e i n a 
l e h t e d e  viimaste numbrite ü l e v a a t u s .  Ülevaatuseks tuleb seina
lehed hiljemalt 22. veebruaril s. a. tuua ametiühingu komiteesse. Vas
tav žürii vaatab seinalehed läbi ja teeb ametiühingu komiteele 
ettepanekud parimate seinalehetoimetuste premeerimiseks.

Kokkuvõtete tegemine ülevaatusest ja preemiate väljaandmine 
toimub ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" lugejate II konverentsil, mille 
päevakorras on järgmised küsimused:

1) Aruanne „Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toimetuse tööst ja 
kaastööliste ülesannetest uuel semestril, eriti aga NSV Liidu Ülem
nõukogu valimiste eelsel perioodil."

2) Aruanne „TRU seinalehtede senisest tööst ja esmajärgulistest 
ülesannetest seinalehtede taseme tõstmisel."

3) Preemiate väljaandmine parimate seinalehtede toimetustele-

Hoogsamaks oiümpiaadi ettevalmistustöö!
Kunstiline isetegevus, kehakul

tuuri viljelem ine ja  omalooming 
haarab meie ülikoolis jä r je s t suu
remaid üliõpilashulki. Kuid seda 
arenem ist ei saa veel pidada ra 
huldavaks, sest me pole nimetatud 
aladel siiski veel saavutanud soo
vitavaid tulemusi. Selleks, e t haa
rata  veelgi laiemaid hulki isete- 
gevustöösse ja  tõsta selle töö kva
liteeti, viiaksegi meil läbi kunstili
se isetegevuse, omaloomingu ja  
kehakultuuri II olümpiaad.

Kui kaugel on praegu etteval
mistustööd olümpiaadiks?

Ettevalmistustööde su unamiseks 
on m oodustatud üleülikooliline 
orgkomitee, kelle esimeseks üles
andeks oli moodustada olümpiaadi 
läbiviimiseks vastavad organid ka 
teaduskondades. See ülesanne tä i
deti rahuldavalt. Tunnustusväärset 
initsiatiivi oma töös on seni näi
danud teaduskonnakom isjonid Ke
hakultuuriteaduskonnas (esimees 
sm. K. Eljand), Arstiteaduskonnas 
(esimees sm. F. Bochman), Põllu
m ajandusteaduskonnas (esimees 
sm. Tiisler) ja  Matemaatika-loo- 
dusteaduskonnas (esimees sm. H. 
Sala jõe). Lubamatu on aga olukord 
Loomaarstiteaduskonnas, kus puu
dub veel õige keskne isetegevust 
juhtiv  organ.

Kunstilise isetegevuse alal alus
tasid möödunud semestril mitmes 
teaduskonnas (Matemaatika-loo- 
dusteaduskond, Põllum ajandustea
duskond, Arstiteaduskond) tegevust 
koorid, valiti välja  õpitavad näi
dendid, jaotati osad, individuaal- 
esinejad alustasid repertuaari 
õppimist jne.

K ehakultuur on see ala, mis on 
meie olümpiaadil andnud juba ka 
otseseid tulemusi. Senistest kokku
võtetest nähtub, et K ehakultuuri
teaduskond on hoolimata raskus- 
koefitsiendist suutnud säilitada pä
rast maadlus-, tõstmis- ja  võimle-

misvoistlusi esikoha. Selle tule
muse eest võlgnevad KKT üliõpi
lased tänu mitte ainult oma esin
dajate südikale esinemisele, vaid 
ka teiste teaduskondade kehakul
tuurikollektiivide nõrgale tööle- 
Mille muuga seletada siis Metsan
dus- ja  A jaloo-keeleteaduskonna 
eem alejääm ist maadlusvõistlusist 
ja  M atemaatika-loodusteaduskonna 
võistkonna puudum ist tõstevõist- 
histelt? Tõsiseks puuduseks on ka 
koostöö puudumine teaduskonda
de isetegevuskomisjonide ja  keha
kultuurikollektiivide vahel. Ilma 
isetegevust juh tivate  organite ti
heda koostööta on aga vaevalt 
ioota edukat tööd ja  häid tulem u
si.

V eebruaris toimuvad jällegi mit
med võistlused sportlikel aladel 
(ujumine, male jne.). Iga teadus
konna kehakultuurikollektiiv koos 
isetegevuskomisjonidega peab tin 
gimata organiseerima teaduskonna 
esinduse osavõtu neist võistlustest.

Märtsis jätkuvad  sportlikud 
võistlused ja  viiakse läbi kunsti
lise isetegevuse ülevaatused teadus
kondades. Aprillis aga toimuvad 
viimased spordivõistlused olümpi
aadi raam es ja  lõppülevaatused 
kunstilise isetegevuse alal.

Olümpiaadi ettevalmistamises ja  
läbiviimises seisavad meil ees 
otsustavad ja  töörohked päevad- 
Teaduskondade isetegevuskomis- 
jonid peavad organiseerim a olüm
piaadist osa võtma laialdased üli
õpilaste hulgad ja  kindlustam a 
kõigi ettevalmistustööde õigeaegse 
ja  kõrgekvaliteedilise läbiviimise. 
Seadkem endile eesmärgiks tähis
tada NSV Liidu Ülemnõukogu vali
misi uute edusammudega kunstili
se isetegevuse, omaloomingu ja 
kehakultuuri viljelemises!

O. Prinits,
olümpiaadi orgkomitee liige.

Õpitakse valimismäärustikku
A rstiteaduskonna kateedrite liik 

med, e t m inna ettevalm istatult 
NSV Liidu Ülemnõukogu valimis
tele, on asunud innukalt õppima 
valim ism äärustikku ja  võtavad osa 
valimiseelsest ettevalmistustööst. 
Selle töö juures on areng läinud 
kahte teed. Suurem ate teoreetiliste 
kateedrite  juures on korraldatud 
seni üks kuni kaks koosolekut 
valim ism äärustiku läbitöötamiseks, 
nagu farmakoloogia, pataloogiüse 
anatoomia, hügieeni, galeenilise 
farm aatsia, mikrobioloogia ja

teiste kateedrite juures. Teistes 
teoreetilistes kateedrites, kus ka
teedri liikmed osa võtavad Mark- 
sismi-Leninismi Ohtuülikooli tööst^ 
on õppejõud, ära kuulanud dots. 
Talviku loengud õhtuülikoolis^ 
tutvustanud teistele valimismää
rustikku vestluste korras. Kliini- 
listes kateedrites on kateedrite  
liikmed osa võtnud nende kateed
rite õppebaasides läbiviidavatest 
koosolekutest valim ism äärustiku 
tundmaõppimiseks.

Vestlusõhtu ekskursioonist Moskvasse
Talvisel õppetöö vaheajal toimus 

näitekunstiringi liikmete ekskursi
oon Moskvasse ja  Leningradi, mil
lest võttis osa 8 näitekunstiringi 
aktiivsemat liiget. Ekskursioonil 
külastati Moskva ja  Leningradi 
suurem aid teatreid, muuseume, 
tutvuti Moskva Riikliku Ülikooli

klubiga jne.
Ekskursiooni m uljete edasiand

miseks toimub laupäeval, 11. skp. 
aigusega kell 20 üliõpilasklubis 
näitekunstiringi korraldusel vest- 
!usõhtu, millest palutakse üliõpi
laste rohket osa.võttu.

Vestlusõhtule järgneb  tants.

Kuidas tellida ajalehte „Tartu Riiklik Ülikool"
Seoses esinenud arusaamatustega 

olgu siinkohal tehtud teatavaks aja
lehe „Tartu Riiklik Ülikool" tel
limise kord.

Uiikooii ajalehe tellimist on soo
vitav korraldada kollektiivselt — 
vastavate ajakirjanduse levitajate 
kaudu. Selleks tuleb levitajale 
maksta telli mistasu arvestusega, et 
lehe ühe eksemplari tellimine üheks 
kuuks maksab t rubla. Ajakirjan
duse levitaja maksab kogutud ra
ha sisse ülikooli kassasse (peahoo
nes, II korrusel). Kassast antav

kviitung tuleb tingimata toimetada
ülikooli ametiühingu k om iteesse  vot
ajalehe toimetusse (mõlemad asu
vad üliõpilasmaja III korrusel), 
kusjuures kviitungile tuleb mär
kida tellijate arv, kui pikaks ajaks 
on ajaleht tellitud ja telliva kol
lektiivi täpne nimetus (teaduskond, 
kateeder või kursus jne.).

Tellijad saavad lehe kätte oma 
teaduskonna dekanaadist.

Vastutav toimetaja J. Feldbacb
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!ga kommunisti esimene 
ulesannne

Praegune NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste ettevalmistamise 
periood on meie ülikooli parteiorganisatsioonile ja igale kommunistile 
tõsiseks ja töörohkeks ajaks. Kommunistid peavad organiseerima ja 
innustama valimiseelset selgitustööd, olles selle teostamises ise 
eesrindlasteks. Parteiorganisatsiooni ette aga seab valimiskampaania 
ülesande oskuslikult juhtida selgitustöö käiku nii ülikoolis kui ka 
ieflusalustes agitpunktides ja kolhoosides.

Ülikooli parteiorganisatsioon on mõistnud nende eelseisvate üles
annete täit suurust ja tähtsust. Sellepärast on meie parteiorganisatsi
ooni töö valimiste ettevalmistamisel olnud intensiivne ja tulemusrikas. 
Parteiorganisatsiooni juhtimisel sisustati agitpunkt nr. 8, siin raken
dati tööle agitkollektiiv, mille koosseisu kuulub 81 agitaatorit. Ülikooli 
kommunistid teevad ulatuslikku tööd valimiste ettevalmistamisel. Nii 
täidavad kohusetruult oma ülesandeid valimiste jaoskonnakomisjonide 
esimehed sm-d Ertis ja Korsmik, mistõttu nende valimiskomisjonid 
kuuluvad parimini töötavate hulka Tartus.

Parteigruppidest on kõige energilisemalt lülitunud^ valimiste ette
valmistustöösse Õigusteaduskonna parteigrupp, kes võttis šefluse alla 
agitpunkti nr. 12, rakendades seal tööle 96 agitaatorit. Parteigrupp moo
dustas edasi lektorite grupi, mis teenindab kogu linna elanikkonda. 
Lektoritena töötavad kommunistid sm-d Talvik, Auling, Kalits jt. on 
pidanud suure arvu sisukaid loenguid agitpunktides ja kolhoosides.

Need on faktid, mis räägivad sellest, et meie ülikooli parteiorgani
satsioon valimiskampaanias edukalt täidab oma juhtivat ja innustavat 
osa. Kuid teiselt poolt on olemas ka fakte, mis räägivad sellest, et 
valimiseelse selgitustöö alal pole meil veel mitte kõik korras ja et 
parteiorganisatsioon peab siin esinevate puuduste kõrvaldamiseks
tegema veel suure töö. . . . . м

Nii toimus agitaatorite kollektiivide komplekteerimine suure hili
nemisega, mistõttu selgitustöö alustamine venis ja ei ole veel saavuta- 
aud va}aHkku hoogu. Mõnes teaduskonnas (näit. PoHumajandusiea- 
duskond) suhtuti pealegi agitaatorite valikusse formaalselt, mistõttu 
esialgu agitaatorite nimekirjadesse sattus mitteküllaldase poliitilise 
ettevalmistusega inimesi. Meil on kommuniste, kes seni on peagu 
täiesti eemale jäänud valimiseelse selgitustöö teostamisest.

Tuleb märkida, et kui meil on seni agitatsioonitöö raskuspunkt 
asetatud tööle agitpunktides, siis selle kõrval on kannatanud selgitus
töö ülikooli enda kollektiivi hulgas. Teaduskondade parteigrupid po e 
osutanud vajalikku tähelepanu selgitustööle üliõpilaste ja õppejõudude 
seas, ja see töö toimub praegu väga hootult ning organiseerimata^ 
Sama kehtib ka töö kohta ühiselamuis. Silmapaari vahele on taanud 
noored valijad, kes 12. märtsil esmakordselt astuvad valimiskastide 
juurde: neile pole seni korraldatud veel koosolekuid, vestlusi jms.

Silmatorkavaks puuduseks on edasi veel see, et ülikooli ruumide 
väline ilme ei kajasta kuidagi eelseisvaid v a l im i s i .  Näitliku agitatsi
ooni korraldamise tähtsust on seni ilmselt alahinnatud, mislottn "ae- 
me vähe loosungeid ja plakateid, mis mobiliseeriksid ülikooli kollek
tiivi hääletama kommnnistide ja parteitute bloki saadikukandidaatide

Hoopis rohkem tuleb pöörata tähelepanu ka valimiseelse selgitus
töö teostamisele šeflusaluse Mäksa v a lla  kolhoosides, sest kolhoosni
kud ootavad meilt selgitavat sona ja nõu aktuaalsetes poliitilistes
küsimustest , . ....

Nende puuduste kõrvaldamine, valimiseelse selgitustöö otsustav 
hoogustamine on praegu meie parteiorganisatsiooni esimeseks 
andeks. Valimiskampaania on meie parteiorganisatsioonile tõsiseks 
eksamiks. Kõigi parteigruppide, iga üksiku kommunisti pingutused 
peavad olema suunatud sellele, et edukalt sooritada see eksam: ema 
intensiivse, plaanipärase tööga aidata kaasa kommunistide ja partei
tute stalinliku bloki uue hiilgava võidu kindlustamiseks eelseisvad 
valimistel.

Ülikooli klubi poolt korraldata
vate arvukate valimiseelsete üri
tuste sarjas toimub laupäeval, 18. 
veebruaril algusega kell 20 Ame<- 
tiühingute Nõukogu Tartu Kultuu
rihoones peoõhtu ülikooli valija
tele.

Klubi isetegevuslased on hoolika
te ettevalmistustöödega teinud kõik 
selleks, et õhtu kujuneks onnes^

tunud ja valijatele meeldivaks üri
tuseks. Peale sissejuhatava kone, 
mis on pühendatud eelseisvatele 
valimistele, on peo kavas L. Küti 
näidend „Meie laul näitekunsti
ringi esituses ning kvartettide, 
instrumentaal- ja vokaalsolistide 
ja teiste isetegevuslaste ettekan
deid.

Šef!ustöö vaümiste ee!
TRÜ kollektiivi liikmed paljudest 

teaduskondadest — Metsandus-, 
Arsti-, Kehakultuuri-, Loomaarsti-.
Matemaatika-loodusteaduskonnast
— tegid 12. veebruaril väljasõidu 
šeflusalustesse kolhoosidesse vali
miseelsete selgituskoosolekute lä
biviimiseks.

Metsandus-, Loomaarsti- ja Mate- 
maatika-loodusteaduskonna kõnele
jad esinesid peale NSV Liidu Ülem
nõukogu valimistele pühendatud et
tekande ka veel erialase, agrotehni
kat ja loomakasvatust puudutava 
loenguga.

Arstiteaduskond teenindas käes
oleval üritusel kahte šeflusalust 
kolhoosi — Tamme kolhoosi, kus 
üliõpilane Kull viig läbi valimis- 
ktisimusi selgitava koosoleku, ja

Tammjärve kolhoosi, kus laborant 
Naimark organiseeris kolhoosi nais- 
komisjoni.

Taolisi väljasõite šeflusalustesse 
kolhoosidesse korraldatakse edaspi
di igal puhkepäeval kuni 12. märt
sini, s. o. NSV Liidu Ülemnõukogu 
valimisteni.

Ka sõidab lähemal ajal 3—4 liik
meline komsomoli-organisatsiooni 
esindus šeflusalusesse valda orga
niseerima vallas valimiseelset pro
pagandat ning abistama koha
likke organeid valimiste läbiviimi
sel.

A. Laats,
üleülikoolilise šefluskomisjoni 

aseesimees.

Kehakultuurlased 
valimiskampaanias

Kehakultuuriteaduskonna üliõpi
lased on lülitunud aktiivselt vali
miseelsesse agitatsiooni- ja propa
gandatöösse. Lähtudes ÜLKNÜ 
Keskkomitee III pleenumi otsustest 
on võetud eesmärgiks elavdada agi
tatsioonitöö kõrval noorte hulgas 
kultuurmassilist ja kehakultuurilisi 
tööd. See aitab muuta valimiseelset 
tööd elavamaks, mitmekesisemaks 
ning aitab leida agitaatoreil kon
takti elanikkonna laiemate hulka
dega.

Viibides Pühajärvel suusalaagris 
sooritasid 111 kursuse üliõpilased 
agitatsiooniretki ümberkaudseisse 
valdadesse. Aakres, Rõngus, Ote
pääl ja Pühajärvel esineti rahva- 
koosolekuil vastavasisuliste kõne
dega. Agitatsiooniretked toimusid 
suuskadel kolmeliikmeliste gruppi
dena ning õnnestusid kõigiti hästi.

Hästi õnnestus ka Pühajärve val
las organiseeritud noorte valijate 
õhtu, mille isetegevuslik osa sisus
tati rohkete isetegevusnumbrite ja 
sportlike esinemistega. Kõik need 
üritused toimusid kursuse komso- 
moligrupi initsiatiivil ja juhtimisel.

Ligemas tegevuskavas on teadus
konna noorte valijate õhtu korral
damine, sportliku sisuga isetege- 
vusõhtu korraldamine šeflusalus^s 
agitatsioonipunktis nr. 8 ning agi- 
tatsioonimatka teostamine šeflus
alusesse kolhoosi Mäksa vallas.

Kehakultuuriteaduskonna kollek
tiiv pühendab kõik oma jõud sel
leks. et tagada suure poliitilise täht
susega sündmuse — NSV Liidu 
Ülemnõukogu valimiste igakülgne 
õnnestumine.

A. Vaiksaar,
ELKNÜ KKT algorganisatsiooni 

sekretär.

Agitaatoreile antakse töö
juhiseid

Lisaks juba töötavaile arvukaile 
agitaatoreile moodustati hiljuti Õi
gusteaduskonna üliõpilastest veel 
ligi tOO-liikmeline agitaatorite kol
lektiiv, mille liikmed hakkavad 
teostama valimiseelset selgitustööd 
agitpunkti nr. 12 piirkonda kuulu
va Aleksandri tänava rajooni ma
jades.

Oi gusteaduskonna ühi skondlikud 
organisatsioonid ei piirdunud üks
nes agitkollektiivi moodustamisega, 
vaid on asunud andma neile ka 
tööjuhiseid. Nii korraldati neil päe
vil vastmoodustatud agitkollektiivi 
esimene nõupidamine, kus tea
duskonna parteigrupi organisaator 
sm. Auling, agitkollektiivi juhataja 
sm. Saarits jt. andsid agitaatoreile 
näpunäiteid eelseisvaks tööks vali
jate kodudes. - ^

Varustatuna tööjuhistega 
Õigusteaduskonna agitaatorid nüüd 
täie innu ja teadlikkusega tööle 
asuda, et aidata kaasa valimiste 
igakülgseks õnnestumiseks.

J. Kaariste

Nendest, kes seisavad 
eemai

Kogu ülikooli on haaranud uus 
patriootlik tõus seoses lähenevate 
NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste
ga. Oma osa agitatsioonitöös anna
vad ka ülikooli arvukad seinalehed, 
selgitades meie valimissüsteemi de
mokraatlikku iseloomu, tutvustades 
saadikukandidaate ja mobiliseeri
des ülikooli kollektiivi üksmeelselt 
hääletama kommunistide ja partei
tute bloki saadikukandidaatide 
poolt.

Seda võõrastavam ja ebanormaal
seni on asjaolu, et kaks ülikooli 
esinduslikemat, peahoones asuvat 
seinalehte — „Kaadrite Sepikojas" 
ja TRÜ fotoleht — on valimiseel
sest selgitustööst seni täiesti eemale 
jäänud. Esimene neist elab veel 
V. I. Lenini 26. surma-aastapäeva 
tähistamise tähe all, kuna teises 
asuvad ikka veel fotod, mis kajas
tavad seltsimees Stalini 70. sünni
päeva tähistamist meie ülikoolis.

Praegu on viimane aeg ka üli
kooli seinalehel ja fotolehel ärgata 
oma „talveunest" ja aidata kaasa 
valimiseelse selgitustöö läbiviimisel. 
See on seinalehe „Kaadrite Sepiko
jas" toimetuse kolleegiumi ja foto- 
lehe väljaandja — TRÜ kinokabi- 
neti edasilükkamatu ülesanne.

L. Kaik

Aidaku meie !au! ja innustav sõna 
kaasa vaümiste õnnestumiseks!

Aidata kogu jõuga kaasa NSV 
Liidu ülemnõukogu valimiste täie
likuks õnnestumiseks — niisuguse 
loosungi seadsid ülikooli klubi ise
tegevuslased enda ette kohe, kui 
kuulutati välja valimised. Innukalt 
asusid isetegevuslased õppima aktu
aalset valimistetemaatilist reper
tuaari, et oma esinemistega veenda 
valijaid hääletama kommunistide 
ja parteitute bloki saadikukandi
daatide poolt.

Nüüd on klubi isetegevuslastel 
esimesed esinemised juba selja
taga. Veebruarikuu algul anti ise- 
tegevuskontsert valijaile agitpunk
tis nr. 8, kusjuures esinesid klubi 
isetegevusringide liikmed. Nädal 
hiljem — möödunud pühapäeval — 
käis samas esinemas väiksemakoos- 
seisuline brigaad, mis oli koostatud 
Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilas
test, kes töötavad klubi ringides. 
Kuna ülikooli isetegevuslased on 
valijate hulgas saanud oodatud kü
lalisteks, siis kavatsetakse edas
pidi igal pühapäeva! organisee
rida isetegevuskontserte šeflusalu- 
ses agitpunktis.

Rea üritusi korraldab klubi ka 
'ilikooli noortele valijaile. Lisaks 
homme toimuvale valijate peoõhtu-

I le mainitagu neist 25. veebruaril 
klubis asetleidvat noorte valijate 
õhtui. Eelseisvate valimiste tähe 
all mööduvad ka märtsikuu algul 
korraldatavad kunstilise isetege
vuse ja omaloomingu olümpiaadi 
ülevaatused Oigus-, Arsti- ja Aja- 
loo-keeleteaduskonnas.

Valimiseelsel perioodil püüab 
klubi kõigi vahenditega tihendada 
šeflussidemeid Tartu käitiste töö
tajatega ja šeflusaluse Mäksa valla 
kolhoosnikutega. Veebruari lõpul 
ja märtsi algul esinevad klubi ise
tegevuslased valimiseelse kavaga 
õllevabrikus ja veel ühes Tartu 
käitises. 19. veebruaril ja 5. märt
sil viivad Mäksa valla kolhoosniku
tele kunstilist külakosti klubi ja 
Õigusteaduskonna isetegevusringi
de liikmed. Nende üritustega pan
nakse alus šeflussidemeile, mida 
pärast valimisi veelgi tugevdatakse.

Meie ülikooli isetegevuslased ta
havad valimiseelsel perioodil näi
data oma võimeid parimast küljest 
ja teha kõik selleks, et nende laul, 
sõna ja mäng aitaks kaasa eelseis
va üldrahvaliku suursündmuse 
heaks õnnestumiseks.

H. Rand, 
ülikooli klubi juhataja

Šeflusaluses agitatsioonipunktis 
käib vilgas tegevus

Agitpunkt nr. 8, mis asub Näituse 
tn. 22, tõmbab endale tähelepanu 
juba eemalt tänaval liikudes oma 
nägusa välisdekoratsiooniga. Kui 
siseneda ruumi, võtab meid vastu 
mugavalt sisustatud, päevakohaste 
loosungite ja elavate lilledega ning 
põõsaspuudega kaunistatud agit
punkt.

Pöördudes küsimustega agitpunkti 
juhataja sm. Feldmani poole sel
gub, et senist edukat tööd on pidur
danud agitaatoritega mitteküllalda
ne komplekteerimine. Kuna 
üliõpilastest agitaatorid olid õppe^ 
töö vaheaja tõttu ära sõitnud, lasus 
agitaatorite töö rajooni elanikkonna 
hulgas peamiselt õppejõududel ja 
teenistujatel, kes töötavad agitaa
toritena. Sellega seoses ei ole kõik 
agitgrupid veel korralikult tööle 
rakendunud. Agitgrüpi nr. 3 tööd 
halvas asjaolu, et selle grupi juhiks 
ettenähtud sm. Tanvel üldse keel
dus agitatsioonitööga tegelemast, 
mistõttu grupi töö algus venis. 
Agitgrupp nr. 4 (sm. Levitskaja) ei 
ole samuti veel tööle asunud. Sm. 
Levitskajal endal on küll mõjuv va
bandus haiguse näol, kuid ta pole 
midagi teinud ka teiste agitaatorite 
töölerakendamiseks. Agitgrupp nr. 6 
(sm. Sinimäe) ei ole oma senise 
tööga midagi nimetamisväärset saa
vutanud.

Agitpunkti nr. 8 senisest tööst 
tuleb märkida 5. veebruaril korral 
datud rahvakoosoleku läbiviimist. 
Rahvakoosolek oli üldiselt hästi ette 
valmistatud, kuid eespoolmainitud 
agitgruppide mittetöötamise tõttu ei 
saanud valijaid küllaldaselt suurel 
hulgal kokku kutsuda.

Agitaatorite poolt on valijatega 
läbi viidud rida individuaal- ja 
grupivestlusi, agitgrupid on tutvu 
nenud oma piirkonna valijatega ja 
selgitanud neile valimiste etteva! 
mistamisega seosesolevaid küsimusi.

Esiletõstmist väärivad agitgrupid 
nr. 1 (sm. Kurm), nr. 5 (sm. Soom), 
nr. 8 (sm. Aasamaa) ja nr. 9 (sm. 
Veski), millised on kogu oma piir
konna valijatega pidevas kontaktis. 
Hästi töötavatest agitaatoritest tu
leb märkida sm. Heina agitgrupist 
nr. 8, kes üksi kohal olles sooritas 
kogu grupi töö rahvakoosoleku ette 
valmistamisel, ja sm. Soomi, kes 
samuti üksi viis läbi oma agitgrüpi 
töö kuni üliõpilastest agitaatorite 
saabumiseni.

Üldiselt peab märkima, et agit 
punkt nr. 8 töötab hoogsalt. See 
hoog peab raugematult kasvama 
kuni NSV Liidu Ülemnõukogu vali 
miste eduka läbiviimiseni.

I. Ambre

Huvitav valimiseelne vestlus 
ühiselamus

Ettevalmistus NSV Liidu Ülem
nõukogu valimisteks, mis toimuvad 
12. märtsil piduliku, kogu nõuko
gude rahvast hõlmava tähtpäevana, 
on haaranud ka ühiselamuis ela
vaid üliõpilasi.

Nii toimus pühapäeval, 12. veeb
ruaril Jaama tänava ühiselamus 
valimiseelne vestluskoosolek^ mille 
organiseeris ühiselamu nõukogu 
liige kommunistlik noor sm. Jüris
son. Ettekandega esines samas 
ühiselamus elav Põllumajandustea
duskonna üliõpilane sm. Villem 
Pajupuu, kes jutustas koosolijaile 
meie maa kõrgeima riigivõimuor
gani valimiste süsteemist, tuues 
esile selle demokraatlikku iseloomu. 
Sm. Pajupuu ettekanne oli sisusta
tud rikkalike näidete ja faktidega 
tegelikust elust. Eriti huvipakku
vad olid võrdlevad pildid valimis
test meil ja kodanlikes maades.

Ettekande järel võtsid koosole
kust osavõtjad elavalt sõna. Eriti 
sisuka sõnavõtuga esines Looma
arstiteaduskonna 1 kursuse kommu- i

nistlik noor sm. Albert Jürgenson, 
kes lõpetades kutsus kõiki üliõpilasi 
12. märtsil hääletama kommunistide 
ja parteitute stalinliku bloki saadi
kukandidaatide — Nõukogude ko
dumaa parimate poegade ja tütarde 
poolt.

Jürilise huviga jälgisid vestlust 
Põllumajandusteaduskonna III kur 
suse üliõpilased, kes võtsid endile 
kohustuse eelseisva kahenädalalise 
õppepraktika välte! kolhoosides 
aktiivselt osa võtta ka agitatsiooni 
tööst, pidades vähemalt ühe üld 
poliitilise loengu ja kaks vestlust 
kolhoosnikutega.

Mainitud vestluskoosolek oli kui 
mitte esimene, siis vähemalt esi
mesi sellelaadseid üritusi meie ühis
elamutes. Oleks väga tervitatav, 
kui ta ei iääks viimaseks, vaid et 
ka edaspidi korraldataks taolisi 
vestlusõhtuid nii Jaama tänava kui 
ka teistes tiliõpilasinternaatides.

A. Lillipnn, 
Loomaarstiteaduskonna H kurnuse 

üliõpilane.
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PARTE !  E L U

Ükski kommunist ei jää  eemaie valimis
kam paaniast

Eelseisvad NSV Liidu Ülemnõu
kogu valimised asetavad meie par- 
tei-, kommunistlike noorte ning 
ametiühinguorganisatsioonide ette 
suuri ja vastutusrikkaid ülesandeid 
organisatsioonilise ja poliitilise töö 
alal. Eriti austava ja vastutusrikka 
ülesande usaldas EK(b)P Tartu 
Linnakomitee Õigusteaduskonna 
paarisajaliikmelisele kollektiivile. 
Nimelt jäi Õigusteaduskonna hoo
leks linna agitpunktide varustami
ne lektoritega ja agitatsioonitöö 
oma agitaatorite kaudu agitpunkti 
nr. 12 rajoonis.

Mõistes selle ülesande suurust 
ning vastutavust on Õigusteadus
konna parteigrupp eesotsas grupi- 
ofganisaatori sm. Aulinguga asunud 
mobiliseerima kõiki jõude selleks, 
et eelseisvaid ülesandeid väärikalt 
täita.

Tööülesannete arutamiseks kor
raldati hiljuti parteigrupi koosolek, 
kus kuulati teaduskonna komso- 
moli-algorganisatsiooni sekretäri 
sm. Hiire ja lektorite grupi juhi 
sm. Püssa aruandeid agitatsioonitöö 
senisest käigust. Teaduskonna par- 
teigrupp tegi agitaatorite kollektii
vi üldjuhtimise agitpunktis nr. 12 
ülesandeks ÜK(b)P liikmekandidaa
dile sm. Saaritsale, kuna agitkollek
tiivi juhataja asetäitjaks valiti par
tei liikmekandidaat sm. Sorokin.

Agitaatorite kollektiivi operatiiv
seks juhtimiseks on sm-d Saarits ja 
Sorokin astunud pidevasse ja tihe
dasse kontakti agitpunkti juhataja 
sm. Varjuga.

Selgitustöö teostamiseks valimis
jaoskonnas valis teaduskonna par- 
ieigrupp poliitiliselt ettevalmistatud 
kommunistlike noorte ning eesrind
likumate organiseerimata noorte 
hulgast välja 96 agitaatorit. Eesseis
vate ülesannete selgitamiseks kor
raldati neile agitaatoreile juba ka 
instrueerimiskoosolek, kus väärtus
likke näpunäiteid tööks andsid par
teigrupi organisaator sm. Auling. 
teaduskonna dekaan sm. 1 alvik ja 
agitkollektiivi juhataja sm. Saa
rits. Koosolekul rõhutati, et vali
miste õnnestumine oleneb suurel 
määral just valijate hulgas tehtava 
poliitilise agitatsiooni ulatusest ja 
kvaliteedist. Agitaator peab valija
tega vestlema veenvalt, ühtlasi aru
saavalt ja hoolitsevalt suhtudes

kõikidesse valijate soovidesse ja 
kaebustesse. Parteiorganisatsiooni 
abiga peavad agitaatorid jõudma 
selleni, et reageeritaks operatiivselt 
valijate avaldustele ja kõrvaldataks 
kohe puudused, millele juhiti agi
taatorite tähelepanu.

Et agitaatorid suudaksid valijaid 
hästi tundma õppida, neile õigesti 
äheneda ja agitatsioonitööd mõju

kaks muuta, selleks kinnistati igale 
agitaatorile teatav hulk valijaid 
majade viisi.

Silmapaistvat aktiivsust on osu
tanud juba agitaatoritena töötavad 
kommunistlikud noored L. Lokke 
ja I. Larin, samuti L. Mitt ja L. 
Liiva V. Krinali juhtimisel tööta
vast agitaatoritegrupist. Need üli
õpilased on võtnud neile pandud 
ülesandeid tõsiselt ja töötavad in
tensiivselt. Kommunistlikud noored 
E. Veskimäe ja T. Sikkar, kes suu
nati tööle agitaatoritena, näitasid 
veel eriti hinnatavat eeskuju ja 
avaldasid täiendavalt soovi tööta
da ka lektoritena.

Parteigrupi poolt organiseeritud 
40-liikmeline lektorite rühm, kuhu_ 
kuuluvad peamiselt teaduskonna 
õppejõud ja vanemate kursuste 
üliõpilased, on juba läbi viinud 
enam kui 60 loengut linna agit
punktides, käitistes ning reas kol
hoosides. Eriti aktiivselt töötavad 
lektoritena kommunistid. Nii on 
seltsimees Auling pidanud 16 
loengut, sm. Talvik 10 loengut jne.

Õigusteaduskonna agitaatorite ja 
lektorite kollektiiv jätkab teadus
konna parteigrupi juhtimisel tõus- 
v̂a pingega võitlust selleks, et 
muuta šeflusalune agitpunkt ees
kujulikuks massilise poliitilise töö 
keskuseks, kusjuures see oma sisu
ka tööga, mis haarab kõiki valijaid, 
kindlustab kommnnistide ia partei
tute bloki uue hiilgava võidu eel
seisvad valimistel. Selles töös on 
Õigusteaduskonna kommunistid ise 
eesrindlasteks. Mitte ükski kommu
nist ei jää eemale valimiseelsest 
selgitustööst — see on teaduskonna 
parteigrupi kindel otsus.

E. Kirsimägi,
Õigusteaduskonna V kursuse 

üliõpilane.

KOM M UNtSTHKE NOORTE ELU

O rgan isa tsioon id e  töö ta se  kõrgem aks!

Parteigrupp kommunistlike noorte tööd 
juhtimas

Tähtsaks sündmuseks ülikooli 
komsomoli-organisatsiooni elus oli 
möödunud nädala lõpul toimunud 
kommunistlike noorte üleülikooli- 
iine üldkoosolek, mis arutas vali
miseelse selgitustöö, õppeedukuse 
ja ÜLKNÜ KK II ning li l  pleenumi 
otsuste täitmise küsimusi. Viimase 
päevakorrapunkti — organisatsioo
niliste küsimuste raames viidi 
ELKNÜ TRU komitee liikmete hul
gast välja sm-d Ivo Tibar ja Ilmar 
Aamisepp, kelle asemele valiti Met
sandusteaduskonna üliõpilased sm-d 
Vladimir Koslov ja Heino Möller.

Aruandega ÜLKNÜ KK II ja III 
pleenumi otsustest ja neist tulene- 
vaist ülesandeist esines ELKNU 
Keskkomitee liige sm. V. Arhan
gelski. Tõstes esile eriti kommunist
like noorte ridade kasvu küsimust 
näitas aruandja, et selles osas on 
olukord Tartu Riiklikus Ülikoolis 
halb. Kommunistlikke noori on üli
õpilaste hulgas suhteliselt vähem 
kui teistes Eesti NSV kõrgemates 
õppeasutistes. Seejuures kasvab 
meil kommunistlike noorte arv lu
bamatult aeglases tempos. Viimase 
kolme kuu jooksul pole Oigus-, 
Arsti-, Loomaarsti-, Matemaatika- 
toodus- ja Metsandusteaduskonna 
kommunistlike noorte algorganisat
sioonid kasvanud mitte ühegi uue 
liikme võrra. Eriti halb on olukord 
Arsti- ja Loomaarstiteaduskonnas, 
kus ÜLKNU ridadesse on koondu
nud vaid väga väike osa üliõpilas
konnast ja kus komsomoli-algorga- 
nisatsiooni autoriteet ei seisa nõu
taval tasemel.

Niisuguse olukorra tekkimise 
tähtsaima põhjusena tõi aruandja 
esile kommunistliku kasvatuse alal 
tehtava töö nõrkust. Kommunistli
kud noored ei osuta küllalt tähele
panu ka võitlusele õppeedukuse 
ostmise eest. Selle veenvaiks tõen- 

dajaiks on niisugused faktid, nagu 
see, et möödunud eksamisessiooni 
ajal ei tulnud marksismi leninismi 
aluste arvestusega esmakordsel kat
sel toime 85 üliõpilast. Kommunist
likud noored Matemaatika-loodus- 
teaduskonnas aga ei reageerinud tõ
sistele häiretele eksamitähtpäevade 
määramise osas, kuigi need olid ül
diselt teada ja tekitasid organiseeri
mata noorte hulgas õigustatud nuri
nat.

Kommunistlikud noored tegelevad 
vähe ideelis-poliitilise enesetäienda
misega. Missugusest tööst sel alal 
saab näiteks juttu olla Loomaarsti

teaduskonnas, kui sealse komsomo- 
ii-algorganisatsiooni sekretär sm. 
Juhanson ise polnud lugenud isegi 
niisugust tähtsat dokumenti nagu 
sm. Malenkovi kõne Oktoobri
revolutsiooni 52. aastapäeva puhul!

Edasi tu)eb märkida, et meie 
kommunistlikud noored sageli ei 
arenda küllaldase teravusega võit
lust ideoloogilisel rindel, kuigi meil 
esineb veel küllalt palju kodanliku 
ja väikekodanliku ideoloogia mür
giseid igandeid.

ÜLKNU ridade nõrga kasvu täht
saks põhjuseks on ka see, et meil 
kommunistlikud noored töötavad 
ihti liiga isoleeritult, lahus organi

seerimata noorte massidest. Vähe 
korraldatakse lahtisi komsomoli 
koosolekuid. Ideelis-poliitilise selgi
tustöö tegemisele kunstilise isetege
vuse kollektiivides, spordiklubis ja 
teaduslikes ringides on pööratud vä
he tähelepanu.

Meie komsomoli-organisatsiooni 
!öögivõime on sageli väike, sest lii
ga vähe pööratakse tähelepanu lä
biviidavate ürituste organisatsiooni
lisele kindlustamisele. Selle taga
järjel tuleb ette, et mõned üritused 
nurjuvad täiesti või osaliselt.

Meie komsomoli-organisatsiooni 
juhtkond ei ole seni osutunud suu
teliseks neid vigu efektiivselt lik
videerima, sest ta kannatab kriiti
ka ja enesekriitika puuduse all. 
See pahe on meil õige sügava ise
loomuga, ulatudes isegi komsomoli 
'ilikoolikomiteesse, mille sekretäri 
asetäitja sm. Tibari käitumine on 
just enesekriitika puudumise näi
teks.

„NSV Liidu Ülemnõukogu vali
miste ettevalmistamise periood 
peab kujunema meie komsomoli
organisatsiooni töö tõusu ajaks, se
ni esinenud vigade likvideerimise 
ajaks," ütles sm. Arhangelski lõ
puks. „Seniste puuduste likvideeri
mise baasil ja oskuslikult kasutades 
valimiseelset selgitustööd võime 
saavutada ja peame saavutama ot
sustava murrangu komsomoli rida
de kasvu alal ülikoolis."

Valimiseelse selgitustöö küsimus
test rääkis koosolekul ELKNU TRU 
komitee sekretär sm. Tiido, kuna 
õppetöö küsimustes esines aruande
ga komitee liige sm. Roonurm. Kah
juks olid aga mõlemad ettekanded 
pinnaliselt ette valmistatud, mille 
all kannatasid nende väga oluliste 
küsimuste arutlemise tulemused. 

Aruandeile järgnesid läbirääkimi

sed, mille raames sõna võttis 10 
seltsimeest.

UTU nõukogu esimees sm. Päi 
näitas, et ELKNU TRU komitee on 
vähe huvi tundnud üliõpilaste tea
dusliku töö vastu, kuigi Üliõpilaste 
teaduslik Uhing võiks ja peaks 
olema üks tähtsamaid komsomoli
organisatsiooni kasvubaase.

Põllumajandusteaduskonna kom
munistlik noor sm. Veevo kritisee
ris õigusega ülikoolikomiteed selle 
eest, et ta liiga hilja ja liiga pinna
liselt organiseeris aktivistide tööd 
eksamisessiooni ajal, mistõttu akti
vistide töö ei kujunenud küllalt tu
lemusrikkaks.

Sm. Vunk Matemaatika-loodus- 
teaduskonnast ja sm. Sinimäe Met
sandusteaduskonnast tõid esile, et 
kommunistlike noorte arvu kasv 
neis teaduskondades on nõrk. Nii
suguse nähtuse peamiseks põhju
seks on kommunistlike noorte eral
datult töötamine ja see, et mitmed 
kommunistlikud noored ei tööta 
eesrindlikult tähtsaimas töösekioris
— õppimise alal.

Valimiseelse selgitustöö küsimus
tel peatus ülikooli parteibüroo sek
retäri asetäitja sim Vill, kutsudes 
kommunistlikke noori senisest ak
tiivsemalt osa võtma valimiskam
paaniast.

Teravat kriitikat ülikooli komso- 
molikomitee aadressil sisaldas 
^LKNU Tartu Linnakomitee esin
daja sm. Kalitsa sõnavõtt. Märki
nud, et koosolekul andis end tunda 
kriitika ja enesekriitika vähesus, 
heitis ta ülikoolikomiteele õigusega 
ette, et komitee vähe pöörab tähele
panu bolševistliku kriitika ja ene
sekriitika arendamisele. Tihtipeale 
suhtub komitee ürituste korralda- 
misse formaalselt, piirdudes vaid 
ilusate sõnadega, mille praktilist 
teostamist aga küllaldaselt ei kind- 
'ustata. Väga halb on see, et komi
tee on põhiliselt eemale jäänud va
limiseelse selgitustöö sisulisest or
ganiseerimisest ja juhtimisest, piir
dudes vaid kuivade statistiliste and
mete kogumisega.

Ülikooli komsomoli-organisatsi- 
ooni koosoleku kogemused kohusta
vad ELKNÜ TRU komiteed tundu
valt parandama oma tööd valimis
eelse agitatsioonitöö organiseerimi
se alal, kindlustama kogu organi
satsioonilise töö selline tõus, mis ta
baks ÜLKNU ridade hoogsa kasvu 
meie ülikoolis.

J. Kask

Sügavalt aru saades komsomoli
organisatsiooni kui partei ustava ja 
lähima abilise osast, on Ajaloo- 
keeleteaduskonna parteigrupp aas- 
ta-aastalt parandanud oma tööd 
komsomoli-algorganisatsiooni juhti
mise ja tema tegevuse taseme tõst
mise osas. Sellel tööl on olnud 
tulemusi. Nii on tunduvalt tõus
nud kommunistlike noorte aktiiv
sus ja printsipiaalsus õppetöös ning 
ühiskondlik-poliitilise elu alal, mis 
omakorda on avaldanud viljastavat 
ja edasiviivat mõju kogu teaduskon
na üliõpilaskonnale ning tagab meie 
üliõpilaskonna kasvamist kõrge 
ideelisuse ja ustavuse vaimus bolše
vike parteile ja nõukogude või- 
mule.

Hiijuti kuulas Ajaloo-keeletea- 
duskonna parteigrupp jälle oma 
järjekordsel koosolekul komsomoli- 
algorganisatsiooni sekretäri sm. Sii- 
livaski aruannet komsomoli poliiti
lisest kasvatustööst teaduskonna 
üliõpilaste hulgas ja ÜLKNU ridade 
kasvu organiseerimisest individu
aalse selgitustöö kaudu. Koosolek 
arutas antud küsimust suure põh
jalikkusega kriitika ja enesekrii
tika vaimus. Tuues esile teatud 
olulisi saavutusi kommunistlike 
noorte töö juhtimise ja abistamise 
alal, nagu teadlikkuse, printsipiaal
suse tõstmist, ideoloogiliste küsi
muste teravamat ja võitlevamat ase
tamist, märkis parteigrupp äral 
terve rea olulisi puudusi, mis takis
tavad töö edukamat kulgemist.

Eriti mitterahuldavaks tuleb lu
geda komsomoli ridade kasvu nii 
kvantitatiivses kui ka kvalitatiiv
ses mõttes. Pole organiseeritud 
laialdast individuaalset selgitustööd, 
eriti aga eesti keele, lääne euroopa 
keelte ja kirjanduse eriharude ja 
loogika-psühholoogia osakonna va
nemate! kursustel, kusjuures isegi 
on tekkinud teatud täiesti väär 
„seisukoht", nagu oleks antud eri
harude üliõpilased oma erialade 
tõttu „apoliitilised", mistõttu aval
davat vähem huvi komsomoli töö 
vastu. Küsimus muidugi ei seisne 
ühe või teise üliõpilase „apoliitili
suses", vaid selles, kuidas nendega 
tehakse tööd. Töö aga individu

aalse selgituse osas on olnud nõrk. 
Samuti pole organiseerimata noor
tel olnud võimalust semestri jook
sul lähemalt tutvuda komsomoli 
algorganisatsiooni tööga, kuna mai
nitud ajavahemiku jooksul pole toi
munud ühtki lahtist komsomoli 
koosolekut. Vähe on osutatud ak
tiivsust ja juhtivat osa ka üliõpi
laste isetegevuse ja kehakultuuri
alase töö osas. Kursuseõhtud on 
toimunud isevoolu korras, kusjuu
res viimaste korraldamisel on unus
tatud asjaolu, et kursuseõhtutel on 
suur kasvatuslik tähtsus. Tundu
valt lonkab veel otsuste täitmise 
kontroll.

Parteigrupi poolt on kommunist
likele noortele abi osutatud nende 
töös, kuid see pole järjest tõusva 
elutempo juures osutunud kommu
nistlikele noortele veel küllalda
seks. Mitte kõik parteigrupi liikmed 
pole siinkohal olnud aktiivsed.

Ajaloo-keeleteaduskonna partei
grupp võttis vastu üksikasjalise ot
suse ülaltoodud puuduste kõrval
damiseks kõige lähema ajavahe
miku jooksul, kohustades kõiki 
parteigrupi liikmeid omistama kom
munistlikele noortele igakülgset ja 
vahetut abi nii ideoloogilistes kui 
ka organisatsioonilistes küsimustes. 
Parteigrupp pidas soovitavaks ja 
vajalikuks parteiliikmete osavõttu 
komsomoli koosolekutest ja täht
samatest üritustest. Samuti kohus
tas parteigrupp komsomoli-algor
ganisatsiooni töö tutvustamiseks ja 
teravate päevaprobleemide lahen
damiseks korraldama lahtisi koos
olekuid vähemalt kaks korda se
mestri jooksul. Erilist rõhku pandi 
teaduskonna kommunistlike noorte, 
samuti aga ka organiseerimata 
noorte aktiivsele kaasatõmbamisele 
NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste 
ja Eesti NSV 10. aastapäeva ette
valmistustöödest, milline töö prae
gusel momendil on haaranud juba 
rohkesti üliõpilasi agitaatoritena ja 
isetegevuslastena.

E. L. Mikkelsaar,

Ajaloo-keeleteaduskonna partei
grupi organisaator.
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Dipiomitööde õigeaegse vaimimise tagamiseks
Käesoleva aasta kevadel lõpeta* 

vad Matemaatika-loodusteaduskon
na 45 üliõpilast. Kõigil neil tuleb 
kaitsta diplomitöö. Tööde teemad 
on lõpetajaile määratud õigel ajal. 
Juhendajate hooleks olgu jälgida 
tööde tegemist, toetada seda oma 
nõuannetega ja kõigiti hoolitseda 
selle eest, et tööd välmiksid õige
aegselt.

Iseloomult on diplomitööde tee
mad mitmesuguse ilmega, olenedes 
aine iseloomust. Nende seas on 
puhtteoreetilist näit. matemaatilise 
analüüsi kateedri teemad: ,,Rüh- 
mateooria ranendus maatriksi ele- 
mentaarjagajate teoorias" ja „Viien
da astme võrrandi algebralisest la
hendamisest" või teoreetilise füüsi
ka kateedri teemad: „Kahe keha 
probleem üldises relatiivsuse teoo
rias", „Kvantiseeritud ruum ja 
aeg", „Gravitatsioonivälja kvanti- 
seerimine" jt. Enamik diplomitöid 
põhieneb aga eksperimentaalsetel 
uurimustel või loodusevaatlustel. 
Viimase rühma puhul teostati vä
listööd materjalide kogumiseks 
möödunud suvel menetluspraktikal. 
Kõige rohkem sellelaadilisi töid 
on zooloogia harus, kus on ka kõi
ge rohkem lõpetajaid — 15 inimest.

Teemadest enamik on aktuaal
se iseloomuga ja omab suurt ra
kenduslikku tähtsust, näit. „Soome 
lahe keskosa lestade vanuseline 
koosseis 1949. aastal", „Andmeid 
Väinamere ahvenate töönduslikuks 
iseloomustamiseks", „Ülevaade Ees
ti NSV-s esinevatest kalaparasiiti- 
dest", „Andmeid Kursi-Kärevere 
riikliku jahikaitsepiirkonna ime
tajate faunast" jt.

Botaanika alal käsitlevad diplo
mitööde teemad rabade taimkatet 
seoses ENSV Ülemnõukogu seadu
sega soostunud maa alade kuiven
damise kohta. Materjal koguti dip
lomieelsel praktikal ENSV Tea
duste Akadeemia juures. Teema
deks on: „Endla raba ja selle ümb
ruskonna taimkate", „Pedja jõe 
alamjooksu ümbruse rabade taim
kate", „Are valla rabade ja puis
niitude taimkate" jt.

Geoloogiaosakonna diplomitööde 
teemad on osalt meie aluspõhja geo
loogia alalt, osalt kvaternaargeo- 
loogia alalt.

Täielikult rakendusliku tähtsuse
ga on füüsika kateedri teemad: 
..Kohaliku tööstuse elektri isolaa
torite omaduste sõltuvus valmista
mise viisist" ja „Raskete ioonide

aspiraatorile sobiva elektromeetri 
valmistamine".

Üldiselt tuleb konstateerida, et 
diplomitööde teemad on tõsised ja  
küllaltki rasked ning annavad tun
nistust kateedrite kõrgest teadus
likust tasemest. Mainime näitena 
veel astronoomia ja geofüüsika ka
teedri teemadest „Asteroidi orbiidi 
määramine Tartu tähetorni vaatlus
andmete põhjal."

Vastava määruse järele peaks 
lõpetajatel diplomitöö valmistami
seks kasutada olema 4—6 kuud 
aega. Kahjuks ei saa tänavuaasta
sed lõpetajad seda täiel määral ka
sutada, sest õppeplaanide muutmise 
tõttu on nei! kevadsemestriks jää
nud veel mõned loengud kuulata. 
See kohustab diplomitööde juhen
dajaid oma ülesandeid võtma äär
mise tõsidusega. Määruse järgi 
peab juhendaja vähemalt kaks kor
da kuus tä'elikult tutvuma diplo
mitööde seisuga. Seda tuleb teha 
järjekindlalt, et kindlustada tööde 
valmimist õigeks ajaks — maikuu 
alguseks.

Prof. A. Vaga,
Matemaatika-loodusteaduskonna

dekaan.

Meie tööst ja  ühest seda takistavast asjaoiust
Õigusteaduskonna V kursuse üli

õpilastel on käsil diplomitööde kir
jutamine vastavalt üliõpilaste jagu
nemisele tsüklite ja erialade järgi. 
Üliõpilased töötavad pingeliselt ja 
teevad kõik selleks, et kindlustada 
diplomitööde õigeaegne valmimine.

Raskusi valmistab ainult see, et 
diplomitöö kirjutamisel tarvisminev 
erialane kirjandus on peamiselt 
venekeelne, üliõpilastel on kirjan

duse kasutamisega tõsiseid raskusi, 
sest ülikoolis on vene keele õpe
tamisel liiga vähe tähelepanu pöö
ratud erialase kirjanduse käsitle
misele ja vastavate juriidiliste os
kussõnade õpetamisele.

Selle lünga edaspidine otsusta
vam kõrvaldamine on vajalik mitte 
üksnes kursuse- ja diplomitööde 
kirjutamise hõlbustamiseks, vaid 
ka üliõpilaste üldise kvalifikatsioo

ni tõstmise seisukohalt, sest kiiresti 
areneva nõukogude teadusega 
sammupidamiseks ei piisa vaid 
stuudiumi kestel läbitöötatud küsi
muste tundmisest, vaid on hädava
jalik, et üliõpilased, samuti ka üli
kooli lõpetanud oleksid pidevalt 
kontaktis erialase kirjandusega.

A. Surra,
Õigusteaduskonna V kursuse 

üliõpilane.
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Tartu Riikliku Ü likooli Õ igusteaduskonna ja  M atem aatika-loodusteaduskonna õppejõudude, 
teen istu jate ja  RHõpiiaste koliektiiv ide

Ü L E S K U T S E
kõigi TRÜ teaduskondade õppejõududele, teenistujatele ja  üliõpilastele

Seltsimehed!
Läheneb Nõukogude Eesti 10. aas- i 

iapäev. j
Kogu Eesti NSV töötav rahvas < 

läheb selleie kallile päevale vastu i 
vaimustuse ja  uue tööhooga. Tööta- ! 
jad  käitistes, vabrikutes ja  tehas
tes võtavad endale päev-päevalt 
uusi kõrgendatud kohustusi, et 
tähistada Eesti NSV sünni 10. aasta
päeva uute tootmisvõitudega. Meie 
talurahvas, pööranud jäädavalt 
selja iiksikm ajapidam isele, on asu
nud sotsialistliku põllum ajanduse 
arengu ja  tõusu teele — kolhoosi 
teele. Meie linnades kerkib  jä rje s t 
uusi ehitusi fašistlike röövvalluta- 
ja te  poolt purustatu te asemele. Nõu
kogude Eesti põlevkivikaevandused 
on m uutunud laiaulatuslikeks ener- 
giakeskusteks, varustades gaasiga 
ka kangelaslinna Leningradi.

Selle tõusu ja  arengu juures ei 
taha ja  ei või meie intelligents, kõr
gemate õppeasutiste õppejõud ja  
üliõpilased jääda  kõrvale, vaid lü li
tuvad vaimustusega ENSV 10. aasta
päeva eelsesse üldrahvalikku sotsia

listlikku võistlusse selleks, et j 
kaasa aidata seltsimees Stalini poolt ! 
püstitatud ülesande , jä re le  jõuda j 
ja  ületada ligemal aja l teaduse saa- ; 
vutused väljaspool meie m aa piire," 
täitmisele. Meie kohuseks on sam
muda meie nõukogude rahva esi
ridades ja  anda töölistele ja  ta lu 
poegadele uut hoogu, tõsta nende 
vaimustust ja  teritada nende tead
misi ja  teadlikkust.

Ka meie Tartu Riikliku ülikooli 
pere ei taha jääda  passiivseks hoog
salt arenevas nõukogulikus elus. 
Meie kõik soovime võtta osa Eesti 
NSV 10. aastapäeva eelsest sotsia
listlikust võistlusest.

Lähtudes eeltoodust võtavad TRÜ 
õigusteaduskond ja  M atemaatika- 
loodusteaduskond NSVL Ülemnõu
kogu valimiste eelse üldrahvaliku 
tousu ajal, soovides väärikalt tähis
tada ENSV 10. aastapäeva ja  aval
dada tänu seltsimees Stalinile, kelle 
juhtim isel ENSV-s ehitatakse uut 
noukogulikku elu, järgm ised konk
reetsed üleplaanilised sotsialistlikud 
kohustused:

Õ igusteaduskond
! Teadusiiku uurimistöö aial

1. Teadusliku uurimistöö plaan 
täita ennetähtaegselt 5. detsembriks 
1950. a., Stalinliku Konstitutsiooni 
päeva auks.
2. Esitada kaitsmiseks 1950. a. 
kolm kandidaadi dissertatsiooni.
3. Ilmutada kateedrite liikmete 
poolt 1950. a. jooksul viis populaar
teaduslikku artiklit poolaastas.
4. Anda välja ENSV 10. aastapäe
vaks riigi ja õiguse teooria õpik.
5. Koostada ENSV 10. aastapäevaks 
tiks konspekt mittestatsionaarsetele 
üliõpilastele.
6. Seada trükivalmis teaduskonna 
artiklite kogu (vähemalt 5 artiklit).
7. Anda TRÜ albumisse vähemalt 
üks artikkel ENSV 10. aastapäevaks.
8. Seada Stalinliku Konstitutsiooni 
päevaks, 5. detsembriks 1950. a. 
trükivalmis juriidiline entsüklopee
dia.

П Õppeprotsessi organiseerimise 
alal

1. Viia miinimumini põhjuseta puu
dumine õppetööst, kindlustada ees
kujulik õppedistsipliin, kõigi loen
gute täielik konspekteerimine 
üliõpilaste poolt.
2. Jooksvalt välja panna õppetööst 
puudumise graafikud üliõpilaste 
poolt ja arendada võistlust kursuste 
^a õpperühmade vahel eeskujuliku 
õppedistsipliini eest.
3. Viia lõpule kateedrite ruumide 
dekoreerimine vene ja nõukogude 
teadlaste piltidega.
4. Uute üliõpilaste värbamiseks pi
dada kateedrite liikmeil 1950. a. 
kevadsemestril keskkoolide lõpeta
jaile vähemalt 3 ettekannet.
5. Asuda kateedrites nõukogude 
juriidilise kirjanduse bibliograafia 
koostamisele.
6. Asuda kateedrites NSVL ülem 
kohtu praktika kogumisele ja süs
tematiseerimisele.
7. Koostada kõigis distsjpliinides 
mittestatsionaarsetele üliõpilastele 
metoodilised juhendid 15. aprilliks 
1950. a.

Ш Meelis-poliitilise enese
täiendamise alal

ENSV 10. aastapäevaks kohustub 
kolm õppejõudu lõpetama marksis- 
mi-leninismi õhtuülikooli.

IV Kateedrite liikmete eriaiase 
kvalifikatsiooni tõstmise alal

1. Oktoobrirevolutsiooni 33. aasta
päevaks lõpetada kõigi! m ääralistel 
õppejõududel kandidaadi miinimu
mi eksamite sooritamine.
2. Läbi viia iga õppejõu loengute 
konspektide läbiarutamine kateed
rites teatud teema ulatuses, selles 
ulatuses loengute kollektiivne kü
lastamine ja kollektiivne arutlus 
kateedrites, kusjuures kummalgi 
poolaastal arutatakse ja külasta
takse poolte õppejõudude loenguid.
3. Arutada igas kateedris vähemalt 
kord poolaastas õppetööga seoses 
olevaid põhilisi teoreetilisi küsi
musi.
V Kateedrite osavõtu alal üli
õpilaste teadusliku töö organi

seerimisest
1. Kinnistada iga ÜTÜ liige ala
liseks teaduslikuks juhendamiseks 
teatud õppejõule.
2. Tõsta ÜTÜ liikmete arvu 1950. a. 
jooksul vähemalt 75%.

VI Side praktikaga
1. Esineda 3 ettekandega ENSV 
Kohtuministeeriumi, ENSV Proku
ratuuri juhtivaile töötajaile ja 
ENSV Ülemkohtu liikmeile.
2. Kindlustada nõudmise korral 
praktilisel alal töötajaile konsultat
sioone ja instruktaaži, ülevaateid 
NSVL Ülemkohtu praktikast.

VH Poliitmassiline tõõ
1. Korraldada teaduskonna jõudu
dega 1950. a. vähemalt 50 ettekan
net, loengut ja vestlust, neist 35 
NSVL Ülemnõukogu valimiskam
paanias.
2. Asutada alaline lektoorium šef- 
lusaluses Jõemetsa kolhoosis ja kor
raldada selles iga kuu vähemalt üks 
loeng.
3. Rakendada NSVL Ülemnõukogu 
valimiskampaaniasse vähemalt 30% 
üliõpilasi agitaatoritena.
4. Kindlustada ENSV Poliitiliste ja 
Teadusalaste Teadmiste Levitamise 
Ühingusse vähemalt 75% õppejõu
dude ja 10% üliõpilaste liikmeks
astumine.
5. Kindlustada, et vähemalt 30% 
Õigusteaduskonna üliõpilastest olek
sid ÜSK liikmed.
6. Viia järgusportlaste arv Õigus
teaduskonnas 25-le.
7. Parandada AAVÜ tööd tea
duskonnas.

teaduslik-metoodilist kvaliteeti ja  
teostada kõikide õppejõudude loen
gute m aterjalides teaduse ajalooli
sed korrektsioonid vene ja  nõu
kogude teadlaste prioriteeti silmas 
pidades.

4. Viia lõpule kateedrite ruumide 
dekoreerim ine vene ja  nõukogude 
teadlaste piltidega.

5. Järjek ind lalt abistada rahva
majanduse ettevõtteid ja  tervis- 
hoiuasutisi vajalikkude uurim is
tööde ja  erialaste konsultatsiooni
dega.

6. Teaduskonna õppejõududel p i
dada 1950. а. I semestri vältel tea
duse populariseerim iseks 30 popu
laarteaduslikku loengut, neist füü
sikaosakonnas — 15, m atem aatika- 
-mehaanika osakonnas — 5, bio- 
loogiaosakonnas — 5 ning keem ia
osakonnas — 5.

7. Teaduskonna liikmeil 100%- 
liselt aktiivselt osa võtta vähemalt 
ühe ühiskondliku organisatsiooni 
tööst, välja  arvatud töötajad, kelle 
tervislik seisund seda ei võimalda.

8. Likvideerida üliõpilaste põhju
seta puudumine.

9. K indlustada 100%-st riigieksa
mite sooritamist 1950. a., pidevalt 
juhendades üliõpilaste ettevalm is
tust riigieksamitele.

Os a k o n n i t i :

1 Bioioogia-geoioogia-geograaiia 
osakonnas

1. Jä tkata  botaanikaaias mitšuu- 
rinliku osakonna väljaarendam ist, 
suurendades seda kevadsem estri! 
lõpuks 60 sordi võrra, neist 20 puud 
ja  põõsast ning 40 rohttaime.

2. Välja töötada bioloogiajaama 
teadusliku tegevuse plaan 15. april
liks 1950. a.

3. Suurendada ÜTÜ liikmete ar
vu geoloogiaosakonnas 10% võrra 
ning geoloogiaringi tööga siduda 
vähemalt 60% geoloogiaosakonna 
üliõpilastest alates III kursusest.

4. Suurendada ÜTÜ bioloogia- 
osakonna liikmete arvu 20% võrra 
ning siduda zooloogia ja botaanika 
ringi tööga 75% bioloogiaosakonna

Õigusteaduskonna dekaan E. TALVIK 
Õigusteaduskonna parteigrupi organisaator

R. AULING 
Õigusteaduskonna ametiühingu büroo esimees

I. REBANE
Õigusteaduskonna ELKNÜ algorganisatsiooni sekretär

R. HIIR

üliõpilasi.
5. Kateedritel aidata botaanika 

ja zooloogia ringi temaatika välja
töötamist 1. aprilliks 1950.a.

6. Uute üliõpilastje värbamiseks 
1950. a. bioloogia-geoloogia-geograa- 
fia osakonda pidada kateedrite liik
meil 1950. a. kevadsemestril kesk
koolide lõpetajaile vähemalt 3 loen
gut.

7. Pidada 1949/50. õppeaastal 
4 ülevaateloengut taimefüsioloogia 
alal bioloogiaosakonna IV kursuse 
taimefüsioloogidele (sm. H. Kallas).

8. Korraldada lõpetajatele vähe
malt 10 konsultatsiooni ja 6 üle
vaateloengut riigieksamite eel igale 
lõpetajate grupile.

11 Füüsikaosakonnas
1. Täiendada demonstratsiooni- 

vahendite kogu vähemalt 5 üleplaa
niliselt valmistatud aparaadi võrra. 
2. Valmistada vähemalt 2 kõrg- 
tundlikku elektromeetrit teadusliku 
uurimistöö läbiviimiseks.

3. Esitada 1950. а. I semestril 
kaasaja teaduse nõuete kohane füü
sika eripraktikumi plaan.

4. Kaasa tõmmata võimalust 
mööda kõik kateedrite õppejõud 
füüsikaringi tegevusse.

5. Korraldada lõpetajatele vähe
malt 10 konsultatsiooni ja 6 üle
vaateloengut riigieksamite eel igale 
lõpetajate grupile.

6. Viia ÜTÜ liikmete arv füüsika
osakonnas 10-le ning ühendada 
füüsikaosakonna üliõpilased füü
sikaringi vähemalt 90% ulatuses.

7. Suurendada füüsikaringi raa
matukogu kevadsemestri jooksul 
60 eksemplari võrra.

8. Võtta füüsikaringi šefluse alla
*

Haaraku see sotsialistlik võistlus 
kõiki TRÜ teaduskondi, õppejõude, 
üliõpilasi, teenistujaid ja töölisi.

Innustagu see võistlus meid ko
husetundlikumalt suhtuma oma 
igapäevastesse ülesandeisse, et meie 
töö tulemusi krooniksid senistest 
paremad tagajärjed ja saavutused.

Seltsimehed! Mobiliseerigem kõik 
jõud oma ülesannete eeskujuliku
maks täitmiseks NSVL Ulemnõu-

kahe Tartu keskkooli täpisteaduse 
ringid.

9. Uute asjasthuvitatud üliõpi
laste värbamiseks füüsikaosakonna 
kateedrite õppejõududel pidada 
ajavahem ikul 20. II — 20. IV 1950. a. 
kuuel pühapäeval tsükkel loenguid 
füüsika alal vastavate demonstrat- 
sioonkatsetega.

1П Keemiaosakonnas
1. Uute asjasthuvitatud üliõpi

laste värbam iseks osakonna õppe
jõududel pidada 20. veebr. — 20. apr. 
1950. a. 6 pühapäeval tsükkel loen
guid keemia alalt Tartu  keskkooli 
lõpetajaile vastavate dcmonstrat- 
sioonkatsetega.

2. Võtta keemiaringi šefluse alla 
2 Tartu keskkooli täpisteaduse rin- 
gid.

IV Matemaatika-mehaanika 
osakonnas

1. Tõsta ÜTÜ liikm ete arvu ma
tem aatika-m ehaanika osakonnas 
60% võrra ning koondada osakonna 
üliõpilased ÜTÜ m atem aatikaringi 
vähemalt 50% ulatuses.

2. Rajada UTU m atem aatikarin
gi raam atukogu vähem alt 50 köite 
suuruses 1950. а. I semestri lõpuks.

3. Kateedritel välja töötada ÜTÜ 
m atem aatikaringi temaatika.

4. Uute asjasthuvitatud üliõpi
laste värbamiseks matemaatika-
m ehaanika osakonda pidada ka

teedrite liikmeil ajavahem ikus 
20. veebr, kuni 20. apr. 1950. a. 4 
loengut Tartu keskkoolide lõpeta
jaile.

5. K orraldada vähem alt 6 konsul
tatsiooni ja  4 ülevaateloengut üli
õpilastele riigieksam ite eel igale lõ
petajate grupile.

' *kogu valimiste ja Nõukogude Eesti 
10. aastapäeva auks! Tähistagem 
neid tähtpäevi parimate saavutus
tega oma töö kõigil äiadel.

Elagu meie sotsialistlik Nõukogu
de kodumaa!

Elagu Üleliiduline Kommunistlik 
(bolševike) Partei, meie võitude in
nustaja ja organiseerija!

Elagu meie juht ning õpetaja 
seltsimees Stalin!

Matemaatika-loodusteaduskonna dekaan A. VAGA 
Matemaatika-loodusteaduskonna parteigrupi organi

saator V. MATIN 
Matemaatika-loodusteaduskonna ametiühingu büroo

esimees A. MITT 
Matemaatika-loodusteaduskonna ELKNU algorganisat

siooni sekretär K. REBANE

TRO re k to r a a d is  ja  TRO A m e t iü h in g u  k o m ite e s

Õigusteaduskonna }a Matemaatika-toodusteadMskonna sotsiatistüka
võisttnse üieskutsest

M atem aatika-toodusteadus-
kond

U l e t e a d n s k o n n a l i s e i t :
1. Järjekindlalt osa võtta üleüli- 

koolilistest ideelis-poliitilise enese
arendamise eesmärgil korraldata- 
vaist üritustest.

2. läriekindlalt tõsta oma idee- 
Hs-poliitilist. teadlikkust, töötades 
aktiivselt vastavas poliitõppuse süs

teemis ja iseõppimise korras. Ka
teedrites korraldada vähemalt üks 
kord kvartalis ettekandeid, millis
tes käsitletakse õppejõudude ja 
üliõpilaste materialistliku maailma
vaate kujundamist oma eriaine 
kaudu.

3. Tõsta teaduskonnas loengute

TRÜ rektoraat ja TRU Ametiühingu komitee aru
tasid nei! päevil läbi ja kiitsid heaks Õigusteaduskon
na ja Matemaatika-loodusteaduskonna õppejõudude, 
teenistujate ja üliõpilaste kollektiivide sotsialistliku 
võistluse üleskutse kõigi TRU teaduskondade õppe
jõudude, teenistujate ja üliõpilaste kollektiividele.

TRU rektoraat ja TRU Ametiühingu komitee on 
veendunud, et NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste 
päeva ja Eestis nõukogude võimu kehtestamise 10. 
aastapäeva väärikaks tähistamiseks kogu ülikooli 
kollektiiv on valmis kindlustama ülikooli tööplaani 
täitmise, ja et lisaks plaanilistele kohustustele kõigi 
teaduskonna õppejõndude, teenistujate ja üliõpilaste 
kollektiivid, võttes vastu Õigusteaduskonna jâ  Mate
maatika-loodusteaduskonna sotsialistliku võistluse 
Üleskutse, võtavad ka endile konkreetsed sotsialist
likud kohustused üleplaaniliste ülesannete näol.

TRU rektoraat kohustas teaduskondade dekaane ja 
TRU Ametiühingu komitee kohustas teaduskondade 
ametiühingn büroosid arutama Õigusteaduskonna ja 
Matemaatika-loodusteaduskonna kollektiivide sotsia
listliku võistluse üleskutset teaduskondade kollek
tiivide üldkoosolekuil ning organiseerima nende ees
kujul konkreetsete kohustuste vastuvõtmist NSV 
Liidu Ülemnõukogu valimiste päeva ja Eesti NSV 
10. aastapäeva väärikaks tähistamiseks.

TRU rektoraat ja TRU Ametiühingu komitee otsus
tasid anda sotsialistlikus võistluses võitjaks tulnud 
teaduskonnale rändpunalipu.

TRU rektoraat ja TRU Ametiühingu komitee ot
sustasid moodustada komisjoni sotsialistliku võist
luse tulemuste hindamiseks järgmises koosseisus:

Komisjoni esimees: TRU teadusala prorektor 
sm. Mariand.

Aseesimees: TRU Ametiühingn komitee aseesi

mees sm. Püss.
Sekretär: TRU Ametiühingu komitee jippe- ja tea

dusliku töö komisjoni esimees, kaugõppe dekaan 
sm. Pärl.

Liikmed: sm. Uustal — Õigusteaduskonna esin
dajana,
sm. Hiie — Arstiteaduskonna esindajana, 
sm. Mikkelsaar — Ajaloo-keeleteaduskon- 
na esindajana,
sm. Varep — Matemaatika-loodustea
duskonna esindajana,
sm. Puusaag — Põllumajandusteaduskon
na esindajana,
sm. Karu — Metsandusteaduskonna esin
dajana,
sm. Nõvandi — Kehakultuuriteaduskonna 
esindajana,
sm. Kaarde — Loomaarstiteaduskonna 
esindajana.

Komisjoni kohustati viima läbi sotsialistliku võist
luse tulemuste hindamine kaks korda semestri jook
sul ühiskondliku ülevaatuse korras: esimene kord 
aprillikuul ja teine kord 1949/50. õppeaasta lõpul. 
Sotsialistlikn võistluse tulemused tulevad avalda
misele ja TRU rektoraadi ja TRU Ametiühingu ko
mitee rändpunalipp väljaandmisele esmakordselt 
1950. a. 1. mai aktusel ja teiskordselt ENSV 10. aas
tapäevale pühendatud aktuse!. Järgmistel õppeaas
tatel tehakse sotsialistliku võistluse kokkuvõtteid ja 
antakse välia rändpunalipp konstitutsioonipäevale, 
1. maile ja ENSV aastapäevale pühendatud aktnstel.

Ühtlasi juhivad rektoraat ja ametiühingu komitee 
tähelepanu sellele, et sotsialistlik _võistjns ei toimu 
ja sotsialistlikke kohustusi ei saa võtta õppetöö taga
järgede hindamise osas.
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Selgusid  TRÜ üliõpiiaslaulude võistluse tu lem used
Möödunud aasta oktoobrikuu lõpul kuulutati j 

ELKNU TRÜ komitee, TRU Ametiühingu komitee ja 
ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool-* toimetuse poolt välja 
TR Ülikooli üliõpilaslaulude võistlus. Võistlustööde 
esitamise tähtpäevaks tuli kokku 12 tööd 9-lt autorilt.

Hiljnti vaatas žürii võistlusele saadetud tööd läbi 
ja otsustas:

1) 1 auhind jätta välja andmata vääriliste tööde 
puudnmise tõttu.

2) Anda välja kaks 11 auhinda (ä 200 rbl.) ja nimelt:
a) Ajaloo-keeleteaduskonna 11 kursuse üliõpila

sele Oskar К r u n s i 1 e luuletuse „Ülikooli
linnas" eest,

b) luuletusele Ehitajad" (märgusõna „Ehitaja").
3) Anda välja üks 111 auhind (100 rbl.) — Mate

maatika-loodusteaduskonna 11 kursuse üliõpilase 
Evald S a m m e t i luuletusele „Rahu eest".

4) Luua juurde üks ergutuspreemia (75 rbl.) ja 
anda see luuletusele „Nõukogude üliõpilased" (mär
gusõna „Üliõpilane").

2ürii palub auhinnatud luuletuste autoreid üksi
kute luuletustes esinevate puuduste kõrvaldamiseks 
ja preemiate vastuvõtmise asjus võimalikult kiiresti 
pöörduda ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toimetusse 
žürii liikme sm. O. Utti poole.

Allpool avaldame osa võistlusel premeeritud laulu
tekstidest.

аммя яяуму
УаеиаЙ o/t patAeseAäred 
Aõ6e?aa% jEma/õe pee% 
a/ga& At?: йИямяе Aare, 
noort ?äts fooateatäe fee<f

#efr..' Po/e ate pMAaJes Aar?asf, 
st/maJes a//as /а ta% — 
AtAab Aoos atetega 7аг?м. 
öpptpa aooruse йяя/

^ A ^ o a A A a a a ^

on Aerge /a 
a^apacf /oeagad  ̂ /a /õõd 
aoor^e/, Ae/ õpptattsfaAef 
attsAt et AõtAMata Mõ.
^e/r-;Po/e me pt/AttJey Aar^a^f.

SMa oa põ/^a  ̂ /a /e/zas 
saafiMcf ateH ARstata ябм — 
мяе/яюй Ме/м^еА  ̂ /eAa, 
яоогму êÂ  рмАея%д& /ом.
/?e/r; Po/e me рЙАм̂ ед Aar t̂t f̂.

ee  ̂ /еа^м^е мАзе%, 
õpt /a attrt a^ g  foo/
/(MM/aatf oa M̂d'aatefMÂ ecf — 
Гаг/м oa afâ t aoor/

EAt/a/at/
f/tafor/ w^rga^Jaa .EAtfa/a*)

Afe eA t^a aa/atf Aom ê Аоояе — 
ef eA#acfa, o^Aaata êAs pea&.
Afets po/eo 5000, met/ päae tgas sooaes 
oa saa^a ârgaÂ  fat ârtA ,̂ Aes êaA.
4a^ Atoe ^etaa /aducfa oa oa/a, 
e/ AerAtAy AaMatataaa Aoatataatsatt ata/a.

^ae^f Ам/ge/ 7oõ?at?a oa е/м yeatfas. 
Afef/ ärga o/ga ca^^et^/ atõ^et^f poadL 
Z,as tga Atat оаеб /a Ata&tA /еа^му. 
at/ls ^etaa /ada& Aa?e мАм/JMdf.
Afet/ sef/eA  ̂ eatft/ ммеАз заа /̂а oa/a, 
ef o//a мме е/м õtgetf eAt/a/acf.

ЖСжгУa n d f M s r i n g f  Д ю г г * ж М * ж &  &ГЖЖМЖ:€Ж^ jfM  
n i n g f  Ф р ж й ? п ж ж ю п м ^ Ф м И ю ю е

TRÜ kirjandusring korraldab 
käesoleval semestril üliõpilaste kir
jandusliku omaloomingu hoogusta
miseks ja kirjandusteoreetilise te
gevuse elavdamiseks kaks kirjan
duslikku võistlust: kriitikavõistluse 
ning följetoni- ja epigrammivõist- 
luse.

Kriitikavõistluse objektiks on 
noorte autorite koguteos „Võitlev 
sõna". Kritiseeriva kirjutise ulatust 
ei piirata; hindamisel võetakse ar
vesse teosele lähenemise parteili
sust, põhjalikkust, iseseisvust, väl
jenduse selgust jne. Võistlusest 
osavõtjad peavad olema teadlikud 
kirjanduskriitika kaasaegseis prob
leemides, printsiipides ja ülesandeis. 
Preemiaiks on määratud: I — 
Rbl. 500, 11 — Rbl. 300, 111 — 
Rbl. 200.

Följetoni- ja epigrammivõistlu- 
sele esitatavate tööde sisuliseks 
nõudeks on teema aktuaalsus. 
Kasutada tuleb tänapäevast kom
munismi ülesehitava töö ainestikku;

tegevusala valik on vaba, arvesta
des aga ülikoolielu vähest kujuta
mist meie kirjanduses, on ülikooli 
ainestik eriti soovitav.

Preemiad on ette nähtud järgne
vad:

följetonide eest: 1 — Rbl. 50&,
11 — Rbl. 300, III — Rbl. 200;

epigrammide eest: 1 — Rbl. 200,
II — Rbl. 150, IH — Rbl. 100.

Osa võtta võivad võistlusest kõik 
TRU üliõpilased.

Võistlustööd tuleb esitada masin
kirjas või selgesti loetavas kirjas 
varjunimega varnstatuna; sama 
varjunime kandvas kinnises ümb
rikus tuleb lisada autori nimi, tea
duskond ja kursus. Võistlustööde 
esitamise tähtpäevaks on 1. märts 
1950; äraandmise koht tehakse 
teatavaks hiljem.

2üriil on õigus jätta osa anhindu 
välja andmata, jaotada auhindn 
teisiti ning anda välja ergutus
preemiaid.

TRU kirjandusringi juhatus.

Märkmeid üliõpilaslaulude võ istlu se tu lem u stest
Selleks, et saada uusi aktuaalseid 

üliõpilaslaule, kuulutati 1949. a. ok
toobrikuu lõpul välja vastav võist
lus.

Võistluse esimese tingimusena oli 
märgitud, et laulutekstid peavad 
käsitlema Tartu Riiklikus Ülikoolis 
ja üliõpilaskonnas nõukogude kor
ra ajal toimunud kvalitatiivset mur
rangut, näitama avaraid töö- ja 
õppimisvõimalusi nõukogude korra 
viljastavais tingimusis ja aitama 
kaasa nõukogude patriotismi kas
vatamiseks.

Sellise võistluse korraldanust tu
leb lugeda täiesti vajalikuks. Kah
juks äga ei kujunenud võistluse 
tulemused nii heaks kui loodeti. 
Sissetulnud tööde arv oli väike, 
samuti ei leidunud esitatud tööde 
hulgas I auhinna väärilist ja suu
rema osa esitatud luuletuste üldine 
tase oli võrdlemisi madal.

Auhinnatud tööde näol 011 võist
lus siiski andnud tunnustatavaid tu
lemusi — oleme saanud mitu nõu
kogude üliõpilaste mõtteid ja püü
deid kajastavat luuletust, millistel 
pärast viisistamist on suuri eeldusi 
saada üliõpilaskonna üldiseks lau
luvaraks. Tuleb eriti esile tõsta 
Ajaloo-keeleteaduskonna 11 kursu
se üliõpilase Oskar Kruusi II au
hinnaga premeeritud luuletust „Üli
koolilinnas". Selles nooruslikult 
hoogsas ja värsilt ladusas luuletu
ses on autor kujutanud nõukogude 
üliõpilaste pingsat, rõõmurohket 
tööd ja ühtlasi hästi esile toonud 
üliõpilaste sidet kogu nõukogude 
ülesehitava eluga.

Üliõpilaselule lähedane on ka 
teine II auhinna vääriliseks tunnis
tatud luuletus — „Ehitajad" —, 
mis võistlusele oli esitatud märgu
sõna „Ehitaja" all. Autor on too
nud esile üliõpilaste kui valmiva 
eriteadlaste kaadri tähtsat osa kom
munismi ülesehitamises. Luuletus 
on kirjutatud küllaldase oskusega 
ja on sobiv viisistamisek^ Kunsti
lise kujukuse poolest jääb ta aga 
siiski pisut kahvatumaks hoogsa
mast ja haaravamast luuletusest 
.. Ülikoolilinnas".

III auhinnaga premeeritud Mate
maatika-loodusteaduskonna geoloo- 
giaosakonna II kursuse üliõpilase 
Evald Sammeti luuletus „Rahu 
eest" ei vasta temaatiliselt küll 
võistlustingimustele, kuid käsitleb 
siiski aktuaalset ja vajalikku rahu 
eest võitlemise teemat. Luuletuse 
alguses iseloomustatakse hästi ra
hu eest võitlevat progressiivset 
noorsugu, kes on juba pidanud lä
bi käima karmi võitlustee: '

.Ju noortena sõda me näinud.
fašistidest laastatud maad" . . .  

Autor aga ei suuda siiski seda

võimsat ja vajalikku teemat lahen
dada küllaldase jõu ja sügavusega, 
tundub, et tal jääb puudu entu
siasmist. Ka ei näita autor nõuko
gude noori rahu eest võitlejate esi
ridades, vaid ainult selle võitluse 
toetajatena:

.. .„Käed ulata, seltsimees, mulle —
koos toetame alati neid,
kes kaitsevad rahu ja teadust" . . .  

Samuti ei ole autor osanud õigesti 
edasi anda rahu eest võitlemise 
kõrget eesmärki.

Ergutuspreemiaga auhinnatud, 
märgusõna „Üliõpilane" all esitatud 
luuletus „Nõukogude üliõpilased" 
käsitleb nõukogude üliõpilaskonna 
üllaid püüdeid ja eesmärke, sidu
des ülesehitustööd võitlusega rahu 
eest. . . . .
Autori mõtted on üldiselt oiged ja 
selgesti väljendatud. Kuid ühes kü
simuses on temagi juures tegemist 
ekslike arusaamadega: ta ei näe 
nõukogude noorsoo eesrindlikku, 
juhtivat osa progressiivse noorsoo 
võitluses. Peale selle on laulu vär
sitehnikas, peamiselt rütmis suuri 
konarusi ja viimistlematust, mis 
kohustab autorit laulu enne vii
sistamist tugevasti ümber töötama.

Auhindamata luuletuste kohta 
tuleb öelda, et nende tase on õige 
madal. Milles siis seisnevad nende 
peamised puudused?

Põhiliseks puuduseks on sisu ja 
vormi mittevastavus. Teemad, mis 
on valitud küll progressiivsed, nõu
kogude elust, on käsitletud üld
sõnaliselt ja pealiskaudselt. Ühes 
lühikeses luuletuses on tahetud 
ära ütelda väga palju mõtteid, 
kõik nõukoguliku elu küsimused, 
mistõttu neis puudub mõtte ja mee
leolu ühtsus ning terviklikkus. Oi
ge kujukalt esineb see puudus näit. 
luuletuses „Meie laul" (märgusõna 
„Kollektiiv").

Nõukogulikku sisu väljendavad 
autorid sageli kulunud idealistlike 
kujunditega. Luuletuses „Uuel teel" 
(märgusõna „Helge tulevik*]) öel
dakse näiteks nõukogude üliõpilas
konnast, et „meil ülikool toob v a i 
m u t o i t u "  ja „me pere sammub 
v a l g u s m ä e  1", ning kutsutakse 
üliõpilasi selle tänuks „tõstma t õ r 
v i k u t e  l o i t u " .  Tihti on kujun
did ilmetud, vähe iseloomulikud, 
juhuslikud, valitud riimi pärast.

Ka värsitehniliselt on auhinda
mata jäänud luuletused väga saa
matud, võib isegi öelda, et kirja
oskamatud. Mitmed neist ei vasta 
üldistele värsiehituse, veel vähem 
viisistamise nõuetele. Esineb isegi 
keelelist kirjaoskamatust. Luule
tuses „Edasi, noorsugu" (märgu
sõna „Pihel") esineb näiteks kol

mes salmis grammatiliselt vale ja 
arusaamatu lausevorm: „Homne ju 
ootab sind tegude pidev". Samas 
luuletuses esineb teisigi segaseid 
ja arusaamatuid värsse, näit.: ,,Oh- 
ku paiskugem valla mõtete käed" 
jne.

Teistest auhinnata jäänud töö
dest erinevad järsult märgusõna 
„Linnutee" all esitatud kolm luule
tust: „Jutustus tänasest Tartust", 
„Rõõmsate laul" ja „Kuidas saabus 
armastus". Need 011 tehniliselt, rüt
mi ja riimide poolest väga ladusad, 
tundub, et autor on nad kirjuta
nud üldlauldavate viiside rütmi 
järgi, kuid sisuliselt on luuletused 
väga nõrgad. „Jutustuses tänasest 
Tartust" ja „Rõõmsate laulus" 
püüab autor käsitleda nõukogude 
üliõpilasnooruse teemat, kuid teeb 
seda lapsikult, isegi labaselt. 
„Rõõmsate laulus" läheb autor rüt
mi ja kõlavaid riime sepitsedes nji 
kaugele, et ei tunnista mingit mõ
tet ega loogikat. Ta kuhjab siin 
mõttetuid küsimusi, millele ise ei 
mõtlegi sealjuures vastata, näiteks:

,,Mis on päike ja öö?
Mis on tehas ja töö?

Mis on laulud ja suud?
Mis on tehas ja puud?"

Mõtte leidmine selles luuletuses 
osutub ülejõukäivaks tööks.

Oma labasuse poolest seisab 
täiesti allpool kriitikat luuletus 
„Kuidas saabus armastus", mis mee
nutab kodanlikust ajast tuntud ka- 
lendrisaba vemmalvärssi, millist 
poleks üldse oodanud võistlusele 
esitatute hulgas.

Kokkuvõttes võib öelda käesole
va üliõpilaslaulude võistluse tule
muste kohta, et võrreldes eelmiste 
luuletus võistlustega näitab see 
noorte luuletajate põhjalikumat va- 
hanemist apoliitilisuse pahest. Esi
tatud tööd, peale mõne üksiku 
erandi on kirjutatud aktuaalsetele, 
nõukogulikele teemadele. Teiseks 
näitab võistlus auhinnatud tööde 
näol, et meie noored autorid suu
davad aktuaalseid teemasid käsit
leda võitlevalt ja haaravalt. Kuid 
võistluse tulemused sunnivad tege
ma ka etteheiteid meie andekatele 
noortele luuletajatele passiivsuse 
pärast loomingulises töös. Seda 
näitab kõigepealt juba võistlusest 
osavõtjate vähene arv (9). Ka peab 
esitatud tööde põhjal ütlema, et 
mõned noored autorid suhtuvad 
luuletamisse liiga kergelt, et sageli 
neil ei ole selge põhjaliku ja püüd
liku töö vajadus oma luuletuse kal
lal.

L. Raudsep,
žürii liige.

Toimub ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
lugejate И konverents

Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toimetus teatab, et 26. veebruaril 
s. a. korraldatakse ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" l u g e j a t e  H 
k o n v e r e n t s .

Konverentsi ettevalmistustööde raames viiakse koos ELKNU TRÜ 
komitee ja TRU Ametiühingu komiteega läbi kõigi ülikooli s e i n a 
l e h t e d e  viimaste numbrite ü l e v a a t u s .  Ülevaatuseks tuleb seina
lehed hiljemalt 22. veebruaril s. a. tuua ametiühingu komiteesse. Vas
tav žürii vaatab seinalehed läbi ja teeb ametiühingu komiteele ette
panekud parimate seinalehetoimetuste premeerimiseks.

Kokkuvõtete tegemine ülevaatusest ja preemiate väljaandmine 
toimub ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" lugejate II konverentsil, mille 
päevakorras on järgmised küsimused:

1) Aruanne „Ajalehe „Tartu Riiklik ülikool" toimetuse tööst ja 
kaastööliste ülesannetest uuel semestril, eriti aga NSV Liidu Ülem
nõukogu valimiste eelsel perioodil."

2) Aruanne „TRU seinalehtede senisest tööst ja esmajärgulistest 
ülesannetest seinalehtede taseme tõstmisel."

3) Preemiate väljaandmine parimate seinalehtede toimetustele.

Meeteoiukas semestri avapidu
Möödunud laupäeva õhtul täitu

sid Tartu Õpetajate Instituudi ava
rad ruumid Tartu kõrgemate õppe
asutiste rõõmsast üliõpilasperest — 
toimus traditsiooniline semestri 
avapidu.

Tähelepanelikult kuulasid üliõpi
lased kaugõppeprorektor sm. Ertise 
ettekannet talvise eksamisessiooni 
tulemuste ja üliõpilaste edasiste 
ülesannete kohta. Kõneleja kutsus 
noori üles tähistama NSV Liidu 
Ülemnõukogu valimisi ja Eesti NSV
10. aastapäeva uute saavutustega 
töös. *

Kõnele järgnes mitmekülgne ja 
sisukas isetegevuslik osa. Soojalt !

võeti vastu Tartu Riikliku Muusi
kakooli õpilaste kunstiküpsed ette
kanded. Ka meie ülikooli isetege
vuslased, kes olid esinemiseks val
mistunud hoolega, pälvisid koos
olijate tunnustava hinnangu. Tuge
vate kiiduavaldustega võeti vastu 
meie kahekordse naiskvarteti poolt 
esitaiud A. Velmeti laul „Stalini 
nimega". Ülikooli rahvatantsurüh
ma, klaverisolisti H. Tauki jt. esi
nemine võeti samuti soojalt vastu.

Kõigi peost osavõtjate üksmeelne 
arvamus oli, et seekordne üritus 
kuulub kõige õnnestunumate hulka 
omataoliste seas.

R. Kart

Näitekunstiring töörohked päevad
Üliõpilaste näitekunstiringil on 

praegu töörohked päevad: näidend 
„Sügavad juured", mille õppimisel 
kollektiiv pikemat aega töötas, 
hakkab saama esitamisküpseks. Ju
ba 6. märtsil — NSV Liidu Ülem
nõukogu valimiste auks — kavatse
takse korraldada näidendi esieten
dus RT „Vanemuise " laval.

Kuna esietenduseni pole enam

jäänud kolme nädalatki, ollakse 
ringis pingsalt tegevuses lavas
tuse viimistlemisega. Näitejuhi sm. 
U. Väljaotsa juhtimisel toimuvad 
peagu igal õhtul proovid. Kollek
tiiv on töö juures täie innuga, 
tahtes ülikooli kollektiivile pakku
da õnnestunud ja kunstiküpset la 
vastust.

J. Gross

ÜHõpHased krossiradade}
Iga aastaga on suurenenud ameti

ühingute ja kommunistlike noorte 
traditsiooniliste jooksu- ja suusa- 
krosside populaarsus Nõukogude- 
m&a töötajate ja noorsoo hulkades. 
Krossivõistlustel, mis oma ulatuselt 
on ainulaadsed maailmas, stardivad 
igal aastal miljonid inimesed.

Ka Tartu Riiklikus Ülikoolis tõu
seb aasta aastalt jooksu- ja suusa- 
krossidest osavõtjate hulK. Kui 
möödunud aastal, vaatamata halba
dele lumeoludele, võttis suusakros- 
sist osa 783 üliõpilast, õppejõudu ja 
teenistujat, siis tänavu on meie ko
hustuseks viia see arv palju kõrge
male. Teaduskondade kehakultuuri
kollektiivide esimehed koos komso
moli- ja ametiühingu-organisatsioo- 
nidega tehku kõik selleks, et kind
lustada 100%-line osavõtt suusa- 
krossist.

Esimesena vanemate kursuste üli
õpilastest ja õppejõududest ning

} teenistujatest pidi asuma krossira- 
; jale möödunud puhkepäeval Met- 
; sandusteaduskond. Metsandustea

duskonna kollektiivi kuulub peale 
j 1 ja 11 kursuse üliõpilaste, kes soo 

ritavad suusakrossi kehalise kasva
tuse tundides, veel 129 üliõpilast, õp
pejõudu ja teenistujat. Krossivõist- 
lustele ilmus aga ainult kuus (!)
111 kursuse üliõpilast, nendest pari
ma aja saavutasid U. Riispere ja 
V. Linnamägi. Kuhu jäid aga üle
jäänud kollekiiivi liikmed eesotsas 
kommunistlike noortega, nagu sm-d 
Kallas, Koslov jt., kes peaksid ole
ma esimesed ja tõmbama kaasa 
ka hulgaliselt teisi, et kaitsta oma 
teaduskonna ja kogu ülikooli au 
krossirajal.

J. Jürisma,
kehakultuuri- ja spordi- 
kateedri vanemõpetaja.

Vastutav toimetaja jf. Feldbach
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 6 (53) Reedel, 24. veebruaril 1950. а. IH aastakäik
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(ÜK(b)P Keskkomitee läkitusest kõigiie vaiijateie)
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„Kommunistlik partei viib oma 
suure juhi, Lenini surematu ürituse 
geniaalse jätkaja seltsimees Stalini 
juhtimise) nõukogude rahvast kind- 
ia!t kommunismiie," öeldakse Üle- 
Üidulise Kommunistliku (bolševike) 
Partei Keskkomitee läkituses kõi
gi! e valijaile.

Kommunistlik partei on oma 
võitlusega võitnud kogu nõukogude 
rahva piiritu usalduse ja armas
tuse. Meie rahvas vaatab bolševike 
parteile kui oma juhile, meie või
tude innustajale ja organisaatorile, 
meie rahva moraalse ja poliitilise 
ühtsuse kindlustajale. Sellepärast 
lähevad meie maal kommunistid ja 
parteitud valimistele kindlas blo
kis, sellega seletuvad selle stalin
liku bloki hiilgavad võidud kõigil 
senistel vaümiste!. Hääletades 
kommunistide ja parteitute bloki 
kandidaatide poolt hääletame meie 
kodumaa edasise õitsengu eest, 
kommunismi võidu eest — selles 
veendumuses tulevad nõukogude 
inimesed valimistele ja hääletavad 
rahva parimate poegade ja tütarde 
poolt.

Kommunistlik partei on end alati 
näidanud rahva usalduse väärili
sena. Kommunistliku parte i ju h ti
misel ou nõukogude rahvas käinud 
ä ra  kuulsusrikka tee sotsialismile, 
kom m unistliku partei juhtim ise! 
ehitam e me veendunult ja  võidu- 
k indialt kommunismi. ÜK(b)P Kesk
komitee läkituses jn tasta takäe tteisl 
võitudest, mida meie rahvas vii
mastel aastatel on saavutanud. Meie 
inimesed es unusta kunagi, et kõigi j 
nende suurte võitude eest võlgneme 
me tänu kommunistliku partei 
ja  suure Stalini targale juhtim isele.

Neli aastat tagasi toimunud NSV 
Liidu ülemnõukogu valimistel hää- 
!etas meiegi ülikooli koilektiiv üks
meelselt kommunistide ja partei
tute bloki kandidaatide poolt. Me 
tegime õigesti. Iga päev oleme ise 
oinud tunnistajaks pidevalt toimu
vale arenemise ja tõusu, meie rahva 
heaolu paranemise protsessile, mida 
organiseerib kommunistlik partei. 
Päevpäevalt on tugevnenud ka 
meie ülikool, tema töö tase on vää
ramatult tõusnud. Ühest osast neist 
suurtest edusammudest, mida me 
viimase nelja aasta jooksul oleme 
saavutanud, jutustame me oma tä
nases lehes. Ärgem unustagem het
kekski, et nende ja kõigi teiste 
suurte saavutuste eest võlgneme 
me tänu kommunistlikule parteile, 
vennasvabariikide omakasupüüd
matule abile ja suure Stalini geni
aalsele juhtimisele!

Heites pilgu viimase nelja aasta 
jooksul käidud teele, kujuneb veel
gi kindlamaks meie otsus hääletada 
12. märtsil kõhklematult kommu
nistide ja parteitute b'oki saadiku
kandidaatide poolt. Demonstreeri
des valimistel oma tihedat koondu
mist nõukogude võimu, bolševike 
partei ja suure Stalini ümber, hää
letame me oma suure sotsialistliku 
kodumaa edasise õitsengu ja tema 
võimsuse kasva eest, meie rahuliku 
ja eduka töö eest, meie. Tartu Riik
liku Ülikooli edasise arenemise ja 
tema töö paranemise eest!

R. Antons j}a V. Leede 
registreeriti Ülemnõukogu 

saadiknkandidaatideks
Neil päevil toimunud valimiste 

ringkonnakom isjonide istungei! re
g istreeriti NSV Liidu Ülemnõuko
gu saadikukandidaadid.

NSV Liidu Ülemnõukogu Liidu
nõukogu valimiste T artu  valimis
ringkonnas nr. 668 registreeriti Lii
dunõukogu saadikukandidaadiks 
TRÜ õppeprorektor sm. Richard 
Juhan! p. A n t o n  s. kuna Rahvus
te Nõukogu saadikukandidaadiks 
T artu  linna valimisringkonnas nr. 
56? registreeriti EK(b)P T artu Lin
nakomitee sekretär sm. Valdar 
Jaani p. L e e  d e .

Sõna on a g Btaatorite!

Oodatud küiaiine vaii- 
jate kodudes

Saanud endale agitaatori suured 
ja  vastutusrikkad ülesanded, asu
sin kohe nende täitmise e.

Nüüd olen oma valijate ju u 
res saanud oma inimeseks, on m är
gata, ei minu tulekut oodatakse. 
Vestleme siis ühiselt Nõukogude 
valimissüsteemist, meie majandus- 
ja  kultuurielust, uutest sündmus
test rahvusvahelises olukorras.

Ent vadijad ei piirdu enam  üks
nes küsimustega neilt aladelt, vaid 
pöörduvad minu poole ka oma 
isiküke küsimustega, paluvad abi 
mitmesuguste raskuste ü!etamisel. 
Nii jutustas ?t-aastane valija 
Anna Adler, e t ta elab rasketes tin 
gimustes ilma hooldajateta võõras
te inimeste juures toas, kus peale 
tema elab veel kolm inimest. Sm. 
Adler on kaks korda pöördunud 
sotsiaalkindlustusosakonna poole 
ava!dusega tema võimiseks vana
dekodusse, kuid tema avaldusi 
pole seni rahuldatud. Rõõmuga 
nõustusin täitm a valija  soovi ja  
abistama teda selle küsimuse la 
hendamisel.

Sotsiaalkindlustusosakonnas sel
gus, et sm. Adleri avaldused o'id 
seni jäänud  kuidagi silmapaari va
hele. Niitid aga lubati asi kiiresti 
lahendada. See teade valmistas sm. 
Adlerile suurt rõõmtj.

Edaspidi taha^ olla veelgi sage
dasemaks k ^a lisek s oma valijate 
kodudes.

H. Metsa

Kasvatades kasvame 
ka ise

Teades Ülemnõukogu valimiste 
suurt p o liiilis t tähtsust, hakkasin 
ka mina töötama agitaatorina agit
punktis nr. i 2. — Selleks, et ise 
olla teadlik valimistest ja  seoses 
valimistega kerkivaist küsimustest, 
tutvusin vastava kirjandusega, ees
kätt aga valim ism äärustikuga. Minu 
esimeseks tööks oli viia valijatele 
kutseid koosolekule, mis toimus 
agitpunktis. Seda ja  järgnevaid 
külaskäike kasutasin selleks, et 
tutvuda valijatega, vestelda neid 
huvitavail teemadel ja  pakkuda 
oma kaasabi nende vajaduste ra 
huldamisel. Nendele kogemustele 
toetudes jä tkan  veel hoolikamalt 
selgitustööd valija te  seas, et k ind
lustada kõigi valija te  ilmumine 
valimistele.

Agitaatori töö on huvitav ja  pae
luv: saan olla kasulik meie kodu
maale ja  töötades arenen ka ise.

Helvi Kull

Juba lähenedes agitpunktile, näe-* 
me kaugelt noolekesi, mis näitavad 
teed šeflusaluse agitpunkti nr. 8 
juurde. A gitpunkti hoone välis- 
dekoratpioonid on kujundatud m ait
sekalt ning varustatud piisavalt 
valgustusseadmetega. See koik kõ
neleb, et siin on tehtud tubli töö 
meie ülikooli kollektiivi poolt.

Astume edasi. Ka siseruumides ei 
saa tulla eksimine kõne alla, sest 
nooled suunavad meid igal pool.

Pidevalt tuleb kodanikke — vali
ja id  ja  üliõpilasi-agitaatoreid, kes 
nim ekirju  kontrollima, kes ü lesan
deid saama agitkollektiivi ju h a ta 
ja lt sm. Feldmanilt.

Agitpunkt ise on m aitsekalt de
koreeritud loosungite, põõsaspuu- 
dega. Siin asub väike raamatu-J? 
kogu, a jak irjad  ja ajalehed, ra a 
dio, malendid. Kõik see muudab 
agitpunkti hubaseks ja  koduseks, 
meeldivaks vaba a ja  veetmise ko
haks igale valijale.

Kuid ka agitaatoritel on siit 
palju  leida — siin asub instruk tsi
oonide vihik, kust agitaatorid  ka 
siis oma ülesandeid saavad teada, 
kui ju h a ta ja l pole momendil aega 
või viibib m ujal. Seinal asub agit
punktile m ääratud piirkonna plaan. 
Samas leiam e ka autahvli ja  seina
lehe „Agitaator'*.

Nagu selgub ju tuajam isest agit-

TRU kollektiiv tervitab vaimustusega 
ÜK(b)P KK läkitust kõigiie va!ijate!e

Möödunud nädala lõpul aval
dati ÜK(b)P Keskkomitee läk'- 
tus kõigile valijaüe. Koos kogu 
nõukogude rahvaga tervitas Tartu 
Riikliku Ülikooli kollektiiv vaimus
tatult kuulsusrikka bolševike partei 
Keskkomitee valimiseelset läkitust, 
milles suurepärase selgusega on 
formuleeritud bolševike partei 
programm, kommunismi ülesehita
mise programm.

Arvukail koosolekuil kursustel, 
õpperühmades ja ametiühingugrup- 
pides arutasid meie ülikooli õppe
jõud, üliõpilased ja teenistujad 
ÜK(b)P Keskkomitee läkitust. Kõik 
sõnavõtjad kinnitasid üksmeelselt 
oma otsust järgida ÜK(b)P KK 
läkitust ja hääletada 12. märtsil 
kommunistide ja parteitute stalin
liku bloki saadikukandidaatide 
poolt.

Üle meie suure kodumaa kandus 
ÜK(b)P Keskkomitee läkitus kõi
gile valijaile, täites uhkuse ja  tänu
tundega meie maa töötajate süda
med. Oleme uhked selle üle, et meil 
on õnn elada neil suurtel aegadel, 
kus inimene teadlikult juhib  loo
duse ja  ühiskonna arengut.

Meie põlvkonna noored m äleta
vad veel väga hästi um bunud ko
danlikku aega, kus puudusid ava
rad tulevikuperspektiivid. Mäletan 
ise, kui tol a ja l tehnikum is käies 
tuupisin „maa langeva viljakuse 
seadust" või Mendeli seadusi, mis 
piirasid saakide tõusu ja  loomis- 
võimalusi sord%ir<etuses.* Paratam a
tult tekkis mõte — m illeks siis 
üldse õppida põllum ajandust, k ri 
me siin nagunii midagi ei saav№a, 
sest „looduse seadused" on seHised.

Nüüd aga oleme ise suure stalin
liku looduse üm berkujundam ise 
plaani elluviijad. Teame, et maa- 
viljakuse tõus on piiram atu, ei 
inanune võib oma soovi kohaselt 
aretada uusi sorte ja  tõuge. Planee
rime teadlikult põllum ajanduslikku 
tootmist meie noortes ühism ajandi
tes. Võime juba oma silmaga näha 
edusamme, mis meie maal on teh

tud viie sõjajärgse aastaga.
Lugedes ÜK(b)P KK valimiseelset 

läkitust, oleme uhked meie maa 
suurte võitude üle, mis on saavu
tatud bolševike partei ja  targa 
Stalini juhtim isel. Teame, et meie 
maa on kujunenud tugevaimaks rii
giks maailmas, et meie ühiskondlik 
kord on kõige elujõulisem m aail
mas.

Põllum ajandusteaduskonna lõpe
tajad, rakendam e kogu oma ener
gia tööks ja  õppimiseks, et poole 
aasta pärast õpetatud agronoomi
dena ellu astudes oleksime tugevad 
nii oma erialas kui ka ühiskondlik- 
poliitilistes teadmistes, et täide viia 
meie vaWsuse ja  partei juhiseid 
sotsialistliku põllum ajanduse aren
damisel!

Kindlustundega astume 12. m ärt
sil valim iskastide juurde, andes 
oma hääle kommunistide ja  parte i
tute bloki kandidaatide poolt. Tea
me, et ainult kommunistiiku partei 
iuhi'm ine tagab meile avarad 
arenemise ja  töötamise võimalused.

Veata Sarv,
Põllum ajandusteaduskonna

IV kursuse üliõpilane.

Kommunistiiku kasvatuse !ahutamatu osa
Boiševistliku agitatsiooni arenda

misel noorte ja  elanikkonna hulgas 
on eriti suur tähtsus seoses NSVL 
Ülemnõukogu valimistega. A gitat
sioonitöö suurt tähtsust on õieti 
mõistnud TRÜ Õigusteaduskonna 
üüõpilastest agitaatorid, kes on ra 
kendunud tööle agitpunkti nr. 12 
agitaatorite kollektiivis. Peamist 
tähtsust omistatakse tööle valijate 
kodudes, kusjuures kõige levinu
maks töömeetodiks kujunevad 
vestlused. Vestluste läbiviimine 
valijatega nõuab agitaatorilt 
laialdasi teadmisi NSV Liidu 
Ülemuoukogu va im ism äärust kust, 
Stalinlikust Konstitutsioonist, sünd
mustest nreie maal ja  rah
vusvahelisel alal. Agitaatorite iga
külgseks ettevalm istam iseks teosta

takse agitatsioonitöö kogemuste va
hetamise ja  instrueerim ise koosole
kuid vastava't väljatöötatud p laa
nile. Peale selle toimub agitaatorite 
omavaheline kogemuste vahetam ine 
vestluse teel.

Esimesed kogemused agitaatori- 
töös näitavad meie elanikkonna ak 
tiivsuse pidevat kasvu valimiseelsel 
perioodil. V alijad esitavad agitaa
toritele suuri nõudmisi ja  on üh t
lasi nende teadmiste ja  töö kont
rollijaks.

Me ei tohi unustada, et agitatsi
oonitöö NSV Liidu Ülemnõukogu 
valimiseelsel perioodil on üks osa 
sellest tööst, mida me teostame 
kom munistliku kasvatuse alal.

B. Hiire, 
Õigusteaduskonna I kursuse i 

üliõpilane.

Pühapäev šeHusaiuses 
vaMas

ELKNÜ TRÜ komitee poolt saa
deti laupäeval, 18. veebruaril 12- 
liikmeiine agitatsioonibrigaad sm. 
V. Kaarna juhtim isel TRÜ šeflus- 
alusesse Mäksa valda. Brigaad ja 
gunes koha peal viieks 2—3 liikm e
liseks grupiks, millistest igaüks 
suundus eri kolhoosi. Külastati 
Helina. Sõpruse, Majaka, Koidu ja  
Jõemetsa kolhoosi. Koik brigaadi 
Liikmed võtsid pühapäeva jooksul 
osa reast agitatsiooniretkedest kol
hoosiperedesse ja  korraldasid rah 
vakoosolekuid, kus selgitati kol
hoosnikutele valimismäärustikku 
ning neid suuri saavutusi, mida 
meile on andnud nõukogude voim.

Kokku külastasid agitaatorid ea 
iOO kolhoosiperet. Eriti tubli töö 
tegid agitaatorid — kommunistli
kud noored sm-d Maidla, T alijärv, 
ja  Paabo.

Ohtul korraldati Melliste ra h 
vamajas selgituskoosolek kol
hoosnikutele, kus kolhoosnikud 
otsustasid minna 12. m ärtsil vali
mistele organiseeritult.

V. Koslov, 
M etsandusteaduskonna 111 

kursuse üliõpilane.

Meie panns vaMnnseei- 
sesse seigitnstöösse

Et aidata kaasa valimiseelse agi- 
tatsiooniiöö teostamisel, sooritas 
grupp III kursuse slaavi filolooge 
möödunud pühapäeval külaskäigu 
Raadi õppe- ja  katsemajandisse. 
Külaskäigu eesmärgiks oli tutvus
tada valijaid ÜK(b)P Keskkomitee 
läkitusega kõigile valijaile.

Juba varakult kogunesid m ajan
di töötajad punanurka, ootasid 
külalisi___

Pärast ELKNU TRÜ komitee 
sekretäri sm. Tiido sissejuhatavat 
sõnavõttu luges Õigusteaduskonna
II kursuse üliõpilane sm. Kaunsar 
ette  partei Keskkomitee läkituse.

Järgnes sisukas kontsertosa. Koos 
üliõpÜaste-esinejatega laulsid ka 
koosolekust osavõtvad noortöölised. 
Laulud vaheldusid ühise tantsuga, 
iants mängudega, arenes sõbralik 
vestlus.

Kõlab ühine ilaul — „Maailma 
demokraatliku noorsoo hümn". 
Aeg on asuda koduteele. Raadi ma
jandi töötajad lahkusid õhtult uute 
kasulike teadmistega ja  tundega, 
et oli kasulikult veedetud puhke- 
tunnid, üliõpilastele tähendas see 
külaskäik aga kontakti tihenda
mist meie vailijatega, uut panust 
valimiseelsesse selgitustöösse.

N. D egtjarjova, 
Ajaloo-keeleteaduskonna 111 

kursuse üliõpilane.

punkti juhatajaga, on senini.agi
taatorite  poolt tehtud tublisti tööd. 
Kuna õppetöö on juba  käimas, siis 
on lahenenud põhiliselt ka senised 
raskused agitaatorite kollektiivi 
komplekteerimisega ning agitpunkt 
teostab praegu intensiivset valimis
eelset selgitustööd.

Tublisti on töötanud agitaatorid 
sm-d Kurm, Paves, Naimark, 
Sepp jt., kes lõpetasid esimestena 
valijate nim ekirjade kontrolli.

Parim ate agitaatorite hulka kuu
luvad ka sm-d Hein ja  Timma, kes 
on eeskujulikult läbi viinud vali
miseelse selgitustöö, saavutades see
juures tiheda kontakti kõigi vali
jatega. Nii on agitbrigaad nr. 9 
läbi viinud 16 grupi- ja  45 indivi- 
duaalvestlust ning agitaatorid on 
osavõtlikult suhtunud kõigi üles
kerkinud väärnähete lahendamisse, 
aidates selleks omalt poolt igati 
kaasa.

Tänu nende tublide agitaatorite 
ennastsalgavale tööle lõpetas agit
punkt nr. 8 esimesena Tartu  linnas 
valijate nim ekirjade kontrolli.

{ Tublit abi agitatsioonitööle on 
; osutanud meie ülikooli isetegevus
lased. Nii esinesid h ilju ti Ajaloo- 
keeleteaduskonna üliõpilased hea 
isetegevusega rahvakoosolekul, sa
muti ka A rstiteaduskonna ja  Keha- 

"kuttuuriteaduskonna üliõpilased.
Kõigi teaduskondade isetegevus

lased peavad joonduma nende tea
duskondade järg i ja  andma ka 
omalt poolt panuse meie šeflus- 
aluste agitpunktide tööle.

Teiselt poolt leidub aga ka nii
suguseid agitbrigaade ja  agitaato
reid, kes pole senini suhtunud va
jaliku tõsidusega valimiseelse selgi
tustöö läbiviimisse.

Agitbrigaad nr. 5. mille brigaadi- 
vanemaks on sm. Kilk, teostab- oma 
ülesandeid lohakalt, ei kontrolli 
agitaatorite tööd. Selletõttu on agi
taatorite poolt läbiviidud selgitus
töö olnud pealiskaudne ning indi
viduaal- ja  grupivestluste tase nõrk.

Halvasti on töötanud ka agitaato
rid sm-d Leinemann ja  sm. Frorip. 
Nii ei ilm unud kommunistlik noor 
sm. Leinemann kuni 16. veebruarini

j oma agitaatorikohuseid täitma. Sm. 
] Leinemann ei olegi suuteline edukalt 
} teostama agitaatoritööd, sest suhtub 

passiivselt ideelis-poliitilisse enese- 
täiendamisse ja  ei ole kursis täna
päeva aktuaalsem ate poliitilise elu 
sündmustega.

Oma poliitilise täiendamise loha
kile jätm ise ning loiu töö eest agi
taatorina karistas ELKNÜ TRÜ 
komitee sm. Leinemanni valju noo
mitusega arvestuskaardile kandm i
sega.

Agitaator ja  kommunistlik noor 
sm. Frorip aga, kinnitatuna tööle 
parteibüroo poolt, „mõtles" veel 
kaks päeva, enne kui pärast kordu
vaid meeldetuletusi astus agit
punktiga kontakti.

Sellised nähtused peavad meie 
agitaatorite töös kohe kadum a ning 
sm-d Leinemanni! ja  Froripil tuleb 
asuda tõsiselt tööle, et m itte jääda 
võlglaseks meie valijate ja  ülikooli 
kollektiivi ees.

On selge, et kui lõplikult likvi
deeritakse needki vead, mis seni 
häirisid edukat agitatsioonitööd ja  
kui meie agitaatorid suhtuvad oma 
töösse vee! suurem a kohusetun
dega, suudab ülikooli pere liikmeist 
moodustatud agitkollektiiv kindlus
tada valimiste täieliku õnnestumise 
oma piirkonnas.

V. Kaarna



Lk. 2 Tartu Riiklik ÜHkooi № . 6 (53) 24. veebruaril 1950. a.

M ß ß Z c f a d c s  y c t  й Р * ж ж % е ж % м % с  M c b ž  р с с Н ,  

й м с И е Ж м ж м с  ж ю с ж с  м Н Ь с с Н  с ^ м а м с  е й ж е ж ж д м  у я  & e c g y $ * z  м г с ж ж е з и ж ж а с

Т ^ й з с Ж м  Ш ж ^ с € з Ж  —  Ж ^ < 5 € )

Neti vi!jaka töö  aastat
Prof. A. KOORT,

Tartu Riikliku ülikooli rektor
NSV Liidu Ülemnõukogu eelmise ; 

koosseisu valim .stest on möödunud ' 
neli aastat. See aeg on oinud nõu
kogude rahvale suurte võitude 
ajaks rahvam ajanduse taastamisel 
ju  arendam isel ning kommunismi 
aluste rajam isel. Nõukogude tea
duse alal Töötajate, kõrgemate õp
peasutiste õppejõudude ja  üliõpi
laste mitmemiljoniline arm ee on 
selle a ja  jooksul oma jõu raken
danud seltsimees Stalini poolt sea
tud ülesande lahendamisele, mis 
seisneb selles, et „järele  jõuda ja 
ületada ligemal aja l teaduse saa
vutused väljaspool meie maa 
piire".

Selle ülesande täitmisel on töö
tanud ka Tartu Riikliku Ülikooli 
kollektiiv. Vaadates tagasi käidud 
teele võime konstateerida, e t meie 
tööd sel alal on krooninud tähele
pandavad edusammud.

Noukogude valitsuse ja  bolševike 
partei hoolitsusel on tunduvalt 
laienenud meie ülikooli struktuur. 
On välja kujundatud terve rida 
uusi osakondi ja  eriharusid, mis 
mitmekesistavad spetsialiseerumis- 
võimalusi Tartu  Riiklikus Üli
koolis. M atemaatika-loodusteadus- 
konnas organiseeriti keem ia
osakond, Ajaloo-keeleteaduskon- 
nas loodi loogika-psühholoogia- 
osakond, Põllum ajandusteaduskon
na struk tuu r täienes zootehnika 
eriharuga jne. Täiesti uue teadus
konnana kutsuti ellu M etsandus
teaduskond, mis praegu töötab 
juba  kolme osakonnaga.

Meie ülikool on tähelepanelikult 
silmas pidauud Nõukogude Eesti 
rahvam ajanduse uusi tarvidusi, mis 
kerkisid üles seoses meie põllu
m ajanduse ülem inekuga sotsialist- 
tikule teele. M ittestatsionaarse osa
konna avam ine Põllum ajandustea
duskonna juures, põllum ajanduse

alal töötavate kaadrite  täiendus
kursuste läbiviimine ja  teised 
sammud on näideteks meie ülikooli 
abist rahvam ajanduse varustam i
sel kvalifitseeritud kaadritega.

Võrreldes sõjajärgse ajaga on 
võrratult avardunud õppimistingi
mused TR Ülikoolis. Vennasvaba
riikide sõbraliku abiga oleme tei
nud ära suure töö õppebaaside 
kindlustam ise alal. Ou loodud rida 
uusi laboratooriume, kusjuures 
eeskätt tuleb m ärkida biokeemia 
kateedri ellukutsum ist ja  vastava 
laboratoorium i sisustamist.

Tänu töötingimuste paranemisele 
on m uutunud kiiremaks ka edu
sammud õppetöö kvaliteedi ja  tu
lemuste tõstmise osas. Juhindudes 
ÜK(b)P Keskkomitee ajaloolistest 
otsustest ideoloogilise töö kohta ja  
toetudes õppejõudude ideelis- 
uoliitilise teadlikkuse jä rjek in d la 
le kasvule oleme saavutanud m är
gatavat edu õppetöö idectis-ieoree- 
tiiise taseme tõstmisel ja  eriti võit
luses kodanliku läänekultuuri 
igandite ning mõjude vastu.

Teadusliku uurimistöö osas - on 
meil kujunenud juhtivaks eesm är
giks koosi öö süvendamine rahva
m ajandusega ja  selle vajaduste 
teenimine.

Meie töö tulemusõd näitavad, et 
Tartu Riiklik Ülikool käib tänu 
nõukogude võimule ja  meie kollek
tiivi üksm eelsetele pingutustele 
kindlalt tõusuteed. Teadmine, et 
võlgneme oma saavutuste eest tänu 
nõukogude võimule ja  Lenini- 
Stalini partei targale juhtim isele, 
koondab meie kollektiivi veel tihe
damalt nõukogude võimu ja  bol
ševike partei ümber ning mobili
seerib meid 12. märtsil üksmeelselt 
hääletam a kommunistide ja  parte i
tute bloki saadikukandidaatide 
poolt.

ян/Zg seentes /t<?̂  aas^a? lagast /мД-
/oJ а%яаам^м%, &ай? m/üd t^/gas е/м /a

j a
Nõukogude võim kindlustab 

kõigile noortele õiguse haridu- 
sete. K ujukaks tõendiks sellest 
on ihiõpiiaste arvu kasv meie 
üiikooiis. Kui meil 1946. a. oli 
1332 üliõpilast, siis nüüd on 
see arv kaevanud juba 2343-ni.*

Iga aastaga jä rje s t enam an
nab meie ülikool kodumaale 
kvalifitseeritud kaadreid. Neli 
aastat tagasi lõpetas meie ü li
kooli ainult 180 inimest^ tänavu 
aga taotlevad ülikooli lõpetami
se diplomit 438 inimest.*

Jä rje s t avarduvad õppimisvõi
malused TR Ülikoolis. Viima e 
nelja aasta jooksul oa meil 
juu rde  moodustatud 1 uus tea
duskond ja  8 uut osakonda, mil
lega teaduskondade arv ulatub 
8-ni ja  osakondade arv 21-ni.

А
Nõukogude võim hoolitseb vä- 

Sünatult selle eest, et komplek
teerida meie kõrgemaid õppe- 
asutisi kvalifitseeritud kaad ri
ga. Selle hooli suse väljendu
seks on arvulised näitajad  
meiegi ü lk co lis t: kui 194S. a.
o4 meil õppejõude 341 ja  õppe- 
abipersonali liikmeid 197, siis 
praeguseks ajaks on need a r
vud suurenenud vastavalt 433-ni 
ja  287-ni.

Neli aastat tagasi oH TR Ü'i- 
k^2 il 4 ühiselam ut 295 kohaga, 
nüüd a-?a 9 internaati, kus elab 
1040 üliõpilast.

Õppetöö taseme järjek indel 
<t§stmiHe ja  üliõpilaskonna sü- 
ras tahe tasuda nõukogude või
mu hoolitsuse eest hea ööbimi
sega on viinud õppeedukuse 
mei,<* ülikoolis tunduva'e t5i?su- 

j ie. Kui 1946. aasta talvisel eksa- 
} mi sessi oonil oli ülikooli kesk

mine hinne 38, siis äsjam öödu
nud sessioonil oli see arv juba 
4,38.

Teaduslikku töösse on aktiiv
selt rakendunud ka üliõpilnsed. 
1946. aastal mei! veel polnud 
и'?0рГаз?е Teaduslikku Ühin
gut. Nüüd see on loodud ja 
töötab edukalt. Ühingu 49 tea
duslikku ringi, miil** ümber on 
koondunud 1300 üliõpilast, val
mistuvad innukalt Ш teadusli
kuks konverentsiks.*

Peatumatut tõusuteed sammub 
spordiharrastus meie iüikoo'is. 
Viimase nelja aastaga on U"K 
Inkmete arv kasvanud 403-lt 
817-le. Spordimeisterlikkuse tÕu- 
sn*. iseloomustavad järgmised 
näitajad: NSV Liidu tšempione 
üliõpilaste hulgas 1946. a. ei ol
nud. nüüd on neid 12, Eesti 
NSV tšempioni tiitli saavutanud 
TRÜ üliõpilaste arv on aga sa
mas ajavahemikus suurenenud 
24-lt 68-ni.

UJhe kateedri kiire areng
Vähem kui aasta tagasi Metsan

dusteaduskonna m ahajäänum  ja  
õppevahendeilt vaeseim oli veoma
sinate ja  masinaõpetuse kateeder.

Praegu aga sama kateeder on 
üheks teaduskonna elujõulisemaks, 
sisukamaks kateedriks. Lühikese 
aja  jooksul m uretses kateeder e ri
tüüpi autom asinate ja  trak torite  
kõik detailosad, monteeris need ja 
sai sel teel rikkalikult mudeleid. 
Neid üksikuid eksponaate võib a r
vata tuhandele. Kateeder on han
kinud mitmesuguseid mõõtinstru- 
mente katsetusteks. K ateeder omab 
peale selle kaks töökorras trak to
rit jne. K ateedril on värvilisi ta 
beleid jõum asinate osadest ja  töö
protsessidest ligemale kahesaja 
ümber. See kõik lubab kateedri 
õppetööd teostada noukogude tea
duse nõuetele vastavalt.

Tekib küsimus, mis tekitas sää
rase m urrangu kateedri elus? 
Põhjus on väga ühtne — noukogu- 
lik tööstiil.

Möödunud aasta maikuus ku tsu
ti kateedri juhata jaks insener Vil-

lem Meerits, kes tunneb oma e ri
ala väga põhjalikult. Sm. V. Mee
rits koostas väga konkreetse, sü
gavalt läbimõeldud plaani kateedri 
väljaarendam iseks ja  asus kateedri 
kollektiiviga energil selt selle kava 
täitmisele. Ta loi tiheda sideme 
traktorijaam adega, autobaasidega 
jt., mis võimaldas saada õppetööks 
vajalikke detaile, mis kateedri la 
boratooriumis seati kokku mudeli
teks ja  masinateks.

Kateeder ei saa õppetöös p iirdu
da ainult mudelitega, vaid on vaja 
ka töökorras autot, trak torit, töö
koda tööpinkidega jne. Ka need 
on kateeder osaliselt m uretsenud.

Suurt abi säärase läbimõeldud 
ja  põhjendatud kava teostamisel 
osutas Nõukogude valitsus, kes 
eraldas M etsandusteaduskonnale 
vastavad fondid.

Ülikooli juhtkond aga vabastas 
kateedrile uued sobivad ruumid. 
Pole kahtlust, et kateeder uutes 
ruumides saavutab uut. veel suu
remat edu töös.

Vennasvabariikide abi ja toetusega
Meie ülikooli hoogus arenemine, 

miile tunnistajaks me oleme, 
poleks mõeldav vennasvabariikide 
omakasupüüdmatu vennaliku abita. 
H indam atuks toeks õppe- ja  tea
dusliku töö korraldam isel ou mei
le vennasvabariikide kogemused. 
Ent selle kõrval saame me vennas- 
vabariikidelt ka väga ulatuslikku 
m ajanduslikku abi. Sagedasti saa
buvad Tartu raudteejaam a vagu
nid vennasvabariikide saadetistega 
meie ülikoolile.

Ainuüksi möödunud aasta jook
sul saime me vennasvabariikidest 
mitmesuguseid tarvilikke sissesea
deid ja  m aterjale enam  kui 2,3 
iniljoni rubla väärtuses. 800 tuhan
de rubla eest saatsid vennasvabarii-

gid meile traktoreid, rehepeksu
masinaid, põlluiööriistu ja  igasugu
seid tööks vajalikke aparaate. Sel
lele lisanduvad veel Moskva ja  
Leningradi ülikoolilt tasuta saadud 
seadmed, mille väärtus ulatub 200 
tuhande rublani. Klaasesemeid 
ning kem ikaale laboratoorium idele 
ja  kantseleitarbeid koeru ülikoolile 
saabus mullu samuti ligi 200 tu
hande rubla eest. Rohkearvuliselt 
saadi vennasvabariikidest igasugust 
inventari — sealhulgas 3 moodsa- 
tüübilist veoautot ja  üks sõiduauto 
..Pobeda". Ülikooli töökodades ja 
õppebaasides seati üles hulk uusi 
treipinke, puurm asinaid, keevitus- 
aparaate jt. seadmeid vennasvaha- 
riiк ide vabrikum ärgiga.

!deeHs-poHiti!ise taseme tõus hoogustub
Järjekindel ja  hoolikas töö kom

m unistliku kasvatuse teostamise 
alal toob kaasa meie ülikooli kol
lektiivi poliitilise teadlikkuse ja  
nõukogude patriotism i suure tõusu. 
Selle tõusu kujukaks näita jaks on 
eesrindlikem ate õppejõudude ja  
üliõpilaste jä rje s t rohkearvulisem  
astum ine nõukogude rahva avan
gardi — Lenini-Stalini partei rida
desse.

Nii võeti ainuüksi ülikooli 
parteiorganisatsiooni viimase) koos
olekul vastu UK(b)P liikm ekandi
daatideks viis eesrindlikku kom
m unistlikku noort. Vastuvõetute 
hulgas on Ajaloo-keeleteaduskonna 
IV kursuse üliõpilased Asta Kün
nap ja  Karl Siilivask. Nad mõle
mad on tuntud õppetöö eesrindlas- 
tena, kes eksamisessioonil saavuta
sid ainult väga häid hindeid. Selle 
kõrval leiavad nad aega ka inten
siivseks ühiskondlikuks tööks, 

i ELKNÜ TRÜ komitee liikmena 
! juhtis sm. Künnap pikem at aega 
 ̂ kehakultuuritööd ülikoolis, sm. Sii-

Meenutades tööd kodanliku aja 
ülikoolis, on nagu vaatleksid mõnd 
imelikku, raskesti seletatavat vaa
temängu. Niivõrd erinevad nõu
kogude ülikoolist oli tol ajal nii 
üliõpilaste kui ka õppejõudude elu 
ja tööviisid.

Noor üliõpilane, kui tal polnud 
häid tuttavaid vanemate üliõpilaste 
hulgas, tundis end õppetöös täitsa 
omapead jäetuna. Kas ta loengutel 
käis või mitte, kuidas ta loengutel 
kuuldud materjali iseseisvalt läbi 
töötama pidi, see polnud õppejõu 
mure. Täiesti loomulikuks peeti 
seda, et õppejõud üliõpilastega, te
ma võimetega ja teaduslikkude 
huvidega esimest korda tutvus alles 
vastava aine eksamil. See oli üheks 
põhjuseks, miks eksamite mitte- 
õnnestumist esines väga sagedasti. 
Nõuete ulatust mitte teades, läksid 
üliõpilased eksamile sageli pooliku
te teadmistega. Oli ka neid, kes 
teadlikult puuduliku ettevalmistu
sega „hea õnne peale" eksamitele 
ilmusid, mõnikord ka tõesti kuidagi 
iäbi said. Enamik neist kukkus mui
dugi läbi, sellepärast kujunes väl
jendus sellise eksamitele minemise 
kohta — minema „nalja tegema".

Selline „naljategemine" oli mui
dugi tülikas õppejõududele, kellel 
neid üliõpilasi pärast korduvalt 
eksamineerida tuli. Sellepärast ha-

kati hiljem „akadeemilist vaba
dust", mille nimel kõik see korra
lagedus toimus, veidi piirama. Mää
rati, et samas aines võib eksam ii 
korrata ainult kolm korda (!), mille 
järel, kui eksam kolmandalgi kor
ral ei õnnestunud, dekaan võis ni
metada komisjoni, kelle ees üliõpi
lane neljandat, ühtlasi viimast 
korda õnne võis katsuda. Et pidur
dada üliõpilaste eksamitele ilmu
mist „hea õnne peale", seati sisse 
eksamimaks. Teiselt poolt aga oli 
see maks uueks täiendavaks tõk
keks kehvadest oludest võrsunud 
üliõpilase haridusteel.

Üliõpilaste abistamist konsultatsi
oonide kaudu ei tuntud. Oli üksi
kuid õppejõude (prof. J. Piiper, 
prof. A. Valdes), kes omal algatusel 
püüdsid selletaolisi õppevorme ra
kendada, kuid neid õppejõude ko
heldi enamiku poolt kui ülikooli 
traditsioonide rikkujaid, kes taha
vad kõrgema kooli muuta keskkoo
liks.

Poleks õige. kui ütleksime, et noor
te üliõpilaste vastu keegi huvi ei 
tundnud. Huvitundjateks olid mit
mesugused üliõpilaste organisatsioo
nid, kes nende seast omale uusi 
liikmeid värbasid. Suur hulk astus

ki neisse organisatsioonidesse, osalt 
lootes abi õppim isajaks ülikoolis,, 
osalt arvestades „vilistlaste" toetust 
koha saamisel pärast ülikooli lõpe
tamist.

Väga sageli tabas küll raske pet
tumus neid, kes lootsid, et selline 
organiseerumine soodustab õppi
mist. Noored võeti neisse organisat
sioonidesse lihtliikmetena ehk nagu 
neid paljudes organisatsioonides 
vanade saksa traditsioonide järgi 
nimetati „rebastena". Et saada 
tegevliikmeks ehk „buršiks", pol
nud tähtis õppeedukus, vaid aktiiv
ne osavõtt organisatsiooni elust. 
Organisatsioon aga tegeles hoopis
ki muuga, kui õppetöö soodustami
sega. Enamiku selliste organisatsi
oonide tegevus seisnes aja surnuks
löömise, igasuguste joomingute ja 
muu taolise korraldamises. Ja siin 
oli „rebaste" kohuseks teenida 
burše ja vilistlasi ning ega „reba
sel" õigust olnud keelduda, kui 
teda käsutati kaasa jooma. Kui aga 
burš või vilistlane hõikas: „Rebane, 
tuld!" — siis tähendas see, et noor 
üliõpilane pidi nõnda hõikajal pabe
rossi läitma.

Tavaline nähtus kodanlikul ajal
oli, et üliõpilaste õppimise aeg venis

pikaks. Ainult vähesed lõpetasid 
ülikooli normaalse ajuga. Ülikooli 
astujatest lõjpetas ülikooli ainult 
väike osa. See oli ..akadeemiline 
vabadus", kuid keegi ei küsinud, 
kui suuri asjatuid kulusid see ..va
badus" tähendas.

Oli ka üliõpilasi, kes burši- 
organisatsioonidest kõrvale jäid, 
soovides pühenduda ainult õppe
tööle. Neid hüüti põlglikult „metsi
kuteks". P aljudki neist olid hea 
õppeedukusega, kuid pärast ülikoo
li lõpetamist oli neil sageli raske 
teenistust leida. Lokkas „onupoja
poliitika": kohtadele said need, ke
da toetasid kõrgematel kohtadel 
olevad „vilistlased". Läbi lüüa oma 
isikliku tublidusega oli väga raske.

O m apäraselt avaldus „akadeem i
line vabadus" ka õpetajaskonna 
töös. R iiklikult k innitatud aine
program m e ei olnud. Kõik program 
mid koostasid õppejõud ise. Oldi 
arvamusel, et kes professorit enam 
õpetada võib; ta on ju  ise suurim 
eriteadlane.

Nõudmiste ulatuse reguleerim i
seks ei tehtud midagi. Oli küllalt 
õppejõude, kes olid rangete nõud
mistega, selle kõrval esines aga ka 
vähenõudlikke. Väga huvitav scl-

livask aga töötab oma teaduskon
na komsomoli-algorganisatsiooni 
sekretärina. Plaanikindla tööga on 
ta  oma algorganisatsiooni viinud 
eesrindlikem ate hulka ülikoolis.

A rstiteaduskonnast astusid UK(b)P 
liikm ekandidaatideks sm-d Roha 
Naimark ja  Felicia Tõnisson. Sm. 
Naimark on tubli komsomoli ak ti
vist, sm. Tõnisson aga on teinud 
suurt tööd am etiühinguorganisatsi
oonis. Võrsunud töölisperekonnast, 
saab sm. Tõnisson omandada kõr
gema hariduse ainult tänu nõuko
gude korrale. Tänuks selle eest 
püüab ta olla alati eeskujulik  ü li
õpilane.

Samal koosolekul võeti vastu 
ÜK(b)P liikm ekandidaadiks ka 
M etsandusteaduskonna üliõpilane 
sm. Vladimir Koslov. õppim ises on 
ta  eesrindlane, teaduslikku tööd 
teeb hoolikalt: töötades ÜTÜ nõu
kogu aseesimehena ja  ELKNU 
TRU komitee liikm ena täidab ta 
vastutusrikkaid ülesandeid üliõpi
laste teadusliku töö juhtimisel 
kogu ülikooli ulatuses.

les mõttes oli olukord filosoofia
teaduskonnas (praeguses Ajaloo- 
keeleteaduskonnas). kus kehtis oma
pärane oppekorraldus. Kursuste süs
teemi ega kindlate aineterühm ade 
süsteemi ci olnud. Üliõpilane võis 
oma äranägemise järe le  valida 
kolm ainet. N eist-üh t — peaainet 
ehk põhiainet — tuli õppida laias 
ulatuses, nn. „laudatur"-ulatuses. 
teist ainet kitsamas, nn. „cum lau- 
de"-ulatuses ja  kolm andat õige k it
sas, nn. ,,approbatur"-ulatuses. Sel- 
lisetd kolme aine kombinatsioone 
moodustasid siis üliõpilased ka kõi
gis mõeldavates variatsioonides. 
Selgus aga. et aineks, mis iga
sugustes variatsioonides kõige 
sagedamini kordus, oli rahva
luule. Kõik teadsid, et seda põhjus
tas vähene nõudlikkus vastava õp
pejõu poolt, kuid et nõudmisi ü h t
lustada, selleks ci pidanud keegi 
sobivaks samme astuda.

Nõnda möödunud aegu meenu
tades mõtled, kuidas kiil! kõrgemas 
koolis, mis pidi teenima rahvast, 
tegelikult hoopis võidi hüljata kõik 
rahva huvid! Töötajate poegade! 
ja  tütardel oli väga raske siia ligi 
pääseda ja  läbi lüüa. varakate k las
side võsudele aga oli ülikool aja 
surnukslöömise ja vedelemise pai-

д.
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KOMMUN!STL!KE NOORTE ELU

Eesrindiikem atest saavad 
kcmmMMs LHkud n o o red

Nõukogude rahva kuuisusrikas armee on võitmatu!

Möödunud kuudel võitis A^al^o- 
keeleieaduskonna komson:oli-alg- 
organisatsioon vastu rea uusi liik
meid.

Kolmanda kursuse üliõpilastest 
astusid noorsooühingusse Arvo Kim
mel, Aino Piiper, Valli Rebane jt.

Miks astusid need noored ULKN Ü 
ridadesse? Sellest räägivad nende 
sooviavaldused ja elulookirjeldu
sed, mis nad esitasid algorganisatsi
oonile.

„Soovin astuda komsomoli sel
leks, et koos miljonite progressiiv
sete noortega aktiivselt kaasa aida
ta uue, kommunistliku ühiskonna 
ehitamisel," kirjutab Arvo oma 
sooviavalduses.

Elulookirjelduses võis ta veel 
septembrikuus öelda, et tal senini 
pole o'nud ühiskondlikke ülesun- 
deid. Kuid juba paar kuud hiljem  
valiti ta Ajaloo-keeleteaduskonna 
komsomoli-algorganisatsiooni büroo 
koosseisu, kus ta töötab sekretäri 
asetäitjana. kulles suurepäraselt 
toime oma uute ülesannetega.

Samuti on Arvo bibliograafia 
ringi aseesimees. Ta valis oma eri 
alaks bibliograafia, leides, et töö
tades just sellel a!al suudab ta 
anda oma parima ühiskonna heaks. 
Ja kuna ta armastab raamatuid, 
siis suudab ta seda kindlasti.

Aino sooviavaldusest loeme: „Ju
hituna palavast armastusest meie 
sotsialistliku kodumaa vastu tahan 
kommunistliku noorena anda kõik 
oma jõud ja võimed meie kodumaa 
ja rahva teenistusse, sammuda sel
lel sirgjoonelisel teel, mida meile 
on näidanud Lenini-StaHni võitlus- 
partei ja saada aktiivseks kommu
nistliku ühiskonna ehitajaks. Tahan 
õppida ja töötada nii, et pälvida 
kommunistliku noore austavat ni
metust".

Juba ülikooli astudes mõtiskles 
Aino komsomoli astumisest, kuid ei 
jõudnud lõpliku otsustamiseni. Ta 
kõhkles, kartis, et ta ei ole veel 
kommunistliku noore nime vääri- 
tine. 1949. aasta suvel aga otsustas 
ta küsimuse lõplikult. Sellest, kui
das sündis see otsus, jutusta!) ta 
oma elulookirjelduses:

„Sel suvel viibisin ma koos teiste 
seltsimeestega vene keele praktikal 
Leningradi üliõpilaste seas, koos 
nendega ehitasime kolhoosidele 
elektrijaamu. Suurepäraste kaas
laste töötahe ja entusiasm tõmbas

igal sammul kaasa. Seal veendu
sin lõplikult faktide najal komso
moli võimsuses ja minus valmis 
otsus ühendada ka enda jõud selle 
võimsate jõududega. Tahan nüüd 
täita oma uutele sõpradele antud 
lubaduse".

Aino on pidevas kirjavahetuses 
Leningradi ja Alma-Ata üliõpilas
tega. See on talle ka heaks prakti
kaks vene keeles. 8'aavi fiioc- 
gina on ta teinud viie semestri 
vältel vene keeles suuri edusamme. 
Juba praegu võib tema hääldamist 
kadestada iga vene keele õppija. 
Ta sõnavara kasvab süstemaatilise 
töö tagajärjel iga päevaga.

Sama! koosolekul, kui võeti vastu 
Aino, astus komsomoli ridadesse 
ka tema sõber Valli.

„Õppides, töötades ja võideldes 
tahan kasvatada endast uut ini
mest, aktiivset kommunistliku 
ühiskonna ehitajat," tõotab ta soo
viavalduses.

Alati sõbralik ja abivalmis, on 
ta töötades agitaatorina agitpunk
tis nr. 8, võitnud valijate poole
hoiu.

Valli töötab innukalt kaasa eel
oleva olümpiaadi edukaks korda
minekuks. Olles Ajaloo-keeletea
duskonna isetegevuskomisjoni k u n - 
tisektori juhataja, organiseerib ta 
iHiopi'asi hulgaliselt oiiimpiaaHst 
osa votma.

Rakendada igakülgselt oma või
meid rahva teenistusse, see on 
Valli eesmärgiks üliõpilasega n i^  
ta tulevases töös eest! kirjandusY 
alal.

д * *
Põllumajandusteaduskonnas võe

ti hiljuti vastu ÜLKNÜ liikmeks 
Ш kursuse vanem Leida Tohver.

Sm. Tohver on tuntud aktiivse ja 
eesrindliku üliõpilasena. Sm. Toh
ver on teinud tubli ninu tuunus- 
tustvääriva töö, olles ÜTÜ põllu
majandusteaduse osakonna nõu
kogu esimeheks. Ta kuulub ka 
Põllumajandusteaduskonna spordi- 
koilektiivi töö initsiaatorita huika 
ning on kõigile tuntud tubli võrk- 
palümängijana.

Sm. Tohver on veendunud, et 
kommunistliku noorena ta suudab 
veelgi edukamalt täita oma kohu
seid õppetöös, ÜTÜ nõukogu esi
mehena ja spordikollektiivi juhatu
ses. K. Veldre

O. Kaar

Ei!e tähistasid nõukogude rahvas ja tema relvas
tatud jõud Nõukogude armee ja sõjalaevastiku 
32. aastapäeva.

Nõukogude armee loodi peagi pärast Suure Sotsia
listliku Oktoobrirevolutsiooni võitu Lenini ja Stalini 
poolt. Meie armee sündis momendil, kui noor Nõu
kogude riik oli surmaohus, ja tal tuli esimestest päe
vadest peale jtstuda võitlusse meie maad ohustavate 
imperialismijõududega. Ent Nõukogude armee osu
tus oma ülesannete vääriliseks: looduna ja juhituna 
Lenini ning Stalini poolt lõi ta kolme aastakümne 
jooksul purustavalt tagasi imperialismi kaks relvas
tatud kallaletungi meie maale.

Nõukogude armee arenemise tee on rahva ennast
salgava teenimise tee, kangelasliku võitluse ja hiil
gavate võitude tee. Kogu maailm imetleb meie 
armee kangelaslikkust Suures Isamaasõjas, kogu 
inimkond on Nõukogude armeele tänu võlglane vabas
tamise eest fašistlikust orjusest ja hävitamise häda
ohust. Ükski teine armee ei oleks suutnud vastu 
panna sellisele tugevale armeele, nagu oli seda fašist- 
lik armee, kes tugines kogu Euroopa majandusele ja 
omas sõja algul tunduvat ülekaalu. Veel vähem 
aga oleks ükski teine armee suutnud lõpetada võit
lust sellise vaenlasega võidukalt.

Meie armee aga tuli selle ülesandega suurepära
selt toime. Ta tuli selle ülesandega toime sellepärast, 
et ta on uut tüüpi armee, vabastatud rahva armee, 
kes on loodud sotsialismi saavutuste kaitseks. Nõu
kogude rahvas armastab piiritult oma armeed, toe
tab teda ja hoolitseb tema eest ja kindlustab tema

sõjalist võimsust. Sellepärast kujutabki Nõukogude 
armee endast sellist vääramatut jõudu, mis on suu
teline toime tulema igasuguste vaenlastega.

Nõukogude armee võimsus seletub edasi sellega, 
et teda juhtis ja juhib meie ajastu suurim strateeg 
seltsimees Stalin, et teda juhivad stalinliku kooli 
väejuhid, kes arendavad väsimatult edasi ja tõstavad 
uuele kõrgusele nõukogude sõjateadust.

Enneolematult raskest sõjast tu!i Nõukogude 
armee välja mitte nõrgenenuna, vaid vastupidi — tuge
vamana ja karastatumana, rikastatuna uute kogemus
tega. Seda oma võimsust arendab Nõukogude armee 
väsimatu!t edasi, tõstab oma sõjalist meisterlikkust 
ja ideeiis-poliitilist teadlikkust, et olla võimeline edu
kalt tagasi lööma kõiki kallaletungi katseid meie 
võimsale kodumaale.

Me tähistame Nõukogude armee 52. aastapäeva 
olukorras, kus meie maa läheb vastu NSV Liidu 
Ülemnõukogu valimistele. Sel ajal vaatavad nõu
kogude inimesed kindluse ja uhkusetundega oma 
armeele, kes seisab vankumatult meie rahuliku loova 
töö kaitsel. Me tähistame Nõukogude armee 52. aas- 
tauäeva kindlas veendumuses, et meie kodumaa 
piirid, mida valvsalt kaitseb meie sangarlik, suure 
Stalini poolt juhitav armee, jäävad puutumatuks, et 
meil ei tarvitse hirmu tunda mingisuguste imperialist
like sõiaõhutajate ähvarduste ees. Nõukogude armee, 
rahvalik armee, keda rahvas armastab ja toetab, o* 
võitmatu!

M. Bulk о

Nõukogude armee 32. aastapäev meie üiikooiis
Nõukogude arm ee 52. aastapäe

va tähistam iseks korraldati eile õh
tupoolikul aulas pidulik koosolek. 
Päevakohase etiekandega meie san
garliku armee kuulsusrikkast la

hinguteest esines TRU Ametiühin
gu komitee esimees sm. L Paul.

Pärast kõnet demonstreeriti 
koosolekust osavõtjaile kunstilist 
filmi .,Suur murrang".

õhtul aga toimus klubis Suurest 
Isamaasõjast osavõtnute omavahe
line koosviibimine.

Aukirju Suurest Isamaasõjast osavõtnuiie
Seoses Nõukogude armee 32. a a s-! asutistes. Aukirja saanute hu!gas

iapäevaga autasustati Tartu linna 
TSN Täitevkomitee ja EK(b)P Tar
tu Linnakomitee aukirjadega suuri 
rühma Suurest Isamaasõ ast os4- 
võtnuid, kes praegu eesrindlikult 
töötavad Tartu !inna käitistes ja

on ka järgmised 18 seltsimeest Tar
tu Riiklikust Ülikoolist: Ilmar 
P a u 1, August V a h t ,  August 
i e t d m a n, Ralf T e i m a n, And
rei V i l l ,  Ilmar A m b r e, Elena 
Ku r g .  Vsevolod A r h a n g e l s k i ,

Enno-Lembit M i k k e l s a a r ,  Rich
ard A n t o n s ,  Artur V i g l a ,  Va
lentin M a t i n ,  Robert R a u d 
s e p p ,  Feliks Lõ p p ,  Jossif К о  
k i n, Artur L о m b a k, Endel 
L a a s i к ja Edgar S a l u m a a .

ELKNÜ TRÜ komitees
Seoses kahe uue liikme valimi

sega ELKNU TRU komitee koos
seisu viidi ELKNÜ TRU komitees 
läbi ametite osaline ümberjaotami
ne komitee liikmete vahel.

Komitee sekretäri asetäitjaks va
liti senine massilise poliitilise töö 
sektori juhataja õigusteaduskonna 
üliõpilane sm. Aleksander В 1 u m- f e ! d t. Uueks massilise poliitilise 
töö sektori juhatajaks aga valiti

Metsandusteaduskonna üliõp(ilane 
sm. Vello K a a r n a ,  kes komitees 
seni täitis organiseerimis-instruee- 
rimissektori juhataja ülesandeid. 
Organiseerimis - instrueerimissekto- 
rit hakkab juhtima Metsandustea
duskonna üliõpilane sm. Heino 
M ö l l e r ,  kuna teadusliku töö sek
tori juhtimine pandi Metsandustea
duskonna üliõpilasele sm. Vladimir 
К о s ! о v i 1 e.

Õppetöö küsimused iahtisei koosolekui
ELKNÜ Põllumajandusteadus

konna algorganisatsioon korraldas 
!ahtise koosoleku, millest võttis 
hulgaliselt osa organiseerimata 
noori. SelRel koosolekul võeti vastu 
kuus uut kommunistlikku noort, 
kes on eesrindlased õppe- ja 
ühiskondlikus töös.

Koosolekul arutati õppetöö kü
simusi. Sõnavõtuga esinesid alg
organisatsiooni õppetöö sektori ju
hataja sm. Veevo ja dekaan sm. 
Eenlaid. Tõsteti esile rida puudusi 
ja nende kõrvaldamiseks võeti 
vastu otsus. milles rõhutatakse

paranda-
võistluse
kursuste
nõutakse

võiMust õppedistsipliini 
mise eest. sotsialistliku 
organiseerimise vajadust 
ja  õpperühmade vahel, 
vene kee!e õppimise taseme tõst
miseks vene keele ringide organi
seerimist igal kursusel ja  sideme 
ning koostöö tugevdamist komso
moli-algorganisatsiooni ja deka
naadi vahel.

H. Kaupmees,
Põllum ajandusteaduskonna 11! 
kursuse uüSpilane kommunist

lik noor.

MTMBJE gU R JU T A T A K SE

Organiseerimata noortest irdunud
Et Loomaarstiteaduskonnas omab 

komsomoli-algorganisatsioon (sek
retär I kursuse üliõpilane Juhan- 
son) liiga vähest kontakti organi
seerimata noortega, sellest on tea
duskonnas juba korduvalt tähele
panekuid tehtud. Üheks tähtsamaks 
põhjuseks siin on isoleeritud tege
vus teaduskonna komsomoli-algor- 
ganisatsioonis, kusjuures arvesta
takse liiga vähe või peaaegu üldse 
ei arvestata teisi üliõpilasi.

Näitena, mis kujukalt väljendab 
Loomaarstiteaduskonna komsomoli- 
algorganisatsiooni suhtumist oma 
teaduskonna üliõpilastesse, võib 
tuua algorganisatsiooni talitusviisi 
hiljuti toimunud kõrgemate õppe
asutiste semestri avapeo kutsete ja
gamisel. Nii ei antud algorganisat

sioonile väljajagamiseks antud kut
setest ühtki 11, III ja IV kursusele 
(V kursus on menetluspraktikal), 
kuid neid jagati samal ajal alg
organisatsiooni poolt „sõpradele" 
teistest teaduskondadest. Nii sai 
kõrgemate õppeasutiste semestri 
avapeo kutse Loomaarstiteaduskon
na komsomoli-algorganisatsioonilt 
Metsandusteaduskonna I kursuse 
üliõpilane Jüri Märdimäe. Selline, 
võib öelda, ignoreeriv suhtumine 
oma teaduskonna üliõpilastesse 
muudab kahtlemata komsomoli- 
algorganisatsiooni veelgi enam ir
dunuks organiseerimata noortest.

A. Süve, O. Kaus ja H. Liiva,
Loomaarstiteaduskonna IV kur

suse üliõpilased

Sidemed vennasvaba
riikide ülikooiidega 
tihenevad ja tugev

nevad
Oma asutamisest alates on ÜTÜ 

nõukogu teostanud suure töö ven
nasvabariikide ülikoolidega tiheda 
kontakti saavutamiseks. Praegu
seni on astutud kirjavahetusse 
Moskva, Leningradi, Riia, Kaunase, 
Vilniuse, Petrozavodski, Kišinevi, 
Erevani, Kaasani ja Tomski riik
like ülikoolide UTÜ-dega. Rea NSV 
Liidu kõrgemate õppeasutistega 
(Moskvas, Riias jne.) on astutud 
ka isiklikku kontakti.

On selge, et tihedate vastastikuste 
sidemete loomine etendab vaga 
tähtsat osa UTU töö parandamisel 
ja tõhustamise!. Vennasvabariikide 
ülikoolid on andnud meie tiükooli 
UTU nõukogule rea väärtuslikke 
eeskujusid mitmelgi alal. Ilmneb, et 
vennasvabariikide ülikoolidel on 
väga tihe side praktikaga, palju 
tihedam kui meil. Ning see on neil 
andnud ka silmapaistvaid tulemusi. 
Näiteks Tomskist kirjutatakse, et 
üliõpilase Bõtškova töö võimaldab 
tunduvalt ratsionaliseerida kaablite 
tootmist, näidates võimaluse vähen
dada praaki üle 50%.

Paljud vennasvabariikide ülikoo
lid paistavad si!ma oma üliõpilaste 
teaduslike konverentside rohkuse 
poolest. Neid korraldatakse eriti 
palju igasuguste tähtpäevade tähis
tamiseks.

Erevani ja Tomski riiklike üli
koolide UTU-d annavad välja nii 
tilikoolilist kui ka osakonnaseina- 
lehti, mis* aitavad kaasa töö paran
damiseks.

Moskva, Leningradi jt. ülikoolid 
on teinud tõhusa töö üliõpilaste 
parimate teaduslike tööde kirjasta
mise alal. Neil ilmuvad isegi vas
tavad perioodilised väljaanded.

TRU UTU nõukogu on arvesta
nud vennasvabariikide ülikoolide 
kogemusi võimaluse piirides ning 
püüdnud arvesse võtta kõike head, 
mida sisaldavad need kogemused. 
Omalt poolt oleme edasi andnud 
oma seniseid töökogemusi.

Võib kindlasti öelda, et see side 
vennasvabariikide ülikoolidega 
veelgi tugevneb ja laieneb.

O. Klaassen,
UTU nõukogu liige.

UTU põllumajandusteaduste (osa
konna teaduslike ringide tegevus 
on käesoleval õppeaastal muutunud 
eriti intensiivseks. Seejuures on 
tunduvalt aktuaalsemaks muudetud 
töö temaatikat. Erilist tähelepanu 
osutatakse teaduse saavutuste popu- 
tariseerimisele ja noorte kolhoosi
de tugevdamiseks kaasaaitamisele.

Viieteistkümnel üliõpilasel on 
valmimas populaarsed ettekanded, 
niis vaadatakse !äbi õppejõudude- 
juhe.?dajate poolt ning arutatakse 
läbi ringides. Ja edasi tulevad nad 
ettekandmisele loengutena kolhoo
sides ja rahvamajades maa!. Pa!jud 
teaduslike ringide liikmed kuulu
vad juba Kultuurhariduslike Asu
tuste Komitee Loengute Keskbüroo 
lektorite kollektiivi, esinedes kol
hoosnikutele vastavate põllumajan
duslike loengutega. Nii on esinetud 
osakonna teaduslike ringide poolt 
üle 50 ettekandega maaharimisest, 
linakasvatusest, ENSV looduse üm
berkujundamise stalinlikust plaa
nist, veisekasvatusest. sookultuurist 
iue. Energilisemaks loengute pida
jaks oli taimekasvatuse ringi liige 
Herman Rand. Га on pidanud se
mestri jooksul *4) loengut Tartu, 
Tähtvere. Ropka ja Luunja val!a 
kolhoosides. Sm. Rand on esinenud 
kolhoosides suurt huvi äratava 
loenguga „Looduse ümberkujun
damise suurest stalinlikust plaa
nist".

Loomakasvatuse ringi liige Hans 
Loite on käinud detsembrikuul esi
nemas ülevaatliku ning sisuka loen
guga „Veiste söötmine" Alij'a valla 
kolhoosides „Valgus" ja .Jõud". III 
kursuse üliõpilane Lembit Гupits 
taimekasvatuse ringist esines loen
guga „Maaharimine kui oluline eel
tingimus kõrgete viljasaakide saa
miseks" Elva ja Otepää valla kol
hooside agro-zootehnilistes ringides. 
Korduvalt on Jõgevamaal käinud 
loenguid pidamas K. A. Timirjazevi 
töödest taimekasvatusringi liige 
Akse! Orav.

Kõik senised loengud on leidnud 
kolhoosnikute poolt sooja vastu
võttu.

Kevadsemestri! valmivad põllu- 
majandusteadusie osakonna teadus

like ringide 20 liikmel uued aktu
aalsed loengud, mis kuuluvad 
Loengute Keskbüroo !iinis ette
kandmisele maal. Need käsitavad 
põllumajandusloomade pidamist, 
söötmist ja üleskasvatamist, soo- 
kultuuri, kultuurniitude ja karja
maade rajamist jne.

ÜTÜ põllumajandusteaduste osa
konna kolhooside organiseerimise 
teadusliku ringi liikme Hans Sarve 
juhtimisel töötab kuueliikmeline 
töögrupp, alates 1949. a. sügisse
mestri algusest teaduskonna šeflus- 
a!use Põuatu kolhoosi perspektiiv
plaani koostamiseks. ÜTÜ liikmed 
M. Jaagus, U. Lemsalu, IL Lend, R. 
Pant ja H. Tamm töötavad igaüks 
iseseisvalt ühe tootmisharu pers
pektiivse väljaarendamise plaani 
juures. R. Pandi! on hoolika suvise 
välistööde tulemusena valminud 
kolhoosi mullastikukaart. U. Lem
salu koostas kolhoosile 1949— 
1950. a. talveks söödabilansi, prae
gu ta töötab !oomakasvatusharu 
perspektiivplaani koostamisel. M. 
Jaagus töötab taimekasvatuse aren
damise! ning kolhoosile uue, tea
dusliku külvikorra sisseviimisel. 
H. Tamm uurib kolhoosi soomassii- 
v) põllumajanduslikule kasutusele 
võtmise plaani koostamiseks. Töö
grupp töötab tihedas kontaktis ag- 
raarökonoomia ja plaanimajanduse 
kateedriga. Taimekasvatuse teadus
liku ringi liikmed E. Kukk, IL Oi 
dermaa ja N. Russi töötavad alates 
1949. a. veebruarikuust ENSV-s kul
tiveeritavate tähtsamate põlluma
janduskultuuride: talinisu, suvinisu, 
odra ja kartuli jaroviseerimiskatse- 
tega. Sama ringi liige E. Pajupuu 
uurib kolhoosi mullaharimistööde 
mehhaniseerimise küsimust, mille 
üle ta kannab ringis ette referaadi.

ÜTÜ osakonnanõukogu on otsus
tanud senisest veelgi aktiivsemalt 
osutada abi kolhoosidele. Nii refe
reeritakse edaspidi teaduslike rin
gide liikmete aktuaalseniaid refe
raate pärast ettekandmist ringide 
töökoosolekuil ka kolhoosides.

M. Hellenurm,
UTU põllumajandusteaduste 

osakonna nõukogu ase
esimees
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Kõik jõud suunatakse esinenud puuduste
kõrvaldamisele

Ajalehes „Tartu Riiklik Ülikool" 
nr. 4 (51) tõstab Loom aarstiteadus
konna parteigrupi organisaator sm. 
V. Arhangelski täie teravusega üles 
küsimuse m ahajääm usest teadus
like kaadrite ettevalm istam isel 
ja  nende kvalifikatsiooni tõst
misel kui ka teadusliku uurimistöö 
kulgemisel ja  nõukogude teaduse 
edasiarendam isel Loom aarstiteadus
konnas tervikuna ja  eriti tema 
üksikutes kateedrites. Sm. A rhan
gelski poolt ettetoodud puudused 
ja  neid puudusi illustreerivad fak
tid vastavad tõsioludele.

E t täiel m ääral selgusele jõuda 
oma mati&jäämuse ulatusest tea
duslike kaadrite kvalifikatsiooni 
töstnüse ja  teadusliku töö täitmise 
alal, on kateedrid  üksikult kui ka 
kogu teaduskonna ulatuses küsi
must mitmekülgselt analüüsinud ja  
kokkuvõtteid teinud, et siin olu
k o rra  parandam ist ette võtta.

Tehtud kokkuvõtted räägivad 
kull mõningatest edusammudest 
töös, kuid need ei ole kaugeltki 
sellised, et nad annaksid põhjust 
enesega rahuloluks. Eriti on suuri 
puudujääke üksikute kateedrite 
mõne teadusliku töö liigi alal ja  
seda eeskätt nooremate õppejõudu
de arvel, keda vanemad õppejõud 
ei ole küllalt energiliselt suunanud 
ega abistanud.

T artu  Riikliku Ülikooli taastam i
sel pärast Suurt Isamaasõda tuli 
Loom aarstiteaduskonna kateedrite 
õppejõud suures enamuses komp
lekteerida noorema õppepersonali 
osas ilma võistluseta, seega tööta
jatest, kes ei omanud vajalikke ko
gemusi õppetöös ega kvalifikatsioo
ni teaduslikul alal. Neid puudusi 
ei ole teaduskond suutnud senini 
rahuldaval m ääral likvideerida. 
Seepärast on vajalik  õppejõudude 
kvalifikatsiooni tõstmiseks ja  nõu
kogude teaduse ja  tehnika saavu
tustega tutvum iseks õppejõududele 
võimaldada pikem aajalisi kom an
deeringuid vennasvabariikide vasta
vate juhtivate õppeasutiste juurde. 
Õppejõudude järelkasvu tagami
seks, samuti olemasoleva õppeper
sonali kvalifikatsiooni tõstmiseks 
on vajalik  avada aspirantuure ja  
doktorantuure. Praegune suur 
koormus ja  prim itiivne sisustas, 
ruum ide äärm ine kitsikus ja  gaasi 
puudumine ei soodusta teaduslikku 
uurimistööd, mistõttu selles töös 
on suuri lünki ja  puudusi.

Ent esinevate puuduste kõige olu
lisemaks põhjuseks on see, et õppe
jõududel puudus poliitiline-idco- 
loogiline ettevalmistus, mis on aga 
tingim ata tarvilik  eesrindlikuks 
noukoguiikuks teaduslikuks tööks.

Kui iöhisasi ülesandest seistakse
eemal"

Vastuseks meie lehes ilmunud 
kriitikale saabus toimetusse jä rg 
mine kiri: „Läbi aru tanud  kateedri 
koosolekul ajalehes „Tartu Riiklik 
Üiikool" nr. 4 (5t) ilm unud artik li 
„Kui tähtsast ülesandest seistakse 
eemal", tunnistab TRÜ koduloomade 
m ittenakkavate sisehaiguste ka
teeder kriitika õigeks kandidaadi 
väitek irjade ja  teadusliku uurim is
töö kohta.

Vaatam ata esinenud raskustele 
on kateedri õppejõud tegelnud ka 
teadusliku uurimistööga. Plaanis 
ettenähtud uurimistööd on kulge
nud senini plaanikohaselt ja  neid 
püütakse lõpetada tähtajaliselt. 
Peale selle on kateedri õppejõudu
del ilmunud ja  valminud rida töid; 
nimelt: teaduslikke töid 8, õpikuid
1, teaduslikke ettekandeid sessioo
nidel ja konverentsidel 3, populaar
teaduslikke artik leid  5, populaar
teaduslikke loenguid kolhoosides, 
käitistes 5. Kateedri õppejõud teos
tasid kolhoosidele, sovhoosidele, 
abim ajanditele, üksiktalupidajaile,

j zoovetjaoskondadele jne. 1945. aas- 
} tast kuni käesoleva ajani 8479 

m itmesugust laboratoorset uurim ist 
sisehaiguste diagnoosimiseks ja  
andsid loom aarstlikku abi 15427 
haigele loomale.

Seni oli üheks tähtsam aks tak is
tuseks teaduslikus töös nõrk ette
valmistus ideelis-poliitilisel alal. 
Seda lünka kateeder kõrvaldab 
sel teel, et mõlemad kateedri assis
tendid on astunud Marksismi-Leni- 
nisnii Ohtuülikooli.

Senised edusammud ei õigusta 
enesega rahulolu, kuna suured puu
dused eriti noorte kaadrite  kasva
tamise osas kestavad edasi. Ka
teedri õppejõud peavad veelgi hoo
gustama oma tööd, näitam a oma 
initsiatiivi ja  töötahet, võitlema 
parem ate töötulemuste eest ja  suu
rendam a nõudlikkust enda ja  kogu 
kollektiivi töö vastu. Ainult nii suu
dame väärikalt kaasa sammuda 
meie nõukogude teadlaste võimsas 
peres."

Seda lünka on õppejõud asunud 
intensiivselt kõrvaldam a õppimisega 
Marksismi-Leninismi Ohtuülikoolis, 
kus õpivad teist aastat 5 õppejõudu 
ja  esimest aastat 12 õppejõudu. Üle
jäänud  osa õppejõude täiendab end 
sel alal iseõppimise teel.

Loom aarstiteaduskonna kollektiiv 
on kindlalt otsustanud radikaalselt 
parandada teadusliku töö olukorda.

Konkreetsetest sammudest seni 
esinenud puuduste kõrvaldamisel 
peab teaduskond esm ajärjekorras 
tarvilikuks anda iseseisvad teadus
liku uurimistöö ülesanded veel 
jooksval aastal noorematele õppe
jõududele, kellel seni ei olnud tea
dusliku töö plaanis ülesandeid või 
kes töötavad vanemate õppejõudu
dega ühiste teemade juures.

Teaduskonnal ei ole kahtlust, et 
nooremad õppejõud omalt poolt 
vajalikku töötahet ja  võimeid üles 
näitavad.

TRÜ Loom aarstiteaduskonna õp
pejõud suunavad kõik jõud selleks, 
et senini esinenud puudustest üle 
saada ia igapidi intensiivistada nii 
õppe- kui ka teaduslikku uurim is
tööd.

Prof. A. Laas,
Loomaarstiteaduskonna 

dekaani asetäitja

Üliõpiiaste teadusliku 
töö juhtimise paran

damiseks
Meie lehe 4. (51.) numbris ilmus 

artikkel „Hoogustada ettevalm is
tustöid ÜTÜ 111 teaduslikuks sessi
ooniks", miilles muuhulgas kritisee
riti ELKNÜ TRÜ komiteed selle 
eest, e t ta väga vähest huvi tunneb 
ÜTÜ töö vastu ja ei osuta kaasabi 
üliõpilaste teadusliku töö ju h ti
misel.

Oma viimasel istungil arutas 
ELKNÜ TRÜ komitee m ainitud a r 
tiklis esiletoodud kriitika läbi ja  
tunnistas selle õigeks. Komitee ot
sustas edaspidi otsustavalt paran
dada oma tööd setlles sektoris ja 
kõigiti tihendada kontakti ÜTÜ 
nõukoguga ning osakondade понь 
kogudega. Uueks esindajaks ÜTÜ 
üleülikoolilisse nõukogusse valis 
komitee sm. V. Koslovi. Ühel lä 
hemaist komitee istungeist otsustati 
ära kuulata aruanne ÜTÜ III tea
dusliku sessiooni ettevalm istustöö
de käigust.

L ü h i d a l t

Pühapäeva! toimub ajalehe „Tartu RiikMk 
Ülikool" tugejate И konverents

Eeloleval pühapäeva!, s. o. 
26. veebruaril algusega kell 16 
toimub Tartu Riikliku Ülikooli 
klubis ajalehe „Tartu Riiklik Üli
kool" l u g e j a t e  II k o n v e 
r e n t s .  Konverentsil on päevakor
ras ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
toimetuse aruanne tehtud tööst ja 
selle läbiarutamine, kokkuvõtete 
tegemine seinalehtede ülevaatuse

tulemustest ja paremate seinaleh
tede toimetuste premeerimine.

Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" 
toimetus palub ajalehe kõisi luge
jate ja kaastööliste — õppe õudude, 
üliõpilaste ja teenistujate osavõttu 
konverentsist. Samuti on väga vaja
lik seinalehtede toimetuseliikmete 
osavõtt konverentsi tööst.

Alates eilsest on Tartu  Riikliku i tuni. Seinalehtedega tutvum ine on
Ülikooli klubis avatud üleülikooli- { võimaldatud iga päev kella 12_
line seinalehtede näitus. Näitus j 20-ni, kusjuures pääs näitusele on 
jääb  avatuks kuni pühapäeva õh- j tasuta.

Selgusid premeeritud üliõpilaslaulude autorid
Meie lehe eelmises numbris tehti 

teatavaks TRÜ üliöpilas'aulude 
võistluse tulemused. Nüüd on sel
gunud ka need autorid, kes oma 
preemia vääriliseks tunnistatud 
luuletustele polnud autori õiget 
nime lisanud. II auhinna väärili
seks tunnistatud luuletuse „Ehita

jad" autoriks osutus Ajaloo-keele 
teaduskonna 111 kursuse üliõpilane 
EYlen Ni i t ,  kuna luuletuse „Nõu
kogude üliõpilased", millele žürii 
m ääras ergutuspreem ia, autoriks 
on sama teaduskonna V kursuse 
üliõpilane H elja K u k k .

Mitte ainustki puudutud tundi

Arstiteaduskond võitluses kaadrite kvalifikatsiooni
tõstmise eest

Möödunud semestri õppetöö tu le 
musi kokku võttes selgub, e t Ma- 
tem aatika-loodusteaduskonnas on 
korralikke üliõpilasi, kes sügis
sem estril ei ole puudunud ühtki 
tundi, näit. bioloogiaosakonna I 
kursuselt S. Puksing, IV kursuselt 
V. Paju ja  E. Viido, geoloogiaosa- 
konna II kursusetlt S. Nugis, V 
kursuse 't E. Lõokene, A. Oraspõld 
ja  H. Rästa, geograafiaosakonna
III kursuselt A. M ikkelsaar ja  V 
kursuselt L Rainer.

On olemas ka üks õpperühm —

geoloogiaosakonna IV kursus 
kus terve rühma peale ei ole ühtki 
puudumist. See rühm on küll väike, 
koosnedes aniult 5 üliõpilasest — 
R. Männil, Ü. Reeben ja  E. Räh
ni —, kuid ta näitab siiski, et kor
ralikkus e^ pruugi olla ainult ük
sikute üliõpilaste asjaks, vaid e t 
ka õpperühmad tervikuna võivad 
olla eeskujulikud.

Püüdku selle poole kõik õppe
rühmad!

A. Vaik

Täideti sotsiaHstük kohustus
H iljuti võttis Loom aarstiteadus

konna kollektiiv endale sotsia'ist- 
likuks kohustuseks läbi viia kol
hooside vetsanitaride kursused. See 
ülesanne täideti edukalt.

Kursusiest võtsid osa kolme val
la 13 kolhoosi vetsanitarid. Töötati 
ENSV Põllum ajandusm inisteeriu
mi poolt kinnitatud õppeplaani 
alusel, miHes oli fikseeritud teo
reetilisi tunde 20, praktilisi 56.

Kursuste lõpul korraldatud k a t
setel hinnati vetsanitaride teadmisi 
väga heaks 8-1 ja  heaks 5-1 kur- 
sandM.

Vesteldes vetsanitaridega selgus, 
et nad jäid  väga rahu4e kursuste 
läbiviimisega ja  olid tänulikud 
omandatud vajalike teadmiste eest.

Loomaarstiteaduskonna töötajate 
kollektiiv aga tunneb heameelt 
seeüle, et on järjekordselt saanud 
abistada kodumaa noori kolhoose 
ja  ühtlasi tä ita  endile võetud 
sotsialistliku kohustuse.

L. Kivi,
Loomaarstiteaduskonna am eti

ühingu büroo esimees.
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A jalehe „Tartu Riiklik Ülikool"
4. (51.) numbris ilm unud artikkel 
„Kui tähtsast ülesandest seistakse 
eemal" tõstab üles rea teravaid 
probleeme uute teaduslike kaadrite  
ettevalmistamise osas.

Allpool vaatleme, kuidas on sel 
alal lood Arstiteaduskonnas.

A rstiteaduskonnas algas töö tea
duslike kraadide omandamiseks ko
he pärast TRÜ töö taasalgamist 
1944. aastal, sest kaadrite  vähesuse 
tõttu tuli osa kateedrite ju h a ta ja te  
kohtadest kom plekteerida teadus
likke kraade mitteomavate õppe
jõududega ja  assistentide kohta
dest osa oli täidetud viimaste k u r
suste üliõpilastega. Esialgseist 
raskusist on üle saadud ja  assisten
tide kohad on mitu aastat täidetud 
arstidega, kusjuures rõhk on ase
tatud nüüd nende kvalifikatsiooni 
tõstmisele. Üheks teeks on siin tea
duslike k raadide omandamine, mida 
teaduskond kogu aeg on silmas pi
danud ja  rõhutanud kui üht õppe
jõudude tähtsam at ülesannet. Ka
teedrite juhata ja is t on senini TRÜ 
juures kaitsnud oma väitekirjad  
hospitaal-sisehaiguste kateedri ju 
h ata ja  K. Kõrge, kõrva-, nina-, 
kurguhaiguste kateedri ju h a ta ja

E. Siirde, üldkirurgia kateedri ju 
h a ta ja  A. Rulli, neuroloogia ka
teedri ju h a ta ja  E. Raudam, oftal- 
moloogia kateedri ju h a ta ja  V. Savi, 
dermatoloogia-veneroloogia kateed
ri ju h a ta ja  L. Nurmand, noorema
test õppejõududest psühhiaatria ja  
kohtuarstiteaduse kateedri töötaja 
J. Saarma, aspirantidest P. Bo- 
govski.

Käesoleval aastal on A rstiteadus
konnas ette näha suurem at kandi
daadi väitekirjade valmimist ja  
kaitsm ist kui eelmistel aastatel, sest 
väitek irjade kirju tam ine ja  kaits
misele esitamine on ülesanne, mis 
nõuab nende k ir ju ta ja ilt aastaid 
pingsat ja  jä rjek in d la t tööd. Kan
didaadi vä itek irjad  on valminud 
ja  esitatud kaitsmisele topograafi
lise anatoomia ja  operatiivse k iru r
gia kateedri ju h a ta ja l V. Pokkil 
ja  k irurgia kateedri assistendil A. 
Seppol, kuna kolm väitek irja  on 
valm inud ja  esitatakse kaitsmisele 
lähemal ajal. Lisaks eespoolmaini- 
tutele lõpetatakse käesoleval aastal 
veel ühe doktori ja  vähem alt 10 
kandidaadi vä itek irja  kirjutam ine, 
milledest osa jõuab kaitsmisele sa
muti käesoleval aastal.

Käesoleval a ja l omavad A rsti
teaduskonna 25-st ka teedrijuhata
jast teaduslikku kraadi 20, teadus
likku kutset 25, kuna kahel (8%) 
teadus^k kraad  ja  kutse puuduvad. 
K ateedri professoreid on üks, kes 
omab professori kutse ja  doktori 
kraadi, kateedri dotsente on 5, kes 
kõik omavad kandidaadi kraade ja  
dotsendi kutse. Nooremaist õppe
jõududest omavad teadusliku k raa 
di kaks isikut. Aasta lõpuks loodab 
Arstiteaduskond saavutada olu
korda, kus 100% kateedrijuhataja ist 
omab teadusliku kraadi ja  noo
remaist õppejõududest praeguse 
5% asemel vähem alt 50% on kaits
nud kandidaadi väitek irja  või on 
lõpetanud selle koostamise.

Siit nähtub, e t Arstiteaduskond 
töötab pidevalt oma kaadrite  kvali
fikatsiooni tõstmisel ja  teeb tõsi
seid pingutusi, et kõrvaldada 
EK(b)P KK 17. augusti 1949. aasta 
otsuses esiletoodud puudused tea
dusliku kaadri järelkasvu eest 
hoolitsemisel.

Prof. E. Karu, 
A rstiteaduskonna dekaan.
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Nõukogude Liidus on raskejõus
tik  leidnud laia kandepinna ja  
m uutunud üheks populaarsem aks 
ja  arm astatum aks spordialaks.

Parem ad nõukogude raskejõustik- 
lased pole tuntud mitte ainult omal 
maal, vaid nende saavutused on 
pannud imestama kogu maailma.

Ka T artu  Riikliku Ülikooli raske- 
jõustiklasist on küllaltki tähele
panu väärivalt esinenud tõstjaist 
Eljand, Kaimur, m aadlejaist Laan, 
Teder, Tulmin, poksijaist Vaiksaar.

K ahjuks piirdub raskejõustik 
Tartu Riiklikus Ülikoolis ainult 
üksikute tippsportlastega, kuna 
laialdasem järelkasv  senini puudub. 
N ähtavasti valitseb veel vana iga
nenud väärvaade, et raskejõusti
kuga tegelemine üliõpilastele ei 
sobi, et raskejõustiku harrastam ine 
nõuab erilisi füüsilisi eeldusi. See 
vaade on vale, kuna vaid raske
jõustiku harrastam ine ise loob tu 
geva, harm ooniliselt arenenud 
sportlase. Ka on ÜSK kui ka Keha
kultuuriteaduskond senini lubam a
tu lt vähe tähelepanu pööranud 
raskejõustiku arendam isele ülikoo
lis. Senini juhivad ja  koordineerivad 
kogu tööd ÜSK raskejõustiku sekt
sioon ja  K ehakultuuriteaduskonna 
vehklemise ja  poksi kateeder. Kuid 
seda tööd on tehtud passiivselt ja  
alles viimasel a ja l on m ärgata elav
nemist.

Möödunud semestri jooksul viidi 
läbi Tartu Riikliku Ülikooli teadus
kondade vahelised esivõistlused 
tõstmises ja  klassikalises m aadlu
ses, millest võttis osa küllaltk i suur 
arv üliõpilasi, kuid kahjuks jä id  
nendest võistlustest põhjendam atult 
eemale Oigus- ja  Matemaatika-loo- 
dusteaduskond. Millega põhjenda
vad nim etatud teaduskondade keha
kultuurikollektiivid oma eem alejää
mist, millega põhjendävad 
Ajaloo-keele- ja  M etsandusteadus
kond seda, et nad olid esindatud

ainult ühe osavõtjaga? Selline töö
stiil nende kehakultuurikollektii
vide juhtkondade poolt pole mille
gagi õigustatud ja  näitab vaid 
kehakultuuri osatähtsuse alahinda
mist.

Ülalm ainitud puuduste otsusta
vaks parandam iseks oleks vajalik  
selgitada koigi teaduskondade üli
õpilastele raskejõustiku kui ühe 
tähtsam a spordiala tähtsust nii füü
siliste kui ka vaimsete võimete 
tõstjana. Samuti tuleks luua kõigis 
kollektiivides elujõulised raske
jõustiku sektsioonid, kelle otseseks 
ülesandeks oleks poksi, maadluse 
ja  tõstmise propageerimine, raske- 
jÕustikuhuviliste selgitamine ja  
nende suunamine ÜSK raskejõus
tiku treeningtundidesse. Tuleks 
senisest rohkem organiseerida ja  
läbi viia teaduskondade kollektii
vide esivõistlusi ja  teaduskondade 
vahelisi võistlusi kõigil raskejõus
tiku aladel.

Tuleks taotleda raskejõustiku 
sektsioonide moodustamist ja  ole
masolevate töö parandam ist kesk
koolides ja  noorte spordikoolides, 
mille tõttu ülikooli astu jatel oleks 
vajalikud eelteadmised raskejõus
tikus. 9. m ärtsil s. a. viiakse läbi 
teaduskondade vahelised massilised 
korrespondentsvõistlused tõstmases. 
m illest iga teaduskond peab kava
kohaselt osa võtma vähem alt ühe 
võistkonnaga. (Võistkonna suurus
4 tõstjat). Et eelseisvateks võistlus
teks, mis viiakse läbi kogu linna 
ulatuses, olla hästi ettevalm istatud, 
tuleks kohaselt moodustada teadus
kondade võistkonnad ja  need saata 
ÜSK raskejõustiku treeningtundi
desse, mis toimuvad igal esmas
päeval, kesknädalal ja  reedel tõst
mises kella 17—19-ni ja  maadluses 
kella 19—21-ni ülikooli võimla ruu 
mides. A. Tähnas,

ÜSK juhatuse liige.
Vastutav toimetaja J. Eeidbach
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NSV Liidu Ülemnõukogu valimiskampaania areneb rahvahulkade 
pidevalt tõusva poliitilise ja tööa!ase aktiivsuse tähe all. Laiaulatuslik 
selgitustöö on tõstnud meie inimeste poliitilist teadlikkust ja üha võ m- 
samalt areneb meie inimeste patrioodik tööhoog eelseisvate valimiste 
vääriliseks vastuvõtuks.

NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste päevani — 12. märtsini on jää
nud veel väga lühike ajavahemik. Ringkonnakomisjonides ühiskond
like organisatsioonide poolt esitatud saadikukandidaatide registreeri
mise lõpetamisega astus valimiskampaania uude, ohustavasse etappi, 
milles kogu t ä h e l e p a n u  t u l e b  s u u n a t a  k o m m u n i s t i d e  
j a  p a r t e i t u t e  s t a l i n l i k u  b l o k i  k a n d i d a a t i d e  t u t 
v u s t a m i s e l e  v a l i j a t e l e .  Selle etapi ülesandeks on veel enam 
tihendada partei sidet rahvaga, veel tihedamalt koondada töörahva 
!aiu hulki bolševistliku partei ja Nõukogude valitsuse ümber, innus
tada ja ergutada üldrahvalikku võitlust viie aasta plaani ennetäht
aegseks täitmiseks kõigis rahvamajanduse harudes ning siduda kogu 
see töö oskuslikult päevaülesannete täitmisega.

Käesoleval otsustaval etapil on vaja veel rohkem tõsta agitatsioo
nitöö taset ja haarata ulatuslikumalt agitatsioonitööle meie eesrindlik
ke inimesi. Agitpunktide ja agitaatorite kollektiivide töös langeb 
saadikukandidaatide tutvustamisel eriti tähtis osa töötajate esindajate 
valimiseelseil ringkonnanõupidamistel valitud u s a l d u s m e e s t e l e .  
Usaldusmehed on isikud, kellel on töötajate kollektiivide, partei- ja 
ühiskondlike organisatsioonide täielik usaldus — ta peab olema sel'e 
etapi selgitustöö hingeks. Usaldusmees peab hoolitsema selle eest, et 
selgitustöö saadikukandidaatide kohta oleks hästi organiseeri ud, 
aktuaalne ja ulatuks iga üksiku valijani. Tuleb saavutada olpkord, et 
iga valija tunneks oma kandidaate, nende tööd ja tegevust, та o?eks 
veendunud hääle ama 12. märtsil kommunistide ja parteitute stalinliku 
bloki kandidaatide poolt.

AgitatsioonLöös ei saa piirduda ainult kandidaatide elulooliste 
andmete esitamisega. Peaiõhk tuleb asetada eriti kandidaatide üh s- 
kondliku tegevuse tutvustamisele, nende tööle ja meie sots alistl ku 
riigi ja rahva huvide eest võitlemisele. Tuleb selgi.ada, et kommu- 
nistide ja parteitute bloki kandidaadid on need, kes viivad ellu bolše
vistliku partei poliitikat. Hääletada kommunistide ja parteitute bloki 
kandidaatide poolt, tähendab hääletada kuulsusrikka bolševistliku 
partei targa ja õige poliitika poolt, meie armastatud kodumaa võimsu
se edasise kasvu poolt, meie rahva heaolu kiire ja kindla tõusu poolt, 
stalinlike plaanide elluviimise poolt meie maal, nõukogude kultuuri 
edssise õitsengu poolt.

Nende ülesannete lahendamine nõuab usaldusmees eit ja agitaa o- 
reilt palju tööd. Nad peavad ise põhjalikult tun jma bolševis liku par
tei poliitikat, noukogude demokraatia olemust ja olema võimelised 
neid küsimusi oskuslikult selgitama valijaile. Siin tuleb eriti par ei- 
gruppidel teaduskondades ulatada oma abistav käsi agitaatorite töö 
parandamiseks. Tuleb rohkemal määral pühendada tähelepanu tuivus- 
tamiskoosolekute kõrval ka individuaalsetele vestlustele ja selgitus
tööle. . . . . . .   ̂ ,

Ei tohi 12. märtsil olla ühtki valijat, kel mom kusimus oleks veel 
lahtine ja kes jääks eemale valimistest. Kogu nõukogude r a h v a s  läheb 
valimistele tihedalt ühtseks võimsaks pereks koondunult ho ševike 
partei, meie suure juhi ja õpe.aja seltsimees S t a l i n i  ümLer ring 
annab oma hääle üksmeelselt kommunistide ja parteitute stalinliku 
bloki kandidaatide poolt.

Poliitilise selgitustöö süvendamiseks
0  gusteaduskonna 86-liikmeline 

agitkollektiiv on lülitunud täie 
pingega valimiseelsesse agitatsioo- 
nitöösse. Kollektiiv töötab agit
punkt nr. 12 juures ja  tema tege
vuspiirkonda kuuluvad Aleksandri, 
Kuu ja Vaba tänav. Igas majas 
töötab üks agitaator, suuremates 
majades aga kaks.

Millised on agitkollektiivi senise 
töö tulemused? Kõigepealt on iga 
agitaator viinud läbi 5—8 vestlust 
valijaile, valijaid on organiseeritud 
kontrollima valijate nim ekirju ja  
osa võtma agitpunktis toimunud 
üritustest. On lahendatud rida va
lija .e  hulgas tõusetunud olustiku
lisi, sotsiaalkindlustuse, õiguslikke 
jt. küsimusi.

Meie agitaatorite ülesandeks on 
kindlustada, et kõik valijad  tu lek
sid 12. m ärtsil valimistele ja  an
naksid oma hääle kommun stide ja  
parteitute bloki kandidaatide poolt. 
Kui agitatsioonitöö esimesel etapil 
oli pearõhk asetatud valijatega 
tutvum'sele, valim ism äärustiku tu t
vustamisele jne., siis nüüd on ala
nud uus, palju  vastutusrikkam  
etapp valimiskampaanias. Sellel 
etapil peab seisma tähelepanu tuli- 
punkt's saadikukandidaatide tu t
vustamine ja  konkree ne, asjalik 
po\iitiüne selgitustöö UK(b)P Kesk
komitee läkituse valguses. Poliitili
se selgitustöö raames on meie kol
lektiivi poolt üldse läbi viidud 
enam kui 80 erineva teemaga vest
lust, kusjuures domineerivad vali
m ismäärustikku, ÜK(b)P KK läk i
tust ja  rahvusvahelist olukorda k ä 
sitlevad vestlused.

Väga tähtis on hea kontakti loo
mine valijatega, tihe side nende
ga ja  nende hulgast aktiivi leid
mine kommunistlike noorte, peda
googide jt. näol, kes võivad agttat- 
sioonitöö läbiv-iimisel osutada väär
tuslikku kaasabi. Seda tõendavad 
meie kollektiivi paljude liikmete

kogemused. Seda halvem on, et 
mitmed agitaatorid (näit. sm. K. 
Tamm) ei ole veel seda võimalust 
osanud ära kasutada.

Kontakti tihendamiseks valija te
ga on üheks olulisimaks vahendiks 
.'ndividuaalvestluste korraldain nc. 
Siin käisitletav tem aatika on väga 
laialdane: valijaid huvitab, kes on 
meie saadikukandidaadid, milline 
on meie kõrgemate riigivõimuor
ganite struktuur, mida on uut sise- 
ja  välispoliitilises oiukorras jne. 
Heaks näiteks individuaalvestluse 
oskuslikust kasutamisest on agitaa
tor sm. H. Metsa töö. Sm. Metsa on 
saanud valijate kodudes oodatud 
külaliseks. Teiselt poolt aga näi
teks sm. Paluvee on sunnitud tu n 
nistama, et ta pole paljude valija 
tega vajalikku kontakti luua suut
nud. Sm. Paluveel ja  teistel tuleb 
oma tööd m uuta sisukamaks, huvi
tavamaks.

Et olla hea agitaator, selleks 
peab olema poliitiliselt arenenud, 
pidevalt laiendama oma silmaringi 
ja  töötama distsipl neeritult. Peab 
aga märkima, et mõned seltsimehed 
ei arvesta neid nõudeid. N'i pais
tavad oma distsiplineerimatuse 
poolest silma I kursuse agitaator 
sm. Angerjas, sm. Mosini gruppi 
kuuluvad agitaatorid III kursuselt 
jt. Ent meil on ka eesrindlikke, 
kohusetruusid agitaatoreid, kes 
täidavad oma ülesandeid armastu 
se ja  innuga (Riisenberg, Mitt, Lok
ke, Sepp jt.).

Järgides eesrindlikem ate agitaa
torite eeskuju peavad kõi.k meie 
kollektiivi liikmed veelgi hoogus
tama ja  süvendama poliitilist sel
gitustööd, et kindlustada kõigi 
valijate osavõtt valimistest ning 
kommunistide ja  parteitu te bloki 
täieük võit.

M. Saarits,
agitkollektiivi juhataja .

Vaiimiseeiset kroonikat
Hulk üliõpilasi kogunes möödu

nud laupäeva õhtul klubisse vali
miseelsele koosolekule. Suure hu
viga kuulasid koosolekust osavõt
jad  Õigusteaduskonna õppejõu 
dotseni I. Rebrse sisukat e ttekan
net teemal „Valimised meil ja  ko
danlikes riiges", milles käsitleti 
diam etraalset erinevust valimiste 
läbiviimise vahel Nõukogudemaal 
ja  kapitalistlikes maades.

*

Möödunud pühapäeval korraldati 
agitatsioonipunktis nr. 8 kohtumis- 
koosolek Rahvuste Nõukogu saadi
kukandidaadi sm. Valdar Leedega. 
Koosolekute kogunes rohkesti 
Tähtvere linnaosas elunevaid õppe
jõude ja  üliõpilasi. Pärast saadiku
kandidaadi esinemist ja  arvukaid 
sõnavõtte toimus kontsert, millest 
võtsid osa M etsandusteaduskonna 
isetegevuskollektiivide liikmed.

*
Oma abi valimiseelse selgitus- 

koosoleku läbiviimiseks andsid 
TRÜ isetegevuslased ka rg ita tsi- 
oonipunktite nr. 15. Edukalt esine
sid siin asetleidnud rahvakoosole
kul klubi m eeskvartett ja  Keha
kultuuriteaduskonna isetegevusla
sed.

*

Eelseisva nädala jooksul viiakse 
valimiskampaania raames läbi jä rg 
mised üritused: 5. m ärtsil esinevad 
Õigusteaduskonna isetegevuskoliek- 
tiivid Mäksa valla kolhoosnikutele, 
kuna Põllum ajandusteaduskonna 
isetegevuslased hoolitsevad samal 
päeval rahvakoosoleku kontserdi- 
osa sisustamise eest agitpunktis nr. 
8 ; ?. märtsi õhtupoolikul korralda
takse aulas naistepäevale pühen
datud pidulik koosolek, mille kava 
on seotud eelseisvate valimistega;
8 . m ärtsil aga toimub aulas Tartu 
Riikliku Ülikooli õppejõudude, ü li
õpilaste nin? teenistujate kohum i- 
ne Liidunõukogu saadikukandidaa
di sm. R. Anionsi ja  Rahvuste Nõu
kogu saadikukandidaadi sm. V. 
Leedega.

Nii ei tohi korraldada tähtsaid üritusi
Möödunud nädalavahetusel toi

musid TRÜ šeflusalustes kolhoosi
des Mäksa vallas M atemaatika-loo
dusteaduskonna isetegevuslaste va
limiseelsed kontserdid. Pärast ko
halejõudmist, mis toimus tunn iaja
lise hilinemisega (isetegevuslased 
ei ilmunud ettenähtud ajaks ära- 
sõidukoliale), suunduti täitm a oma 
šefikohuseid. Puuduliku organi
seerimise tõttu tuli kohapeal teha 
veel mõningat tööd rahvakoosole
kute ettevalmistamisel. M atemaati
ka-loodusteaduskonna üliõpilane 
sm. Pilt leidis selletõttu järsku, et 
temal on õppetöös raskusi, mida 
ta just samal aja l peab linnas 
korraldam a. Vastutustundetu üli
õpilane sõitiski, hoolimata ülikooli

komsomoli-organisatsiooni esindaja 
keelust, tagasi Tartusse. Selline 
suhtumine alustatud üritusse on 
täiesti ebakohane nõukogude üli
õpilasele.

Isetegevusgrupil oli šefluskont- 
sertide andmine kavas kahes kohas: 
laupäeval Mäksa rahvam ajas ja  
pühapäeval Melliste külanõukogus. 
Kui isetegevusrühm oli jõudnud 
Mäksale, selgus lubamatu asjaolu, 
et kolhoositalurahvale oli isetege- 
vuslastel pakkuda ainult kolm rah 
vatantsu ja  üks deklamatsioon. 
Тек b küsimus, kuidas Matemaa- 
tika-loodusteaduskond saatis välja 
isetegevusgrupi, mis oli täielikult 
ette valmistamata. Selline olukord 
on täiesti ebanorm aalne. Ei tohi

unustada seda, et isetegevusgrupp 
esines kogu meie üliõpilaskonna 
nimel, ja  tuteb ütelda, et ta ei tei
nud sellele nimele au.

Meie komsomoli-organisatsiooni! 
tuleb viivitam atult reageerida k ir
jeldatud^ juhtum itele. Tuleb selgita
da ja  votta vastav seisukoht üliõpi
lase sm. Pildi ja  M atemaatika- 
loodusteaduskonna ühiskondlike 
organisatsioonide tegevuse kohta. 
Ei tohi unustada, et šefikohustuste 
täitmine, eriti praegu — valimiste 
eel, on suur ja  tõsine ülesanne, 
millesse ei või suhtuda kergem eel
selt.

U. Pandis,
Õigusteaduskonna I kursuse 

üliõpilane.

Stalinlik hoolitsus töötajate eest
Kulutulena levis meie ülikoolis 

rõõmusõnum toidu- ja  tööstuskau
pade hindade uuest suurest alanda
misest, mis on järjekordseks tõen
diks nõukogude võimu väsimatust 
hoolitsusest töötava rahva elatus
taseme tõstmise eest. 0  gusteadus
konna kollektiiv kogunes ü le ^ e  
õhtul koosolekule, et aru tada NSV 
Liidu M inistrite Nõukogu ja  ÜKfb^P 
KK vastavat m äärust ja  avaldada 
ühiselt oma tänutunnet bolševike 
parteile ning Nõukogude valitsuse
le

Kõnetoolis on dotsent sm. Mäll. 
„Igakülgne hoolitsus töötajate elu
tingimuste parandam ise eest," rää 
gib sm. Mäll, ,,on sotsialistlikus 
ühiskonnas, töörahva riigis ra n 
geks seaduspärasuseks. Vastandina 
sellele aga toimub kapitalistlikes 
riiges hindade pidev tõus, töötajate 
reaalpalga vähenemine ja  nende 
massiline vaesumine. Tänutundes 
bolševike partei vastu ja  uhkusega 
südames selle üle, et oleme Nõuko-

] gudemaa vabad kodanikud, läheme 
j 12. m ärtsil valimistele ning hääle

tame kommunistide ja  parteitu te 
bloki kandidaatide poolt, rahva 
heaolu edasise tõusu eest."

Nüüd võtab sõna V kursuse ü li
õpilane sm. Kail, kes märgib, et 
eriti väärtuslikuks kingiks oli h in
dade alandamine meie üücpilastele, 
kelle stipendiumi reaalväärtus 
nüüd tunduvalt suureneb. Sm. Kel
der aga kutsus kõiki üliõpilasi vas
tama partei ja  valitsuse hoolitsuse
le õppedistsipliini edasige tugev
damisega.

Viimasena kõneles IH ^kursuse 
üliõpilane sm. Reinola. Eeskuju
liku õppimisega, pingsa tööga tead
miste omandamisel püüdkem  vääri
da seda hoolitsust, mida Noukogu
de valitsus ja  bolševike partei 
meile osutavad!" — nii lõpetab sm. 
Reinola oma sonavotu. ja  sama
sugune on kogu teaduskonna 
kollektiivi üksmeelne t ootus.

H. Otsmaa

Uusiavastus näitekunstiringilt
Meie ülikooli näitekunstiringi! on 

saanud lavaküpseks ameerika prog
ressiivsete kirjanike J. Gow ja A. 
d'Hussand'i kolmevaatuseline näi
dend „Sügavad juured", mis Nõu
kogude Liidu, seaihulgas ka Eesti 
NSV teatripubliku hulgas on võit
nud laialdase populaarsuse.

Uus lavastus, mis on ulatusliku
maid ja nõudlikemaid seniste näi
tekunstiringi lavastuste hulgas, tu
leb esietendusele tuleva! esmaspäe
va!, s. o. 6. märtsil algusepa kell
19.30 RT „Vanemuises". Näidendi

on lavastanud näitekunstiringi 
kunstiline juhendaia sm. U. Välja
ots Riiklikust Teatrist „Vanemui
ne". Peaosi mängivad meie näite
kunstiringi tunnustatumad jõud 
sm-d A. Orav, G. Arro, I. Rum
mel, F. Bochman, H. Pars, L. Oen- 
go jt.

Pääsmeid „Sügavate juurte" esi
etendusele, mis peaks huvitama 
kogu meie õppemudude ja üliõoi- 
laste peret, on võimalik saada TRU 
Ametiühingu komiteest ja teatri 

; kassast.

H iljuti lõppes seinalehtede võistlus, millest võtsid 
osa peaaegu kõik TRÜ seinalehed. Võistlusel olevad 
seinalehed olid pühendatud Nõukogude armee aasta
päevale ja  valimiste ettevalmistamisele. Kuidas nad 
seda tegid?

Enamik toimetusi on säilitanud formaalse töösse
suhtumise. Sellised seinalehed sisaldavad 5—4 pike
mat juh tk irja , milliseid loeme täiesti ühesuguse tun
dega ükskõik millise teaduskonna seinalehest, sest 
need artiklid  ei peegelda millegagi oma kollektiivi 
sisemist elu.

Ka kõige pidulikum artikkel peab olema seotud 
meie igapäevase eluga. Mida lähemale elule, seda 
huvitavam  ta on. Eeskujuks, kuidas tuleb väljendada 
meie ühiskondliku korra  mõju elule konkreetsel, 
meile lähedasel m aterjalil ja  millise tunde ning 
armastusega seda tuleb teha, on V. Voogla artikkel 
Kastani tän. ühiselamu seinalehes ,.Noor Mõte": 
„Miks hääletam e kommunistide ja  parteitu te bloki 
poolt". Autor käsitleb siin lühidalt, kuid soojalt 
mitme praeguse üliõpilase endist rasket ja  väljavaa
deteta elu kehviku- või töölisperekonnas, seda, mis 
on andnud neile nõukogude võim.

Sellised m ärkmed ou palju  parem ad ja  huvitava
mad kui pikad ja  igavad ju h tk irjad  valimiste täh t
susest, milles säilitatakse halba traditsiooni, k ir ju 
tada samuti nagu ükskõik millise keskajalehe 
juhtkirjas. Tuleb meeles pidada, et seinaleht ei ole 
mitte ajaleht.

Kuidas väljendavad seinalehed ühiskondlikku ellu 
ja  õppetöösse puutuvaid küsimusi teaduskondades ja 
internaatides?

Siin võime m ärkida rea negatiivseid jooni, mis 
avalduvad peaaegu eranditu lt kõigis seinalehtedes:

H Enamikus artik leis puudub side eluga. Näiteks 
võiks tuua sm. Lepiku artikli A jaloo-keeleteaduskon
na seinalehes „Sõna ja  Teoga" pealk irja  all „Tuge

vamaks side õppetöö ja  elu vahel". See „side" on 
siin tugev ainult pealkirjas.

2) Mõned artiklid peegeldavad küll teatud m ääral 
elu teaduskonnas või ühiselamus, kuid neis avalda
tud kriitikas puudub konkreetsus. KKT seinaleht 
„Sõnarivi" avaldab artikli „Suusakrossi kriitika", kus 
pole ainustki konkreetselt kritiseerivat sõna. Näituse 
tän. ühiselamu häälekandja „Akadeemiline Kodu" 
kritiseerib tube, mitte inimesi, kes seal elavad.

5) K arrikatuur — seinalehe toimetuse teravaim  
relv — on vähe esindatud. Tihti on olemasolevad vä
hesed karrikatuurid  väheütlevad (Loomaarstiteadus
konnas) või viletsavõitu (juristidel). Head aga olid 
karrikatuurid  Kehakultuuriteaduskonna ja  Kastani 
tän. ühiselamu seinalehes.

^4) Enamikus seinalehtedes on imestamapanevalt 
väike arv artikleid, keskmiselt 3—5. Millest see tu 
leb? Toimetused ei oska veel koguda m aterjali ja  
tulemuseks on vähesed ja  liiga pikad artiklid. Sel
liste lehtedena võime m ärkida kõiki arstiteadlaste 
lehti, M etsandusteaduskonna seinalehte jt.

Kõige halvema m ulje jätavad praegu A rstitea
duskonna seinalehed, kus välisele kaunistamisele on 
pööratud suurt tähelepanu, sisu aga on väga vilets. 
Siiski on ka seinalehti, kus nii sisu kui ka vorm on 
allpool kriitikat.

Sellisena m ärgitagu Burdenko tän. ühiselamu sei
nalehte „Meediku Sulest", mis sisaldab paar eba
m äärast a rtik lit ja  sellise luuletuse, millist peaks 
olema häbi üldse k irju tada, ammu siis veel ava
likkuse ette tuua.

Näeme, et seinalehtede senise töö tulemused pole 
kuigi rõõmustavad. Toimetused peavad nüüd end 
tõsiselt kokku võtma, tööd parandam a ja  valimiste 
õnnestumiseks kaasa aitam a vähemalt ühe hea sei- 
nalehenumbriga.

H. Sarv
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Hääletagem 12. märtsil üksmeelselt kommunistide ja parteitute bloki 
kandidaatide — Nõukogude kodumaa parimate poegade poolt!

* *

RiCHARD ANTONS
Meie saadikukandidaat NSV Liidu Ülemnõukogu Liidunõukogusse

Tema väärib meie usa!dust

Richard Johannese p. Antons sün
dis 1899. aastat Võrumaal Uue- 
Antsla mõisas põllutöölise perekon
nas.

Juba lapsepõlves, kümne rasta 
vanusena tuli sm. An tonsil hakata 
endale ülalpidamist teenima. Algul 
käis ta karjas kulakute juures, hil
jem töötas mõisas põllutöölisena. 
1916. aastal lahkus sm. Antons oma 
sünnikohast. Sõitnud Kostroma ku
bermangu, asus ta tööle või- ja 
juustuvalmis.amise vabrikusse. 
19i?. aastast kuni 1923. aastani töö
tas ta meistrina Altai kubermangu 
mitmes või valmistamise vabrikus.

üK(b) Partei ridadesse kuulub

sm. Antons 1920. aastast. 1925. aas
tal saatis ÜK(b)P Barnauli Maakon- 
nakomitee tema õppima partei- 
instruktorite kursustele Lääne Vä
hemusrahvaste Kommunistlikku 
ülikooli Leningradi. Pärast nende 
kursuste lõpetamist jä kas sm. An
tons edasiõppimist töölisfakulteedis.

1926. aastast kuni 1930. aastani 
õppis sm. Antons Leningra d Her- 
T:eni-nimelises Riiklikus Pedagoogi
lises instituudis. Samal ajal võ.tis 
ta aktiivselt osa linna parteiorga
nisatsiooni tööst, juhatas vabrikutes 
poliitringe; ta valiti kahel korral 
parteikomitee koosseisu. 1930. aas
tal saatis ÜK(b)P Leningradi Ob

lastikomitee sm. Antonsi aspiran
tuuri Leningradi Punase Professuu
ri Instituudi juurde. Pärast aspi
rantuuri lõpetamist 1934. aastal töö
tas sm. Antons lževski linna kõrge
mas koolis poliitilise ökonoomia ka
teedri juhatajana. Alates 1939. aas
tast töötas ta Rostovi Pedagoogili
ses instituudis marksismi leninismi 
aluste õppejõuna.

1941. aastal tuleb sm. Antons ta
gasi Nõukogude Eestiss?. Ta töötab

rtu Riiklikus Ülikoolis marksis
mileninism i afuste Kateedri õppe
jõuna.

Suure isamaasõja ajal võities sm. 
Antons fašistlike anastajate vastu 
Nõukogude Armee Eesti Rahvus- 
korpuse ridades.

Pärast sõja lõppu töötas sm. An
tons algul Eestimaa K(b)P Keskko
mitee kooliosakonna juhatajana. 
Siit suunati ta poliitilise ökonoomia 
õppejõudude kvalifikatsiooni tõst
mise kursustele ÜK(b)P Keskkomi
tee juures asuva Kõrgema Partei
kooli juurde. Pärast kursuste lõpe
tamist asus sm. Antons uuesti tööle 
Tartu Riiklikus Ülikoolis poliitilise 
ökonoomia kateedri juhatajana. 
1949. aastal omandas ta majandus
teaduste kandidaadi teadusliku 
astme.

1949. aasta septembrist alates töö
tab sm. Antons Tartu RiikÜku Üli
kooli õppeprorektorina jätkates sa
mal ajal tööd poliitilise ökonoomia 
kateedri juhatajana.

Sm. Antons võtab õppe- ja kas
vatustöö kõrval ülikoolis aktiivselt 
osa ka ühiskondlik-poliitilisest 
elust. Sageli esineb ta loengutega 
linna intelligentsile, samuti ülikooli 
õppejõududele, kes õpivad iseseis
valt marksismileninismi teooria. 
Sm. Antonsil on suur autoriteet nii 
ülikooli õppejõudude, üliõpilaste 
kui ka linna töötajate hulgas. 1949. 
aastal valiti sm. Antons EK(b)P 
Tartn Linnakomitee liikmeks.

Sm. Antonsit on autasustatud ka
he Punase Tähe ordeniga ja meda
litega: „Võidu eest Saksamaa üle 
Suures isamaasõjas 1941—1943" ja 
„Eeskujuliku töö eest Suure isa
maasõja ajal 1941—1945".

Tartu linna töötav rahvas esitas 
NSV Liidu Ülemnõukogu Rahvuste 
Nõukogu saadikukandidaadiks 367. 
valimisringkonnas meile tuntud ja 
lähedase inimese — EK(b)P Tartu 
Linnakomitee sekretäri sm. Val- 
dar Leede.

Seltsimees Leede on võitnud kogu 
linna töötava rahva lugupidamise 
sellega, et kogu tema elu on pü
hendatud võitlusele töötava rahva 
õnne eest. Saanud tunda oma ko
gemustes kõiki kodanliku korra 
varjukülgi, liitus sm. Leede juba 
1940. a. juunipäevil nõukogude 
korra aktiivsete kindlustajatega. 
Esimesel nõukogude aastal, Suure 
Isamaasõja päevil ja sõjajärgse

ülesehitustöö ajal on sm. Leede 
olnud esimeste võitlejate ridades 
selle eest, et eesti rahvast kunagi 
enam ei saaks sundida Lääne impe
rialistide orjusse, et meie vabarii
gis tugevneks ja kindlustuks nõu
kogude kord.

Tulihingelise bolševikuna, välja
paistva organisaatorina ja ennast
salgava võitlejana Nõukogude 
kodumaa võimsuse edasise kasvu 
eest on sm. Leede meie väärikaks 
saadikukandidaadiks, kelle poolt 
igaüks meist võib 12. märtsil an
da kõhklemata ja veendunult oma 
hääle.

V. Reiman,
usaldusmees.

Meie võitlus on talle lähedane

VALDAR LEEDE
Meie saadikukandidaat NSV Liidu Ülemnõukogu Rahvuste Nõukogusse

Valdar Jaani p. Leede sündis 
1911. aastal Virumaal Küti vallas 
Inju külas. Tema vanemad olid 
talupidajad. Kuni 1933. aastani elas 
ja töötas sm. Leede oma vanemate 
juures. Sel ajal omandas ta algha
riduse ja lõpetas Rakvere iinnas 
gümnaasiumi.

Alates 1934. aastast töötas selt
simees Leede ehitusettevõtjate juu
res müürsepana, algul Virumaal ja 
hiljem Tartu linnas. Tartus elades 
õppis ta töö kõrval Tartu Riikliku 
Ülikooli õigusteaduskonnas, kuhu 
oli astunud 1935. aastal. Kuid üli
kooli iõpetada temal kui lihtsal 
müürsepal ei õnnestunud. Täieliku 
kõrgema hariduse omandas sm. 
Leede alles nõukogude korra tingi
mustes.

1940. aastal astus sm. Leede bol- 
ševike partei ridadesse. Pärast nõu
kogude korra kehtestamist Eestis 
töötas ta algul EK(b)P Tartumaa 
Komitees tehnilise tööjõuna, hil
jem sekretäri abina ja partei maa- 
konnakomitee sekretäri kohusetäit
jana. 1941. aasta maikuust alates 
töötas ta Tartu Linna Töörah
va Saadikute Nõukogu Täitevkomi
tee sekretärina.

Suure isamaasõja esimestel kuu
del võitles sm. Leede partisaniük- 
suses, hiljem evakueerus ta Omski 
oblastisse. Aprillis 1942. aastal as-} 
tus ta vabatahtlikult Nõukogude 
Armeesse. Siin on ta algul roodu 
poliitjuht, võttes aktiivselt osa võit
lejate poliitilisest kasvatamisest. 
Velikije Luki linna vabastamise la

hingus sai sm. Leede raskesti haa
vata. Alles pärast kaheksakuist ra
vimist võis ta uuesti võitlejate ri
dadesse astuda. Lahinguis ülesnäi
datud teenete eest autasustati teda 
medaliga „Vapruse eest".

Hiljem kuni demobiliseerimiseni 
Nõukogude Armeest teenis sm. Lee
de eesti partisanide staabi eriüksu
se parteiorganisaatorina.

Nõukogude Armeest demobilisee- 
rus sm. Leede 1944. aastal. Ta hak

us töötama EK(b)P Tartumaa Ko
mitee teise sekretärina. Samal aas
tal suunati ta tööle EK(b)P Kesk
komitee aparaati. Ta töötas instruk
torina, informatsioonisektori juha
tajana ja hiljem organiseerimis- 
instrueerimisosakonna juhataja 
asetäitjana. 1945. aastal saadeti sm. 
Leede õppima UK(b)P Keskkomitee 
jnures asuvasse Kõrgemasse Partei
kooli, milie ta lõpetas 1948. aasta 
juulikuus.

Pärast Kõrgema Parteikooli lõ
petamist oli sm. Leede lühikest ae
ga EK(b)P Keskkomitee kaadri
osakonna juhataja asetäitja. 1948. 
aasta detsembris valis Tartu linna 
parteiorganisatsioon tema partei 
linnakomitee esimeseks sekretäriks, 
millisel kohai ta töötab kuni käes
oleva ajani. Eestimaa K(b) Partei V 
kongressil valiti sm. Leede Eesti
maa K(b) Partei Keskkomitee liik
meks.

Töötades EK(b)P Tartu Linna
komitee sekretärina on sm. Leede 
suutnud linna töötajaid parteiorga
nisatsiooni juhtimisel mobiliseerida 
tööstuse, linnamajanduse ning kul
tuurielu edukale arendamisele. Lin
na töötajate, intelligentsi ja kom
munistide hulgas on sm. Leedel 
silmapaistev autoriteet. Sellepärast 
oetati Tartu ettevõtete ja asutnste 

vaümiseelseil koosolekuil üksmeel
selt Tartu raudteesõlme veduride-
ooo töötajate otsust esitada sm. 
* "(*de saadikukandidaadiks NSV 
Liidu Ülemnõukogu Rahvuste Nõu
kokku.

Soojasüdameline, lahke, abival
mis inimene, hea nõuandja ja 
kindlalt printsipiaalne bloševik — 
sellisena on meie saadikukandidaat 
sm. Leedet tundma õppinud kõik 
üliõpilased, kellel on olnud temaga 
isiklikke kokkupuuteid. Minul on 
nii mõnigi kord tulnud ühiskondli
kus töös esilekerkinud küsimuste 
lahendamiseks, nõu ja abi saami
seks pöörduda sm. Leede poole. Ja 
ma olen alati kohanud tema poolt 
mõistvat, arusaavat suhtumist, ala
ti olen saanud temalt tulusaid nä
punäiteid, mis seni keerulise küsi
muse muudavad hõlpsasti lahenda
tavaks.

Seltsimees Leede tunneb suurt

huvi ülikooli ja üliõpilaste ela 
ning töö vastu. Ta toetab ja ju l
gustab meid võitluses noorsoo 
kommunistliku kasvatuse paranda
mise eest, ülikooli töö kõrgemale 
tasemele viimise eest. Meie ülikoo
li pere töö ja mured on talle lä
hedased, ja me võime alati loota 
tema abile raskuste kõrvaldamisel. 
Sellepärast teeb õigesti see, kes 
hääletab 12. märtsil sm. Leede kan
didatuuri poolt, sest sellega hääle
tab ta meie ülikooli edasise õitsen
gu eest.

E. Salumaa,
TRÜ Ametiühingu komitee

aseesim ees.

Tulihingeline bo!ševik
Olen meie saadikukandidaadi 

sm. Antonsiga tuttav juba kaks
kümmend kaheksa aastat. Tutvu
sin temaga 1922. aastal, kui tööta
sin partei Altai kubermangukomi
tees. Sm. Antons oli tolkorral veel 
võrdlemisi noor bolševik, kuid tal 
olid seljataga juba rasked võitlu
sed nõukogude korra eest. Aktiiv
selt oli ta osa võtnud kulakute 
mässu mahasurumisest ja ka kõige 
raskematel hetkedel jäänud kind
lalt truuks Lenini-Stalini par
teile.

Kubermangukomitee saatis sm. 
Antonsi kui tubli bolševiku õppi
ma Leningradi. Ka siin oli meil 
isiklikke kokkupuuteid. Ja siingi 
esines sm. Antons karastatud, tuli
hingelise kommunistina, õppides 
tuli tal hankida endale elatist füü

silise tööga. Ent selle kõrval lei
dis ta aega veel ka aktiivseks 
ühiskondlikuks tööks ja vastutus- 
rikaste parteiliste ülesannete täit
miseks linna poliitringide juhti
misel jne. ja  selle kõige juures oli 
sm. Antons ühtlasi õppeasutises 
eesrindlikemaid üliõpilasi.

Neist aegadest on möödunud ju 
ba palju aastaid. Kuid sm. Antons 
on ikkagi jäänud samaks, mis ta 
oli: energiliseks, teotahteliseks 
töömeheks, kes kogu oma jõu an
nab võitlusele Lenini-Stalini partei 
ideede eest. Sellepärast annan 12. 
märtsil oma hääle tema kandida
tuuri poolt ja kutsun kõiki vali
jaid tegema niisamuti.

A. Vigla, 
marksismi leninismi aluste 

kateedri assistent.

Kartmatu võitleja töörahva õnne eest
NSVL Ülemnõukogu Liidunõukogu 

saadikukandidaadiks esitas * Tartu 
Riikliku Ülkooli kollektiiv ühe 
oma eesrindlikuma õppejõu, sm. R. 
Antonsi. Mul on osutunud võima
likuks sm. R. Antonsiga kokku 
puutuda mitmesugustes olukorda
des, kus eriti on ilmnenud ta ise
loomustavam omadus — teenida 
eeskätt ühiskonna huvisid, seada 
töötava rahva huvid ja eesmärgid 
kõrgemale isiklikest.

Suure Isamaasõja ajal, võideldes 
koos sm. Antonsiga Nõukogude 
armee üh% eesti rahvusliku väe- 
koondise staabi koosseisus fašistli
ke okupantide vastu. Õppisin sm. 
Antonsit tundma kartmatu koman

dörina, väsimatu agitaatorina ja 
võitlejate poliitilise kasvatajana, 
kes ka raskeimates lahinguolukor- 
dades suutis võitlejaid vaimustada 
ja innustada võiduks vihatud 
vaenlase üle.

Alati abivalmis, optimistlik, kuid 
seejuures printsipiaalne ja veen
dunud võitleja töölisklassi huvide 
eest, sellisena on sm. Antons võit
nud kogu meie ülikooli kollektiivi 
lugupidamise. Kutsun üles kõiki 
t2. märtsil hääletama meie vääri
kaima esindaja sm. R. Antonsi 
kandidatuuri poolt.

F. Kudu.
Kehakultuuriteaduskonna

dekaan.

Suurepärane pedagoog
See oli 5. veebruaril Pala rahva

majas, kus viibisin Tartumaa TSN 
TK lektorina, kui esmakordselt 
kuulsin, et meie ülikooli õppepro
rektor sm. Antons on esitatud saa
dikukandidaadiks NSV Liidu Ülem
nõukogu Liidunõukogusse.

Kui rahvakoosolekul tehti teata
vaks sm. Antonsi kandidatuuri esi
tamine, tundsin, et minugi kohus
tuseks on tutvustada saadikukan
didaat kolhoosnikutele, kelledest 
mitmed võibolla kuulsid sm. 
Antonsi nime esmakordselt. Tund
sin, et pean koosolijatega jagama 
oma mõtteid sm. Antonsi kandida
tuuri esitamise puhul.

Sm. Antons, lugedes meile polii
tilist ökonoomiat, paistab silma 
mitte ainult kui suurepärane õppe 
joud, vaid ka kui väga hea selt
simees, kes mõistab üliõpilaste 
päevamuresid ja -probleeme, tun

neb huvi nende vastu ja kunagi ei 
keela oma abi esilekerkivate küsi
muste lahendamisel.

Sm. Antonsile omane põhjalikkus 
ja täpsus loenguil on meile olnud 
hindamatuks abiks poliitilise öko
noomia kursuse omandamisel. Vähe 
sellest: tema loengud mõjuvad üli
õpilastele ka kasvatavalt, süvenda
des neis ainuõiget, materialistlik
ku maailmavaadet ja nõukogude 
patriotismi.

Sellest kõigest jutustasin ma tol 
korral Pala valla kolhoosnikutele. 
Tahaksin korrata seda, mis ütlesin 
sellelgi koosolekul: „Seltsimees 
Antons on meie väärikas saadiku
kandidaat. kelle poolt hääletada on 
iga nõukogude patrioodi kohus 
meie valimisringkonnas!"

L. Koik,
Õigusteadus*-очна 111 kursuse 

Üüõpilane.
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KOMMUNtSTLJKE NOORTE ELU

Eesrindlikud n a ised —kom m unistliku  
noorsooühingu Hikmed

Nõukogude naised pühendavad 
kõik oma jõud selleks, et veelgi 
tugevdada oma suure kodumaa 
võimsust, veelgi enam tõsta tema 
autoriteeti kogu maailmas. Nad 
avaldavad sügavat tänulikkust ja 
armastust bolševike parteile ja  
Nõukogude valitsusele, kes muutis 
nad võrdõiguslikeks ühiskonna 
liikmeiks ja viis nad kommunist
liku ühiskonna aktiivse ülesehita
mise teele.

TRU naispere aktiivsemad liik
med on koondunud ULKNU rida
desse. Neist mainiksin siin vaid 
mõningaid. Kes ei tunneks näiteks 
Ajaloo-keeleteaduskonna V kursu
se üliõpilast kommunistlikku noort 
Veera Yooglat! Et Veera õpib vaid 
hindele „väga hea", on endastmõis
tetav. Veerat tuleb aga esile tõsta 
kui energilist UTU teaduskonna 
nõukogu esimeest, vene kirjanduse 
ringi hinge, aktiivset kaasaaitajat 
seinalehe toimetamisel teaduskon
nas ja ka ühiselamus. Teaduskon
na kollektiiv on alati ja õigusega 
veendunud, et kui juba Veera 
Voogla mõnest üritusest kinni hak
kab, siis seda võib lugeda õnnes
tunuks. Sellist usaldust on Veera 
oma aktiivsusega ära teeninud ja 
teda tuleb seada paljudele eesku
juks.

Samas teaduskonnas õoib Ninel 
Degtjarjova, väike patsidega tütar 
laps IH kursusel. Õppetöö kõrval 
töötab ta vene keele ringi juhina, 
komsomoli grupiorganisaatorina, 
kuid selle kõrval on ta ka üks in

nukamaid isetegevuslasi oma tea
duskonnas.

Arstiteaduskonnas on kahtlema
ta üheks kõige aktivsemaks nai
seks tervishoiu kateedri vanem la
borant Roha Naimark. Töötades 
Arstiteaduskonna komsomoli-alg- 
organisatsiooni sekretäri asetäit
jana, on ta pühendanud iga vaba 
hetke oma teaduskonna kommu
nistlike noorte töö taseme tõstmi
seks. Ta võttis isiklikult osa aja
lehtede ja ajakirjanduse levitamise 
hoogtööst, mille tulemusena plaan 
mitte ainult ei täidetud, vaid ka 
ületati. Roha oli samuti teaduskon
na naiskomisjoni rakukese moodus
tamisel aktiivsemaks organisaato
riks. Praegu aga suunab Roha oma 
peatähelepanu valimiseelsele agi
tatsioonile.

Põllumajandusteaduskonnas õpib 
üliõpilane Hilda Pruul, kes töötab 
ühtlasi ELKNU TRU komitees orga- 
niseerimis-instrueerimis sektoris. 
Selle ülesandega on ta tulnud toi
me eeskujulikult, olles sealjuures 
ka eeskujulikuks üliõpilaseks — 
eesrindlaseks õppetöös.

Need mõned näited hulga oma
taoliste seast on küllaldaseks tun
nistuseks sellest, et oma maa täie
õiguslike kodanikena on nõukogu
de naiste aktiivsemad esindajad 
koondunud noorsoo avangardi — 
ULKNU ridadesse, sest nad teavad, 
et organiseeritult võideldes parema 
tuleviku eest me saavutame kiire-
mnn oma eesmargi.

V. Roonurm

Tähtis fa p ingeline sem ester
Viimane semester ülikoolis, mille 

jooksul tuleb kirjuti da diplomitöö 
ja valmistuda riigieksameiks, on 
a tanud. Õigesti hinnates eelseisvat 
suurt tööd, on Ajaloo-keeletea- 
duskonna ajaloo-osakonna V kur
suse üliõpilased juba aegsasti asu
nud tööle. Esialgu seisneb see veel 
materjali kogumises diplomitöö 
jaoks, mis aga enamikul üliõpilas
tel on lõpule jõudmas, mis võimal
dab asuda otseselt töö kirjutamise
le. Eesrindlikud üliõpilased esusid 
materjali kogumisele juba üsna va
rakult. Nii kasutas üliõpilane M. 
Lõhmus õppetöö talvise vaheaja 
arhiivmaterjalide kogumiseks Tal
linna arhiivides oma diplomitöö 
„Eesti kodanluse poliitiline kriis
a. 1932—34" jaoks, arheoloogia ja 
etnograafia eriharu üliõpilaste dip
lomitööd aga valmivad põhiliselt 
selle materjali põhjal, mida nad ise 
on kogunud kahel suvel toimunud 
tööpraktika käigus. Üliõpilane Sa- 
lum on oma diplomitöös asunud 
lahendama küsimust „Ühiskondlik-

A. H. Tammsaare (1878—1940) 
pärineb töötava talurahva hulgast, 
samuti käsitleb tema kirjandusliku 
loomingu kõige väärtuslikum ja 
sügavam osa talurahva elu. Tamm
saare arenemine ja maailmavaate
line kujunemine langes ajajärku, 
millal eesti kodanlus oli juba jät
nud selja taha oma progressiivse 
perioodi ja millal uus tõusev prole
taarne klass asus otsustavalt võit
lema rahva tõelise vabaduse eest. 
Tammsaare elas läbi 1905. aasta 
revolutsiooni ja Suure Sotsialistli
ku Oktoobrirevolutsiooni ning va
rises hauda pisut enne 1940. aasta 
ajaloolisi sündmusi Eestis. Oma po
liitiliste kontseptsioonide poolest 
jäi ta aga täiesti kodanlaseks, eriti 
selgelt on ta ses mõttes oma seisu
kohta avaldanud ajakirjanduslikes 
artikleis Suure Oktoobrirevolutsi
ooni järgseil aastail. Kuid teiselt 
poolt tuleb konstateerida, et ta po- 
)e kunagi leppinud kapitalistliku 
korraga ega selle manduva kul
tuuriga. Jäädes püsima kriitilise 
realismi positsioonile ajal, millal 
meie vahetus naabruses esimeses 
töölisriigis Nõukogude Liidus oli 
tarvitusel, juba sotsialistlik realism 
kui kõige eesrindlikuni kirjandus
lik loominguline meetod, ei saanud 
Tammsaare muidugi enam kajas
tada oma töödes kaasaegset elu 
kogu ta tüüpdisuses.

poliitilise võitluse kajastus vene 
XIX saj. II poole olustikumaalis". 
Kuid selle teema lahendamisel tun
neb ta puudust õige ja teravalt 
printsipiaalse juhendamise järgi 
(prof. V. Vaga), mis on äärmiselt 
vaialik töö õnnestumiseks.

Kuid üks asjaolu on segi löönud 
meie individuaalsed tööplaanid ja 
normaalse töö käigu — see on filo
soofia ajalugu. See väga tähtis 
loengukursus oli ette nähtud sügis
semestril, kuid ülikooli juhtkond ei 
suutnud leida õigeaegselt lektorit. 
Selle tulemuseks on see, et nüüd 
lisandub meie niigi suurele tööle 
veel uus koorem, mis ei lase täie 
energiaga pühenduda diplomitöö 
kirjutamisele. Teiselt poolt ei suu
da me kütlalt põhjalikult omanda
da filosoofia ajalugu, mida meile 
nüüd pakutakse kiirendatud korras
11 nädalatunniga 4 asemel.

G. Reiman,
Ajaloo-keeleteaduskonna V 

kursuse üliõpilane.

Tammsaare loomingut võime 
jagada põhiliselt nelja etappi:
1. nooreea kriitilis-realistlik, 2. 
uusromantiline, 3. epopöa „Tõde 
ja õigus" ja 4. „Põrgupõhja uus 
Vanapagan". Esimesse perioodi 
kuuluvad jutustused („Kaks paari 
ja üksainus", „Vanad ja noored", 
„Rahaauk" jt.) käsitlevad kas 
maaprcletaarlaste (mõisamoonaka- 
te, saunikute, kantnike) või rendi- 
talunike viletsat ja rasket elu 
mõisnike ikke all. Kõige kaugema
le on Tammsaare ühiskonnakrii
tika sel perioodil arenenud jutus
tuses „Rahaauk".

Teine, uusromantiline periood 
tähendab Tammsaare loomingu 
suurt langust. Reaktsioonilise 
Noor-Eesti liikumise ja üldise de
kadentliku uusromantismi mõju 
Tammsaare loomingus on tingitud 
ajajärgust ning kirjaniku maa
ilmavaatelise arengu vähikäigust. 
Selle perioodi tööd, peamiselt nn. 
psühholoogilised üliõpilas jutustu
sed on nii sisult kui kunstilise 
meisterlikkuse poolest madalal ta
semel. Perioodi lõpul tugevneb aga 
ühiskonnakriitika („Kärbes") ja 
psühholoogiline tõepärasus.

Tulles romaaniga „Korboja pere
mees" (1922) tagasi maaelu kuju
tamisele, võtab Tammsaare uuesti 
omaks kriitilise realismi põhimõt
ted. kuigi esialgu mitte täielikult.

ÜTÜ arstileaduse osakond 
Hl teadusliku konverentsi 

eel
23. märtsist kuni 2. aprillini s. a. 

toimub III üliõpilaste teaduslik 
konverents. Selle läbiviimiseks val
mistub UTU arstiteaduse osakond 
suure hoolega.

Vaatainata sellele, et osakond 
sellet õppeaastal on juba viinud 
läbi akad. 1. P. Pavlovi tegevusele 
pühendatud teadusliku konverentsi 
ja votnud osa nõukogude eesrind
likule teadusele pühendatud sessi
oonist, ei ole ringidel materjalipuu- 
dust. Eelseisvaks konverentsiks on 
valminud huvitavaid töid neuroloo
gia, kirurgia, patoloogilise anatoo
mia, anatoomia, stomatoloogia ja 
farmaatsia teaduslikes ringides.

Esitatavad tööd käsitavad täna
päeva teaduse aktuaalseid küsi
musi. Tööd on vastavate kateedrite 
poolt läbi arutatud ja kinnitatud 
ning UTU arstiteaduse osakonna 
nõukogu laiendatud koosoleku poolt 
esitamiseks vastu võetud. Konve
rentsi temaatika on mitmekesine.

Nii annab neuroloogia ring üle
vaate perifeerse närvisüsteemi hai
gestumisest ajavahemikus 1943—
1949. Igakülgsele analüüsile järgneb 
rida konkreetseid ettepanekuid hai
gestumise vähendamiseks (H. Niko
lajev, J. Maran, R. Vodja, A. Piirge).

Patoloogilise anatoomia ringi töö 
„Primaarne kopsukartsioom kliini- 
lis-anatoomiliselt' (E. Kogerman ja 
Ü. Arend) haarab ajavahemikku 
1920—1930. a. ja annab ülevaate 
haiguse esinemisest, kliinilisest 
kulust, diagnoosimisest ja diagnoo
simise raskustest. Ettekannet illust
reeritakse vastavate diapositiivi
dega.

Anatoomia ringi ettekanne (E. 
Hanson) käsitleb eritusorganite in
nervatsiooni.

Stomatoloogia ring (T. Rekk) 
annab ülevaate suuõõne vähktõve 
varajasest diagnostikast.

Farmaatsia ringi liikmed tutvus
tavad kuulajaid plii mikrokristalli- 
satsioonireaktsiooni kasutamisega 
kohtukeemias (L. Treial ja F. Tõ
nisson) ning etüüleetri teimimise 
ja valmistamisega (H. Kaasikmäe,
H. Adari).

Kokku esitatakse 9 tööd, kusjuu
res farmaatsia ring tööde spetsiifi
lisuse tõttu esineb konverentsil ise
seisva sektsioonina.

Lahendamist ootavad veel organi
satoorsed küsimused, nagu seina
lehe erinumbri väljaandmine, küla
liste vastuvõtmine, ruumide 
dekoreerimine jms., mis seisavad 
järgmiste nõukogu koosolekute 
päevakorras.

Loodame, et järjekordne teadus
lik konverents tõstab üliõpilaste 
huvi teadusliku töö vastu ja tool? 
UTU ridadesse uusi liikmeid.

T. Zdanko,
UTU arstiteaduse osa
konna nõukogu esimees.

Möödunud semestril moodustati 
teadusliku ala prorektori algatusel 
teaduskondade vaheline komisjon, 
kes pidi organiseerima kõigekülg
set abistamist Eesti NSV Ülemnõu
kogu seaduse „Soostunud maaala
de kuivendamise ja kasutuselevõt
mise ning põldheina külvikordade 
rakendamise plaani kohta Eesti 
NSV-s suurte ja püsivate saakide 
kindlustamiseks ning loomakasva
tusele kindla söödabaasi rajami
seks" ellurakendamiseks.

Mainitud komisjon kogus and
meid nendest teaduskondadest, mis 
oma eriala poolest võiksid kõige 
tõhusamalt kaasa aidata selle suur
ürituse elluviimisel. Käesoleval 
õppeaastal kavatsevad meie ülikoo
li õppejõud selles küsimuses aval
dada üle neljakümne kirjutise aja
lehtedes ja ajakirjades. Suurem 
osa kirjutisi on ette nähtud Põllu
majandusteaduskonna õppejõudu
delt, mis ka päris loomulik, kuna 
see seadus taotleb eeskätt põllu
majandusliku produktiivsuse tõu
su.

Peale kirjutiste kavatsevad meie 
õppejõud esineda kolmekümne et
tekandega kolhoosides ja sovhoosi
des ning Poliitiliste ja Teadusalas

te Teadmiste Levitamise Uhinga 
sessioonil.

Teadusliku uurimistöö osas on 
koostatud provisoorne temaatika 
ja probleemistik eelolevaks viis
aastakuks. Komisjon pidas vajali
kuks teadusliku uurimistöö plaani 
koordineerimist Eesti NSV Teadus
te Akadeemiaga ja Maaparanduse 
Valitsusega.

Looduse ümberkujunduse suur- 
plaani elluviimiseks on vajalik 
asutada Põllumajandusteaduskon
na juurde mehhaniseerimise osa
kond, kus toimuks põllumajanduse 
alal kõrgema haridusega melioraa
torite, maakorraldajate ja mehha
nisaatorite ettevalmistus. Vastava 
ala kõrgema haridusega spetsialis
tide vähesus võib saada tõsisek* 
takistuseks selle plaani teostami
sel.

Peale eespoolmainitud ürituste 
on mitmed kateedrid võtnud enda
le konkreetseid kohustusi kolhoo
side ja metsamajandite abistami
se alal maaparandustööde läbivii
misel.

Dots. H. Sutter, 
taimekasvatuse ja mesindust 

kateedri juhataja.

Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» lugejate konverentsilt
Möödunud pühapäeval toimus 

ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" lu
gejate 11 konverents, mis oli täht
saks ürituseks <ajalehe toimetuse 
ja lugejate vahelise kontakti ti
hendamiseks ning ajalehe töö krii
tilise läbivaatamise alal.

Konverentsi eeltööde raames vii
di läbi seinalehtede üleülikooliüne 
ülevaatus, millele esitati 16 seina
lehte teaduskondadest ja ühisela
mutest. Kokkuvõtte ülevaatusest 
tegi konverentsil žürii esimees sm. 
Sarv, kes ühtlasi andis parimaiks 
tunnistatud seinalehtede — Keha
kultuuriteaduskonna seinalehe ,,Sõ- 
narivi" ja Kastani tän. ühiselamu 
seinalehe „Noor Mõte" toimetuse 
liikmeile kätte preemiad.

Ülikooli ajalehe toimetuse tööst 
esitas konverentsil aruande ajale
he vastutav toimetaja sm. Feld- 
bach. Aruandja käsitles ajalehe 
saavutuste kõrval ka esiletulnud 
väärnähteid, märkides neist oluli
semana algatatud ürituste edasise 
läbiviimise kontrolli puudumist 
ajalehe veergudel. Märkinud puu
dujääke ajalehe töös kõigis töö- 
sektoreis, rõhutas sm. Feldbach, et 
seniste vigade olulisemaks põhju
seks on kaastööliste aktiivi, kirja
saatjate võrgu puudulik väljaaren
damine.

Samadele järeldustele jõudsid ka 
läbirääkimiste käitgus sõnavõtnud 
seltsimehed. Kirjasaatjate võrgu 
väljaarendamise vajadust kriipsu
tas eriti alla Kehakultuuritea
duskonna dekaan sm. Kudu, kutsu
des üliõpilasi ja õppejõude ühtlasi 
julgemini esinema ajalehe veergu

del, vaatama ülikooli ajalehele kui 
o m a  ajalehele.

Sisukas ja asjalik oli ELKNU 
TRU komitee sekretäri sm. Tiido 
sõnavõtt. Sm. Tiido avaldas soovi, 
et ajaleht senisest palju enam osu
taks tähelepanu kirjanduse- ja 
kunstiküsimusele, taotleks avalda
tavate materjalide operatiivsemaks 
ja konkreetsemaks muutmist ja 
ulatuslikumalt valgustaks komso
moli siseorganisatsiooniiise töö 
probleeme.

Arstiteaduskonna õppejõud dots. 
Tammeorg juhtis õigusega toime
tuse tähelepanu sellele, et lehe 
veergudel leiame väga vähe kirju
tisi, mis analüüsiksid seinalehtede 
tööd ja suunaksid seda.

Mitmesugustel olulistel küsimus
tel ülikooli ajalehe ja seinalehtede 
töös peatusid ka sm-d Auling, 
Soop, Kaarna, Kaunsar, Kuus jt.

Toimunud konverents andis üli
kooli ajalehe toimetusele, aga sa
muti seinalehtede toimetajaile 
väärtuslikke näpunäiteid edasiseks 
tööks, mida kahtlemata tõsiselt 
arvestatakse. Ometi kannatasid 
konverentsi töö tulemused mõnin
gal määral osavõtjate vähesuse ja  
printsipiaalse kriitika puuduse all. 
Eriti võõrastav on asjaolu, et kahe 
tähtsa üleülikoolilise organisatsioo
ni — ametiühingu ja Üliõpilaste 
Teadusliku Uhingu — juhtkond 
polnud saatnud konverentsile oma 
esindajaid. See fakt näitab nende 
organisatsioonide õigustamatult vä
hest huvi konverentsil käsitletud 
oluliste küsimuste vastu.

J. Kask

„Kõrboja peremees" moodustab 
oieti ettevalmistava etapi kirjaniku 
elutööle, epopöale „Tõde ja õigus" 
(1926—1933). Tammsaare isiklik 
maailmavaade oli lähedane kesk- 
miktalupojale ja selle elu kujuta
misel kirjanduses on ta andnud 
oma parima. Romaanisarjast „Tõde 
ja õigus" käsitlevad töötava talu
poja elu ja võitlust I ja V osa, kus
juures neist esimene on Tammsaa
re loomingulise meisterlikkuse 
tipuks. Sügava realismiga on kir
janik kujutanud siin talurahva töö- 
ja vaevarikast elu möödunud sa
jandi viimasel veerandil. Paljude 
teose väärtuste kõrval tõstkem siin 
esile Vargamäe Andrese võitlust 
loodusega. See on Andresele elu
probleemiks — muuta Vargamäe 
soised karja- ja heinamaad vilja
kandvaks, kuid hoolimata erakord- 
seist ja btse sangarlikest pingutu
sist ei suuda ta tulla võitjaks. 
Tammsaare on osanud näidata suu
re tõetruudusega üksiktaluniku 
võimetust võitluses soode ja raba
dega. Kuid see, mille lõplik teosta
mine oli lootusetu kodanlikus ühis
konnas, osutub sotsialistlikus ühis
konnas kergesti teostatavaks üles
andeks, mille tunnistajaiks oleme 
praegu looduse ümberkujundamise 
stalinliku plaani täitmisel. „Tõde 
ja õiguse" II osa väärtuseks on 
Indreku jumala eitamiseni jõud
mine, kuigi teose lõpp paigutab 
selle arengu küsitavasse valgusse. 
Romaanisarja kõige nõrgemaks lü
liks on 111 osa, mis käsitleb 1903. a. 
revolutsiooni sündmusi. Teose 
mõistmiseks meenutame, et Tamm
saare kirjutas selle 1931. aastal, 
niisiis ajal. millal eesti kodanlus

oli jõudmas oma arengus kõige 
reaktsioonilisemasse faasi, millal 
kehtiva kapitalistliku korraga ra
hulolemise jutlustamine sai erili
selt hoogu. Tammsaare, lasknud 
end mõjutada üldisest kodanluse 
reaktsioonist, püüab ka oma 
teoses veenda, et revolutsiooni 
kaudu ei saavutata midagi head, ei 
midagi positiivset, et kasulikum on 
elada leplikult, sest mässamine 
toob kõigile ainult lisakannatusi. 
Tammsaare loomingu domineeriv 
humanism, mida hindame kõrgelt, 
saab seller teoses reaktsiooni
lise sisu: seda kasutatakse võitlu
ses tõelise humanismi — sotsialis
mi vastu. Kirjanik läheb isegi nii 
kaugele, et hakkab Indreku inim
armastuse varjus kaitsma eesti 
rahva verivaenlasi — balti mõis
nikke. Kui võrrelda 1903. a. sünd
muste käsitlust jutustuses „Raha
auk" (190?) ja „Tõde ja õigus" III 
(1931), peame konstateerima kir
janiku maailmavaate ja realismi 
suurt langust. Nende väga suurte 
puuduste kõrval omab „Tõde ja 
õigus" III osa ka rea väärtusi, 
kõigepealt selles, et ta näitab mas
side revolutsioonilise jõu võimsust, 
näitab masside iseteadvuse ja võit- 
lustahte kasvu — tsaarivalitsuse, 
kapitalistide ja kiriku kiuste. Kui 
„Tõde ja õigus" III näitab kir
janiku loomingu langusjärku, siis 
järgmine, IV osa tähistab selle
vastu üht kõrgpunkti. Seda osa 
võib oma väärtuselt selle sügava 
ja järjekindla kodanliku ühiskon
na kriitikaga paigutada esimese 
osa kõrvale, hoolimata sellest, et 
peategelane Indrek jääb oma aren

gus tüüpiliselt väikekodanlikule
seisukohale.

Suurromaanile järgnevad tööd 
(„Ma armastasin sakslast", „Elu 
ja armastus") tähistavad mõõna 
Tammsaare loomingus, millele 
järgneb aga järsk ja põhiline mur
rang, suur tõus kirjaniku surma
eelse romaani „Põrgupõhja uus 
Vanapagan" (1939) näol. See teos 
annab, tõsi küll osalt fantastilises 
käsitluses ja mitmeti müstika 
udust varjutatult, hävitava kriitika 
kodanliku ühiskonna hundimoraali 
kohta. Kuid romaani hindamisel ei 
tohi tähele panemata jätta Jürka 
ebatüüpilisust ses mõttes, et teda 
on kujutatud rumalana ja mitmeti 
pimedana, mis paljudel puhkude! 
võimaldab kulak Kaval-Antsul te
da orjastada.Tlomaani lõpul jõuab 
ta küll oma vaenlase stiihilise hä
vitamiseni. Kuid tervikuna ei saa 
Jürkat pidada töölisklassi tõeliseks 
esindajaks, vaid mitmetigi selle 
karrikatuuriks. Nii jääb „Põrgu
põhja uue Vanapagana" peaväär
tuseks mitte positiivse tüübi Jürka, 
vaid negatiivse tegelase Kaval- 
Antsu kujutamine, millega paljas
tatakse halastamatult ja ilma iga
suguse „humaansuseta" kodanliku 
ühiskonna kiskjalik loomus. Nii 
jõuab Tammsaare oma elu lõpus 
välja kogu kapitalistliku korra sü
gava eitamiseni ning selle parata
matu hävitamise vajaduse tunneta
miseni. Siit jäi astuda vaid väike 
samm edasi, et jõuda sotsialismini.

A. H. Tammsaare kui eesti kir
janduse ühe suurima klassiku loo
mingul on väärtuslik koht eesti 
nõukogude kultuuri varasalves..

Dots. J. Käosaar
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Ettevalmistustööd on tehtud
Isetegevuse ja  omaloomingu 

olüm piaadi ettevalmistustööd ou 
jõudnud lõppjärku — juba  homme, 
laupäeval 4. m ärtsil toimub otüm- 
piaadi ülevaatuste sarjas esimene 
isetegevuskontsert TRÜ aulas.

Esimesena lähevad seekordsel 
olüm piaadil ülevaatustulie A rsti
teaduskonna isetegevuslased. A rs
titeaduskonna 4 .-9 . m ärtsini toi
muvad isetegevusõhtud on pühen
datud NSV Liidu Ülemnoukogu va
limistele ja  9. m ärtsil toimuv est- 
raadiõhtu peale selle veel rahvus
vahelisele naistepäevale. Viimastel 
nädalatel enne ülevaatust on ette
valmistustöö muutunud eriti pin
geliseks. Organisatsiooniliste küsi
muste lahendamise kõrval toimu
vad mitmetelgi kollektiividel proo
vid iga päev. Kõik pingutused on 
suunatud sellele, et vältida vähe
väärtuslike ja  ebaküpsete ettekan
nete eksisteerim ist ülevaatuste 
programmis.

A rstiteaduskonna kui meie ü li
kooli suurim a teaduskonna isete- 
gevusülevaatusel oodatakse kah t
lemata õigusega ka suurt esinejate 
arvu. Tuleb aga märkida, et just 
suurem a kollektiivi juures, nagu 
prak tika on näidanud, pole orga
nisatoorsete küsimuste lahendam i
ne kaugeltki kerge. Seda enam. et 
meil A rstiteaduskonnas leidub 
veel seltsimehi, kes ei suhtu oma 
ülesannetesse küllaldase aususega. 
Ühe sellise seltsimehena tuleks 
näiteks m ärkida raviosakonna I 
kursuse kultuuriorganisaatorit 
kom munistlikku noort sm. Jereme- 
jevat, kelle lubam atult lohaka töö 
tulem usena võtab mainitud kursu 
selt olümpiaadist osa ainult 5 (!) 
üliõpilast. Alles mitmekordsete 
m eeldetuletuste jä re l alustati olü
mpiaadi ettevalm istusi ka stomato
loogi ao sakonnas.

Ülevaatusõhtute kava parem a 
kujundam ise huvides on esitatavad 
palad jagatud teatud mõttes tem aa
tiliselt. Nii esinevad 4. märtsil 
aulas toimuval kontserdil teadus
konna mees- ja  naiskoor, instru 
mentaal- ja  vokaalsolistid ning 
deklam aatorid tõsisemasisulise kont
serdi kavva sobiva repertuaari- 
ga-

Arstiteaduskonna üliõpilaste hul
gas leidub hulgaliselt andekaid 
noori mitmetelt isetegevusaladelt 
ja  suurem osa neist on ka käes
oleval olümpiaadil esindatud. Esi
letõstmist vääriksid mi'mekülerse- 
maist sm-d Tsurenkov, Miid'a. See
der, Soopõld. Käppa it. Nende ja  
teiste seltsm eeste juhtim isel teeb 
Arstiteaduskonna kollektiiv tös'se'd 
pingutusi selleks, et kindlustada 
ülevaatuse õnnestumine.

G. Arro,
Arstiteaduskonna isetegevus- 

komisjoni liige.

V E ST E  A SEM EL

T ööp in ge  vee) su u rem a k s!
Varsti algab suursündmus meie 

TRÜ isetegevuskollektiivtde ja ko
gu ütiõpiiaspere elus — kunstilise 
isetegevuse, omaloomingu ja keha
kultuuri И olümpiaad, mis peab 
selgitama parimaid isetegevuslasi, 
sportlasi, noori autoreid ja kunst
nikke meie ünõpi.aste hulgas. Kuid 
olümpiaadi ülesandeks ei ole mitte 
ainult selgitada paremaid, vaid 
ühtlasi haarata kaasa veel laie
maid üliõpilashulki isetegevuslikku 
töösse.

Heiles pilgu senisele etteval
mistustööde käigule võib märkida, 
et mitte kõigis teaduskondades ei 
ole teaduskondade orgkomiteed 
osiselt suhtunud oma ülesandeisse, 

mis.õitu ettevalmistustöö ei ole igal 
pool kulgenud normaalselt.

Märgata on loorbereile puhka
mise jäämise tendents Kehakultuu
riteaduskonnas (möödunud-aas ane 
I koht) ja Loomaarstiteaduskonnas. 
Mainitud teaduskondades ei ole 
orgkomiteed suutnud ettevalmis- 
uskäiku suunata õigele rajale vee! 

praegugi. Millega näiteks seletada 
fakti, et Loomaarstiteaduskonnas 
leidub ainult 2 deklamaatori?

Kindlasti on see orgkomitee vasta
va ala liikme sm. Minkelsoo mitte
küllaldase töö tulemus.

uutama.u on oiukord siiani ol
nud Oigus.eaduskonnas (orgkomi
tee esimees D. Raid), kus isetege
vusringid, välja arvatud mõned 
üksikud, olid kuni viimase ajani 
„taiveunes". Siiani ei ole mainitud 
&ea uskonnas tööle rakendatud se
gakoor ja näi.ering, mille tööle 
akendamisele oleks orgkomi.ee 

eeskätt tähelepanu pidanud pöö
rama.

sjlukord on tunduvalt parane
nud Ajaloo-keeleteaduskonnas, kes 
möödunud aastal saavutas üsna ta
gasihoidliku koha 59 esinejaga 
^üliõpilasi 46?). Praegu töö,avad 
mainitud tea uskonnas segakoor, 
naiskoor, 4 kvartetti jne. Ise ege- 
vuslas.e arv praeguste andmete 
põlijal on üle 200. Mainitud tea
duskonnas on orgkomiiee (esimees 
M. Privoi) saanud tõesti isetegevu
se keskseks suunajaks ja organi
seerijaks.

Ma emaatika-loodus'eaduskonnas 
on töötanud normaalselt segakocr
O. Prinitsa juhtimisel, rahvatantsu

ring ja näitering. Ka selle tea
duskonna orgkomiteel tuleb seni
sest tõsisemalt suhtuda et.evalm s- 
iustöösse, et haarata kaasa veel 
rohkem üliõpilasi.

Kurva tõigana võib mainida rah
vapilliorkestri puudumist teadus
kondades (välja arvatud Malemaati- 
^a-iootius.eaduskond) vaatamata 
seüele, et juba möödunud aas al 
juhiti tähelepanu rahvapilliorkest
rile olemasotu vajadusele. Midagi 
nimetamisväärset pole sellel alal 
ära sumnud teha ka TRU klubi 
juhatuse liige sm. Mändmaa, kes 
vasrutab klubi juhatuses rahva
pilliorkestri organiseerimise eest.

Olümpiaadini on jäänud veel lü
hike ajavahemik. Selle aja jcoksu! 
tuleb teaduskondade orgkomitee
del, komsomoli ja ametiühingu 
massilise kultuuritöö sektorite ju- 
hatajail ja kogu üliõpilasaktiivil 
veel enam intensiivistada etteval
mistustöid, et hästi esineda kuns i- 
lise isetegevuse omaloomingu ja 

eitakultuuri I! olümpiaadil.
A. lngatt,

ELKNÜ TRÜ komitee massilise 
kultuuritöö sektori juhataja.

Üliõpilaskonna kunstilise isete
gevuse, omaloomingu ja  kehakul
tuuri II olümpiaadi raames on ke- 
hakultuurilisele osale omistatud 
suur osatähtsus. O lümpiaadi 
võitja selgub kunstilise ise
tegevuse, omaloomingu ja keha
kultuuri osas saavutatud punktide 
liitmisel, kusjuures kõigile kolmele 
on antud võrdne osatähtsus, mis 
moodustab seega % lõpptulemusest. 
Olümpiaadi raames viiakse läbi 
võistlused kaheteistküm nel spordi
alal — korvpallis, võrkpallis, maad
luses, tõstmises, võimlemises, u ju 
mises, sisekergejõustikus, suusata
mises, ratsutam 'ses, vehklemises, 
laskmises ja  males.

Seni on võistlused lõpetatud kol
mel spordialal — tõstmises, m aad
luses ja  võimlemises, võistlused on 
pooleli võrk- ja  korvpallis. Teis
test edukam alt on s r a r i  esinenud 
Kehakultuuriteaduskond (kehakul
tuurikollektiivi esimees O. Paatsi), 
Arstiteaduskond (kehakultuurikol
lektiivi esimees K. Timusk) ja

4. Ш — ArsÜ'eaduskonna olüm
piaadi ülevaatus aulas. Algus k e l  29.

5. III — TRÜ klubi is^le ev *s- 
' o4e^'iivide peoõhtu Tartu Maa- 
kon lik u s  Kultuurimajas Kalevi tn.
24. Al?us kell 29.

Г. III — Arstiteaduskonna olüm
piaadi ülevaatus AÜN Kultuurihoo-

Päev oli ajaliselt hilistalvine, 
kuid juba vulises-d tänavail üksi
kud vallapääsenud veenired. Tõtle- 
sid hoogsast elutempost haaratud 
töötavad ja õppivad inimhulgad.

Kuid stop! Kas ei ole see mitte 
..isand" Tasaste, kes seal sammub 
säärase ilmega, nagu oleks kogu 
tänase päeva saatus otsustatud: ta 
astus ju unisest peast, m s pealegi 
valutas eilsest „pisikesest olemi
sest" koos sõber Vaimuste ja neiu
de Libliku ning Intriigiga, vasaku 
jalaga voodist välja.

Ja sealt tuleb ulja  rühiga noor
mees, kes ei või olla keegi muu 
kui onu Vaimuste. Järgneb tervi- 
tusstseen, millele võinuksid uhked 
olla suurimad hiina viisakuse asja 
tundjad.

Uuesti kohtame oma sõpru juba 
auditooriumis, kus nad on andu
nud südamlikule vestlusele.

Kuna poliitinformatsiooni lõpuni 
on veel tükike aega, asuvad T a
saste ja  Vaimuste jätkam a oma 
kuulsat m aleturniiri, mida a lusta
ti juba möödunud aastal m ark
sism ileninism i loengutel. Käesolev 
p a r t i  läheb kroonikasse nr. 615 
all. Taskumale üleandmisega sõb
ralt sõbrale kaasuvad mõnedki 
vaimukused, mis, olles läbinud au 
ditooriumi, otsivad asja tu lt võima
lust oma sära näitamiseks laiemai
le ringkondadele, õppejõu vahe
m ärkus ei suuda tõusnud tu ju  
millimeetrigi võrra allapoole viia.

Seda teeb aga saabuv tunni lõpp, 
sest järgnevalt on kavas poiiitöko- 
noom a loeng. Kuid kui neiu Liblik 
mainib, et tal on käekotis õige 
mitu eksemplari defitsiitset ,.Jutu- 
lehte", on tu ju  taas hea, mis annab 
põhjust pisut filosofeerimiseks.

Tasaste: ,,On kaks hoopis ise 
asja poliitökonoomia ja  ökonoomia. 
Mina hindan rohkem viimast, sest 
õppisin tema väärtust tundma juba 
noil aegadel, kui mu õnnis isa veel 
k arjääri tegi. Jaa, olid alles pers
pektiivid.,. ."

Vaimuste: „Tubli poiss! Tunnen 
sulle igati kaasa. Aga et mitte tuju 
rikkuda, oleks v 'st parem loobuda 
sellele mõtlemast."

Poliitökonoomia loengul võime 
veenduda, et Tasaste vilunud sil
male ei tee mingeid raskusi 
kõige põnevama loo leidmine, 
sest ta süveneb kohe täie andu
musega hingematvaisse seiklus
tesse tõestisündinud loos „Seits
me äratuskella saladus ehk musta 
röövli arm uke". Tasaste tähelepa
nuvääriv algatus pole liivasse kü l
vatud: ta levib umbrohu k iiruse
ga, nagu lugeja ehk juba tä 'esti 
õigesti aimab, kõigile meie kange
lastele. Lektor esitab aga samal 
a ja l kapitalism ilt sotsialismile ü le
mineku teo o ria t...

Töönäev võinuks sellega õnneli
kult lõppeda, kui poleks häirinud 
õhtune arutlus kolhoos'elu kajas
tava k irjanduse teemal. Erilist

Põllum ajandusteaduskond (keha
kultuurikollektiivi esimees Ü. 
Zirnask). Täiesti lubam atu on olnud 
Ajaloo-keeleteaduskonna (kehakul
tuurikollektiivi esimees V. Üt- 
ti), M etsandusteaduskonna (keha
kultuurikollektiivi esimees V. Lin
namägi), M atemaatika-loodustea
duskonna (kehakultuurikollektiivi 
esimees H. Ehvert) ja  0  gusteadus
konna (kehakultuurikoH ektivi esi
mees A. Võlli) käitumine, kes iga
üks ühel spordialal jä ttis  võist
konna välja panemata, saades neil 
aladel tagajärjeks 0 punkti, mille
ga nad tunduvalt vähendasid oma 
teaduskonna väljavaateid olüm
piaadi võitmiseks. Säärane nähtus 
ei tohi enam korduda!

Ees seisavad rohked võistlused. 
5. m ärtsil viiakse läbi teaduskon
dade võistlused sisekergejõustikus, 
14.—15. m ärtsini ujumises, 26. 
m ärtsil ratsutamises, 9. aprillil 
vehklemises. Jätkuvad võistlused 
võrk- ja  korvpallis.
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nes Hariduse tn 2 . Als^us kel! 20.39.
9. 111 — A rstiteaduskonna olüm- 

oiaadi ülevaatus Tarlu Maakond i- 
kus K ultuurim ajas Kalevi tn. 24. 
Algus kel! 20.

10. III — A}aloo-kee'eteaduckon- 
na olümpiaadi ü 'evaatus TRÜ au
las. Algus kell 20.

huvi selle vastu küH ei olnud, aga 
peeti siiski paremaks osa võtta, se
da enam. et neiu L'blikule oli kur
sus usaldanud ühe oponendi üles
ande.

„Ohoo, meie lib lik  on päris 
innuga asja juures," k iisid  kursu
sekaaslased. kuu'des kos*u re<*e âa- 
di esitamise jooksul „kamts'atka" 
poolt tumedat jutukõminal, mitl(v 
tundus vaidluse ägedust, .ni^el^s 
ei aimanudki koosoliiad et nniud 
Liblik ja Intr'ig vaidlesid „aktu
aalsemate" päevaprobl-:ennd'? üle  ̂
kas minna õhtul .Vernerisse" või 
„koopasse".

Koosoleku ju h a ta ja  lausudes* 
„Sõna on ononendil sm. L^blikul" 
pöördusid kõigi ootusärevad pilgud 
..kamtšatka'* poole. Neiu L b lik  
kohmetus algul pisut ootamatust 
tähelepanust, tõusis siis ja punas- 
tus. Varsti suu^s ta end aga kogu
da ja  ütles: „Mul pole enam m ida
gi juurde  lisada".

Seda, mille neiu Liblik ütlem ata 
jättis, oskasid teised si'ski jä rgne
vas toredas mõttevahetuses täieli
ku lt valgustada.

Meie sõbrad jäid sellest arutlusest 
kahjuks meHe teadm ata põhjustel 
algu! kõrvale. Lõpuks ei suutnud 
aga isegi „onu" Vaimuste kõrvalt
vaatajaks jääda. Leidnud paraja 
momendi oma vaimuniidi haru tam i
seks, ta köhatas hääle puhtaks ja 
alustas:

„Kui see minu teha oleks, siis 
ma keelaksin viivitam ata ära ma- 
sina-traktorijaam ade asutamise, 
sest need on suurimad kolhoosima- 
janduse k ah ju s ta jad .. . "

Arvestades kehakultuuri suurt 
osatähtsust olümpiaadi üldvõitja 
selgitam sel, seisab teaduskondade 
kehakultuurikollektiivide nõukogu
de, ametiühingubüroo ja  komso- 
moli-algorganisatsiooni ning kogu 
üliõpilaskonna ees tähtis ülesanne
— valmistada aegsasti ja  põhjali
kult ette teaduskonna võistkonnad 
eelnimetatud võistlusaladel. Selleks 
tuleb ära kasutada kõik olemasole
vad võimalused. Nii näiteks on 
otstarbekohane korraldada teadus
konna esindusvõistkonna moodus
tamiseks kursust6vahelisi võistlusi 
(kergejõustikus, males jne.).

M aksimaalselt tuleb treeningus 
ära kasutada fakultatiivtunnid 
(ujumises, kergejõustikus, vehkle
mises) ja  spetsiaalsed võistluste- 
eelsed kursused (vehklemises toi
mub kursus TRU võimlas esmas- 

! päeviti ja  kolmapäeviti kella 
j 20—22 sm. E. Lukkini juhtimisel).

H. Tüüts,
Ülikooli Spordiklubi juhataja .

l i .  Ill — A jaloo-keeletea'uskon- 
na olümpiaadi ülevaatus AUN T ar
tu K ultuurihoones Hariduse tn. 2. 
Algus kell 19.

14. III — M atemaat ka-lootluslea- 
duskonna o'ümpiaadi ülevaatus 
AÜN Tartu KuLuurihoones H ari
duse tn. 2 . Algus kell 20.30.

Siinkohal tõusis koosolijate hul
gas niisk pärast vali naer ja vahe- 
lehüüete sadu, mis ähvardas koos
oleku juhatajal ohjad käest kisku
da. Ei aidanud muu, kui tuli Vai
muste sõnavõtt katkestada. Järg
mine sõnavõtja kippus aga paraku 
Va muste „hiilgavat" avastust maa
tasa tegema.

Siis palus kõigi imestunud pilku
de all sõna Tasaste, ja ütles tasa: 
„Palun luba lahkuda koosolekult".

Pärisõhtu veedeti taas lõbusalt, 
seekord raadiokuulam sega.

Ne u Intrii? suitsetas enne mitu 
sigaretti ära kui leidis üles ..Amee
rika hää'e". Lõpuks olid kõ к sun
nitud konstateerima, et sääraselt 
veedetud õh ud mõjuvad üsna vil
jastavalt noorte inimeste vaimsele 
arengule.. .  ,  ,  ,

Lihtsameelne lugeja võib-olla 
arvab, et selliseid tegelinskisid 
meil ühiskonnas enam  ei leidu, 
veel vähem aga üliõpilaskonnas — 
mõeldakse, e t sellised kombed on 
ammugi leidnud oma õ'?e koha 
ajaloo pühkm ekastis. Kahetsusega 
peame aga nentima, et see oletus 
nole päris täpne. Mõtelgu näiteks 
M etsandusteaduskonna metsatöös
tuse osakonna III kursuse üliõpila
sed V Kompus, E. Eiber, J. Küüts 
ja V. Kivisild — kas ei tunne nad 
selle Ioõ tegelaste juures oma 
näojooni? Ja ega asjatu  poleks 
sama küsimust enda ette asetada 
mõnel te 'sel?i üliõpilasel mõnes 
teises teaduskonnas. Ning mitte 
ainult mõtelda, vaid ka teha — ja  
nimelt end parem aks teha!

Poots Haak

ÜliõpHased arutasid 
koihoosiaineMsi teoseid
Esmaspäeval toimus Matemaati- 

ka-ioodusteaduskonna matemaati- 
ka-mehhaanika osakonna vanemate 
kursuste üliõpilaste hulgas Raud
sepa, Olbrei ja Leberechti kolhoosi- 
aine iste teoste arutamine.

Võrdlemisi põhjaliku ülevaatega 
teostest esines sm. Maimu Süva. 
Referaadil oli aga mõningaid puu
dusi, mida ka oponendid ja sõna
võtjad märkisid. Referent laskus 
kahjuks mõnes kohas lihtsalt teos
te sisu refereerimisele ja jättis 
sealjuures autori poolt antud mõtte 
välja toomata. Ka oli mõnda 
küllalt tähtsat probleemi käsitel
dud palju napisõnalisemalt kui 
mõnda vähemtähtsat. Nii näiteks 
märkis sm. Lumiste täiesti õigesti, 
et referaat peagu üldse ei puudu
tanud maaparandustööde ja tehni
ka arengu küsimuste tähtsust meie 
kolhoosides.

Ettekande arutamine aga tcimus 
huvitaval kombel palju teravamalt 
ja elavamalt alles pärast arutlus- 
koosoleku lõppu, kui üliõpilased 
hakkasid laiali minema. Selles oli 
süüdi juhendav õppeõjud sm. Le
pik. kes kahjuks astus välja mõ
nede õigete sõnavõttude vastu (Lu
mistel ja referendi kaitseks, niivii
si pidurdades üliõpilaste vaba mõt- 
teavaldamist.

K. Rebane,
Matemaatika-loodusteaduskonna

komsomoli-alyorpanisatsiooni
sekretär.

Laskevõistiused Nõukogude 
armee aastapäeva auks
AAVU korraldusel toimus tea

duskondade vaheline laskevõistlus 
Nõukogude arm ee 52. aastapäeva 
tähistamiseks. Esikohale tuli Põllu
m ajandusteaduskonna meeskond 
koosseisus: Petuhov, Mahlapuu, 
Suur, Meltsa, Reinold, kes saavutas 
410 silma. Teisele kohale tuli Met
sandusteaduskonna meeskond 594 
silmaga. Järgnesid Ajaloo-keele- ja  
Ars.iteaduskond.

Individuaalselt olid parimad Pe
tuhov (8? silma), Suur ja  Mahlapuu 
(86 silma), Kull (85 silma).

Võisteldi ratsutamises
USK ratsasportlased tähistasid 

Xõukogude arm ee ja  Meresõjalae- 
vastiku aastapäeva sisevõistlus ega. 
Kuna need olid esimesed vo stlused 
pärast pikem at sisetreen ngut, on 
rõõmustav m ärkida noorte ratsa-? 
sportlaste sõidutaseme tunduvat pa
ranemist. Nii võitis raskem a klassi 
tak stussõldu meestele Metsandus
teaduskonna I kursuse üliõpüane 
kommunistlik noor Ants Lõhmus 
hobusel „Riim". Teisele kohale jä i 
Heldur Tüüts hobusel „Kolumbus", 
kolmandat kohta jagasid A. Rästa 
ja  A. Linnus. Vastava ala na stele 
võitis O gusteaduskonna üliõpilane, 
NSV Liidu tšempion Aino Lukas 
hobusel „Мак", jä ttes teiseks V. 
Reimani hobusel „Red". Kolmanda
le kohale jäi noor andekas ratsa- 
sportlane Ellen Kangur hobusel 
„Mann".

7. ja  8 . m ärtsil on USK ratsasport- 
lastel korrespondents-ratsavõistlu- 
sed Tall'nna vabariikliku AAVU 
ratsapolguga NSVL Ülemnoukogu 
valimiste auks.

A . L o o s

Õigusteaduskonnas kcratdati sisekerge- 

jõustikuvõisttused

H iljuti toimusid Õigusteaduskon
na m cistr'vö'stlused sisekergejõus
tikus. Võistlused äratasid kogu 
teaduskonnas suurt huvi. Ainult
IV kursus ei võtnud osa ühegi 
võistlejaga ning V kursust esindas 
ainult üks iiliöp'lane, mis annab 
tunnistust vanemate üliõpilaste hu
vipuudusest kehakultuuri vastu. 
Kõige suurema arvu võistlejatega 
võttis osa III kursus.

Võistluste tehnilistest tagajärge
dest tuleb mainida I kursuse üli
õpilase sm. Lehti Zäära tulemust, 
kes võitis kõik naiste alad. Tema 
tehnilised tagajärjed  kujunesid 
järgm isteks: 10 m lähtejooks — 2 ,t 
sek., kõrgushüpe — 110 sm, hoota 
kolmikhüpe — 5,88 m.

K ursustest tuli esikohale III k u r
sus, millele järgnes I kursus.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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valimistele! Hääletagem üksmeelseit kommunistide ja parteitute 
bloki kandidaatide sm-te R. Antonsi ja V. Leede poolt!

i2. märts, NSV Liidu Ülemnõu
kogu valimiste päev, on meile suu
reks pidupäevaks. Sel päeval de
monstreerime me oma ühtektiulu- 
vust, oma lihedat koondumist Nõu
kogude valitsuse, bolševike partei 
ja seitsimees Stalini ümber. Üks
meelse hääletamisega kommunisti
de ja parteitute bioki saadikukan
didaatide poolt demonstreerime me 
sel päeva! oma veendumust partei 
poliitika õigsuses, kuna see poliiti
ka vastab rahva elulistele huvi
dele.

12. märtsil — töörahva pidupäe
val täidab uhknsetunne õigustatult 
iga Nõukogude kodaniku südant: 
me võime olla uhked, et elame, 
töötame ja õpime Nõukogudemaal, 
kus inimesele ta loovaks tööks on 
loobud kõik tingimused.

Võime rõõmu ja uhkusega 
12. märtsil täita oma kodanikuko
hust sellepärast, et me teame, et 
hääletades kommunistide ja partei
tute bloki kandidaatide poolt, hää
letame selle< eest, et meie kodumaa 
muutuks järjest võimsamaks, jär
jest tugevamaks. Me hääletame sel
le  eest, et meie sotsialistlik majan
dus areneks edasi veel kiiremas 
tempos — see aga tähendab uute 
materiaalsete hüvede tootmist, uusi 
tehaseid, vabrikuid, uusi laboratoo
riume ja masinaid; see tähendab 
ka moie ülikooli materiaalse baasi 
laienemist ja tugevnemist.

Valimiste päeval täidab rõõm ja 
ahktis meie südant ka sellepärast, 
et me teame, et meie põllumajan
dus areneb sotsialistlikul teel, et 
kolhoosikord annab külale võima
lused kiiresti järele jõuda linnale. 
Me hääletame selle poolt, et meie 
maa peagi jõuaks põllumajandus
saaduste ja tööstuse toorainete kül
luseni ning meie ülikoolist võrsu
vad kaadrid agronoomia, veteri
naaria ja metsanduse alal oma 
loovale energiale täiel määral ra
kendust leiavad.

Me hääletame kommunistide ja 
parteitute bioki saadikukandidaa
tide poolt sellepärast, et me teame, 
et ainult nõukogude kord ja bol
ševike partei poliitika kindlustavad 
töörahva ainelise heaolu vääramatu 
tõusu. Me tunneme selgesti, kui pal
ju paremaks muutus meie elu toi
du- ja tööstuskaupade hindade hil
juti läbiviidud uue alandamise tu
lemusel, ja me hääletame 12. märt
sil selle eest, et meie materiaalne 
heaolu iga aastaga järjest para
neks.

Nõukogude korra tingimustes 
elab meie teadus, kunst, haridus ja

kultuur üld seninägematut õitsen
gut. Me teame, et hoolitsus teaduse 
ja kultuuri edasise arendamise eest, 
meie töötajate kultuuri- ja tehnilise 
taseme pidava tõusu eest on boiše- 
vike partei poliitika lahutamatuks 
osaks. Sellepärast me ei kõhkle 
hetkegi hääletamast 12. märtsil bol- 
ševike partei ustavate poegade, 
kommunistide ja parteitute bloki 
saadikukandidaatide poolt. Nii tali
tades kindlustame tingimused eda
siseks viljakaks tööks teadusliku 
ja õppetöö arendamisel meie üli
koolis, meie sotsialistliku rahvus
kultuuri uute võitude taotlemisel.

Meil on õnn elada maailma esi
mesel sotsialistlikul maal, kus rah
vused moodustavad ajaloos seni
nägematu sõbraliku pere. kus kogu 
rahvas moodustab poliitiliselt ja 
moraalselt ühtse terviku, kus iga 
kodanik kasutab avarat demokraa
tiat, suuri õigusi. Sellepärast täidab 
neid valimiste päeval suur uhkus 

ja tänutunne, sellepärast annab 
igaüks meist oma hääle kommunis
tide ja parteitute bloki saadiku
kandidaatide poolt.

Nõukogude inimesed võivad teha 
rahulikult oma loovat tööl, sest 
nad teavad, et meie maa piirid on 
kindlalt kaitstud, et meie riik võit
leb väsimatult kestva rahu eest 
rahvaste vahel. Sellepärast kuulub 
kommunistide ja parteitute blokile, 
kes taotleb meie maa kaitsevõim- 
suse edasist kindlustamist ja uusi 
võite rahu eest peetavas võitluses, 
meie piiritu usaldus ja kindel toe
tus.

12. märtsil, suurel üldrahvalikel 
pidupäeval, pöörduvad meie mõtted 
armastuse ja tänutundega selt
simees Stalini poole, kelle targale 
juhtimisele võtgneme tänu kõigi 
oma seniste võitude eest ja kelle 
juhtimisel võidame kõik raskused 
kommunismi ülesehitamise teel.

Hääletades kommunistide ja par
teitute bloki saadikukandidaatide 
poolt, hääletame oma õnneliku ja 
jõuka elu eest, tööstuse, põlluma
janduse ja kultuuri uue õitsengu 
eest, kindla ja kestva rahu eest 
rahvaste vahel, kommunismi võidu 
eest meie maal. Olgem 12. märtsil 
nende hulgas, kes esimestena astu
vad valimiskastide juurde, demonst
reerides sellega oma nõukogude 
patriotismi, oma ustavust nõukogu
de võimule ning bolševike partei
le! Hääletagem üksmeelselt kom
munistide ja parteitute stalinliku 
'doki saadikukandidaatide — nõu
kogude rahva parimate poegade 
poolt!

O lgem  esim este  hääletajate  h u lg a s!

Aira Kaal

t / a a  eaaas/ иагайя^ /я/м/е a/a&, 
p ä fa /;'<6 e /ep as  u a /ä m s a m /a s . . .  
L ^ s  /я /oosaage/s ^frgauacf

saa/M.
&m&n%as afmf. ..  Га o/ga /ae

saa6?&/

V õ^/e ja  nappe/', m a  o o fa s ta
päeua,

/га/ sa/^e /м аЫ ая oma Ы е^а/ 
7a /aa/fe шсеаыиа^ am^ased!

aasfacf — 
sõcfa ja uarea?e< ,̂ /a//, m/s

/aas?as. 
O/ga see /a/aagas, o/ga see

^öödfes,
лша e/ säas^a.ad ea^ päeuž/ e/

ö<Me/.

.Saadad* ?ea<%a, an%s ra/^uas 
a e ^  ua/№ —

raAua ees? eaaegu fä/;as aa<%
o/äf/

.Saaga see päea ae^/e
aasfase/aärg^s 

päfapäeu — ua///a azee/e /ärgf/ 
Le/ztaga //ppaafeMagaM me

ma/a<%, 
m äärde/ p/aM^sa/acf, 

M/aga a?aas/%a, %eere/g*a
?aa^a(f/

/?а/д;а-? — uÕ/f/a saa  pä/a/e
as?a5.

*
/?aA&as, Aes aõa^oga^ f/ma/e

?ooaad,
/*äa%acfes /?eä7asfs na^acfas?

^озааб?,
raAuas, %es %aa/sa%s saaaJ

?ööga /a aaga — 
^õ/%Mes? rõõmsamad os%a& see

?aaMa/

Ülehomme on Nõukogudemaa rahvastel suur pidu
päev — NSV Liidu Üiemnõukogu valimiste päev. 
Koos kogu nõukogude rahvaga astuvad ka meie noo
red sel päeval valimiskastide juurde, et täita oma 
kodanikukohust ja kasutada suurt Stalinliku 
Konstitutsiooniga antud õigust.

Hääletades kommunistide ja parteitute stalinliku 
bloki saadikukandidaatide poolt, me demonstreerime 
veel kord oma palavat armastust ja piiritut tänu 
bolševike parteile. Nõukogude valitsusele, nõukogude 
noorsoo armastatud isale, õpetajale ja suurele sõb
rale seltsimees Stalinile määratu suure hoolitsuse 
eest meie maa noore põlvkonna suhtes.

Vastuseks bolševike partei та Nõukognde valitsuse 
hoolitsusele lähevad Tartu Riikliku Ülikooli kom
munistlikud noored valimispäeval juba esimeste hää

letajate hulgas valimiskastide juurde ja annavad 
oma hääle kommunistide ja parteitute bioki kandi
daatide poolt. See on üliõpilaskonna eesrindlikema 
osa patriotismi tähelepanuväärne väljendus, mida 
peaksid toetama kõik üliõpiiased-valijad.

Noored valijad! Kutsume teid üles valimispäeval 
üksmeelselt ilmuma valimiskastide juurde juba esi
meste hääletajate hulgas ja andma oma hääled kom. 
munistide ja parteitute bloki kandidaatide sm-te 
Richard Antonsi ja Valdar Leede poolt!

V. BLUMFELDT,
ELKNÜ KK üliõpilasnoorsoo osakonna 

juhataja.
U. UR1,

ELKNÜ Tartu Linnakomitee sekretär.

ELKNÜ TRÜ kom itees
ülehomme on kogu nõukogude rahva kauaooda

tud suur pidupäev — NSV Liidu Ülemnõukogu vali
miste päev.

Valimiste eel asetleidnud üldise poliitilise ja töö
alase tõusu õhkkonnas kerkis meie ülikooli teadus
kondades ja ühiselamutes üles patriootlik algatus 
demonstreerida valimistenäeval oma armastust ja 
tänutunnet nõukogude võimule sellega, et minnakse 
hääletama juba enne kella kaheksat hommikul, andes

Läheme valima 12. märisM juba епие keHa kaheksat
12. märtsil astuvad milionid nõu

kogude inimesed valimisurnide 
juurde, et täita oma aukohus 
sotsialistliku kodumaa ees ja anda 
oma hääl kommunistide ja partei
tute bloki kandidaatide poolt, selle 
bloki poolt, kes kõigi jõududega 
hoolitseb meie rahva materiaalse 
heaolu edasise tõstmise, nõukogude 
inimeste veel õnnelikuma, jõukama 
ja kultuursema elu eest.

NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja 
ÜK(b)P Keskkomitee hiljuti aval
datud määrus hindade järjekordse 
alandamise kohta on ere näide sel
lest hoolitsusest, millega ümbritseb 
Nõukogude kodumaa oma kodanik
ke. See määrus tõstab tunduvalt 
kogu nõukogude rahva, sealhulgas 
ka üliõpilaste materiaalset heaolu.

TRÜ Tiigi tänava ühiselamu iili-

õpilasnõukogu k u t s u b  k ä e s 
o l e v a g a  ü l e s  kõiki Tiigi täna
va ühiselamu üliõpilasi, samuti ka 
kõigi teiste TRO üliõpilaste ühisela
mute üliõpilasi väljendama oma 
tänulikkust sotsialistliku kodumaa 
hoolitsuse eest sel teel, et kõik 
ühiselamutes elavad üliõpilased an
naksid oma hääle bolševike ja par
teitute bioki poolt juba valimiste 
esimestel tundidel, nii et kell 8 
hommikul oleksid valimised meie 
ühiselamute ulatuses lõpule viidud!

Seltsimehed üliõpilased, kõik va
rakult valima! Hääletagem üks
meelselt kommunistide ja parteitu
te stalinliku bloki kandidaatide 
sm-te Antonsi ja Leede poolt!

Tiigi tänava ühiselamu 
üliõpiiasnõakogu.

oma hääled veendunult kommunistide ja parteitute 
bloki saadikukandidaatide poolt.

ELKNÜ TRÜ komitee arutas hiljuti seda meie üli
õpilaste algatust. Komsomoli komitee otsustas toetada 
seda algatust ja kutsub kõiki TRÜ üliõpilasi minema 
üksmeelselt valimistele juba enne kella kaheksat 
hommikul ning hääletama kommunistide ja parteitute 
bloki saadikukandidaatide sm-te R. Antonsi ja 
V. Leede poolt

NSV Liidu Ülemnõukogu valimis
te päeval pakuvad ülikooli isetege
vuslased oma abi agitpunktidele 
valijate kultuuriliseks teenindami
seks. Arstiteaduskonna üliõpilased, 
kes möödunud olümpiaad.iõhtuil esi
tasid hulga õnnestunud ja sisukaid 
ettekandeid, esitavad paremiku oma 
repertuaarist 12. märtsil valijatele 
ülikooli šeflusaluses ag.itatsiooni- 
punktis nr. 8 Näituse tänaval. Sa
masse toovad valijaile kunstilist 
külakosti ka teised üliõpilaste .ise- 
tegevuskoHektiivid.

Valimiste päeval ei unustata ka 
šeflusaluseid kolhoose Mäksa val- 

Sealsetesse agitatsioonipunkti-
dpsse sõidab mitmekesise isetegevus- 
kavaga grupp Ajaloo-keeleteadus- 
konna üHõpjlasi-isetegevuslasi.
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FAKTE
demokraatiast 
Nõukogudemaal
Eelmistel NSV Liidu Ülem

nõukogu valimistel — 1946. a. 
võttis 101 71? 686 valijast 
hääletamisest osa 101450 9% 
valijat, mis moodustab 99,?% 
nimekirjades registreeritud 
valijate üldarvust.

Neist hääletas kommunis
tide ja parteitute bloki kan
didaatide poolt 100 621 225 
valijat, mis moodusiab 
99,18% hääletamise! ära
antud häältest.

* *
*

1946. a. NSV Liidu Ülem
nõukogu valimistel valiti 
Liidunõukogu koosseisu 166 
naist, Rahvuste Nõukogusse 
161 naist.

NSV Liidu Ülemnõukogu 
1946. a. valimiste järgi oli: 
L i i d u n õ u k o g u  s: 

töölisi — 28?
talupoegi — 151
teenistujaid ja intel
ligentsi esindajaid — 244 

R a h v u s t e  N õ u k o g u s :  
töölisi — 224
talupoegi — 198
teenistujaid ja intel
ligentsi esindajaid — 255 

K o m m u n i s t e :  
Liidunõukogus — 576
Rahvuste Nõukogus — 589 

P a r t e i t u i d :
Liidunõukogus — 106
Rahvuste Nõukogus — 148

NSV Liidu k o h a l i k e s  
riigivõimuorganites töötab 
1 436 896 valitud deputaati — 
rahvaesindajat (84 504 koha
likku nõukogu). Saadikuist 
on ü!e 54% naised.

NSV Liidus toimuvad va
limised riigi kulul.

NSV Liidu ülemnõukogus
se, mis valiti 1946. a., kuulub 
102 Nõukogu Liidu kange
last, 52 sotsialistliku töö kan
gelast, 35 Stalini preemia 
laureaati, 982 ordenite ja me
dalitega autasustatud isikut.

NSV Liidu Konstitutsiooni 
§ 6 on öeldud:

„Maa, maapõuevarad, veed, 
metsad, tehased, vabrikud, 
kaevandnsed, murrud, raud- 
tee-, vee- ja õhutransport, 
pangad, sidevahendid, riigi 
poolt organiseeritud muud 
põllumajanduslikud ettevõt
ted (sovhoosid, masina-trak- 
torijaamad jms.), samuti ka 
kommunaalettevõtted ja põ
hiline elamufond linnades ja 
tööstusasulais on riigi omand, 
see on kogu rahva vara."

Valimiste ettevalmistamine 
NSV Liidus toimub töörahva 
masside aktiivsel osavõtul. 
Nii võttis 1946. aastal NSV 
Liidu Ülemnõukogu valimis
te eelsest kampaaniast ak
tivistidena osa ümmarguselt
1,5 miljonit inimest.

Valimisõigus meie maal on 
väga avar. Valimistest või
vad osa võtta kõik vähemalt 
18 aastat vanad kodanikud, 
vaatamata soole, rahvusele, 
rassile, välja arvatud isi
kud, kes on seaduses ette
nähtud korras tunnistatud 
nõdrameelseiks või kellelt 
valimisõigus on ära võetud 
kohtuotsusega. .

ч-ДаАз aorm/ /äaagZ saZ /ao/a% /e/gZ,  ̂
им mõ//es s/ra/a^es aäs/ж/ se/ga 
Aää/ mee/e/ AozZas faaa sepp.
<rAt/s Zaze/Zae A/M on Aä/es praega 
fZ mee/za/a^a /a/z a aääd aeZd aega, 
Aa/ pZZras/as ees Ao// /a Aepp.

KesAAoo/Z /õpaA/ass/s /ä/ar aoorem, 
e/ /e&t rõ/za ea/ see mareAoorem, 
m/s m/aa e/a ^ar/M/as...^ 
a:ag mä/es/asecf /äz/s/cf sepa/aa//.
Aa/ Aaa/as õ/z/a/ А/азег/f/ soaaa/Z 
/Ы mZ&i /a/ar /zar/a/as.

^/(es m/aa aoorasa/a/ /aa/Zs, mäag/s, 
Ao/ma/aas se/sZs /öös /a söögzs,

säag/s. . .  
Oa e/a /ärsa// maa/aar/ poo// — 
pea/? uaär///se// pa/Zmts/e paAa/
Ao/m aorm/ p/aga/ama Zga/ jaAa/. 
e/ /asa /eAa se&t Aoo//.ĵ

zVz/ /a&as sepp /a Aä// Aa sezr/a /ä/ â&, 
e/ o/e /ema ae/s/, Aes /ZžA/a aäẐ /a& — 
/a graâ ZA /ä/g/6 /öasca/ aoo//.
/a  päe^a/, mz/ oa Aõ/A/a/ /zpâ f mas//s, 
/a /zää/e /ase/) pa/ZmZseAas/Z 
/öõraAua Aaâ Z&tâ Z poo//.

Л/a/oo-Aee/e/eaõ/asAoaaa // 
Aarsase ä/Zöpz/aac.

Suurim päev minu elus
NSV Liidu Ülemnõukogu valimis

te päev on mulle eriliseks rõõmu
päevaks sellepärast, et hääletan 
esmakordselt oma elus — esma
kordselt kasutan Stalinliku Konsti
tutsiooniga antud avarat demo
kraatlikku valimisõigust.

Veel tähtsam on mulle aga see, 
mille eest ma hääletan ja keda ma 
valin. Mulle on nõukogude võim 
andnud kõik võimalused õppimi
seks. Olen jõudnud isegi ülikooli
ni, kodanlikul ajal oleksin vaevalt 
aga saanud keskkooli lõpetada. 
Kuid mitte ainult õppimisvõimalus
te eest ei võlgne ma tänu nõuko

gude korrale, vaid ka kogu meie 
elutaseme pideva tõstmise ja pa
randamise eest, mille järjekord
seks väljenduseks oli toidu- ja 
tööstuskaupade hindade hiljutine 
järjekordne alandamine.

Kõige selle tõttu kujuneb NSV 
Liidu Ülemnõukogu valimiste päev 
mulle rõõmsaks pidupäevaks, mil 
tahan anda oma hääle kommunis
tide ja parteitute bloki kandidaa
tide poolt.

L. Riisenberg,
õigusteaduskonna I kursuse 

üliõpilane.

Rahvaste sta!in!iku sõpruse maa
Ma õpin küll Tartu Riiklikus 

Ülikoolis, kuid minu sünnimaa on 
Kasahstani NSV, kus ma lõpetasin 
ka keskkooli. Ülehomme lähen ma 
hääletama teist korda oma elus.

Ma ei unusta kunagi eelmisteks 
valimisteks valmistumise rõõmsaid 
päevi. Ma töötasin agitaatorina ja 
nägin, millise armastusega kuula
sid valijad-kasahhid vestlusi meie 
kandidaatidest.

Siin, tuhandeid kilomeetreid eemal 
kodusest Kasahstanist, näen ma 
inimeste silmis samasugust usaldust 
oma saadikukandidaatide vastu, sa
masugust armastust nõukogude või-

Sinu võimsuse kasvuks, armastatud kodumaa!
Ülevas pidumeeleolus, uhkuse ja 

rõõmutundega astub nõukogude 
valija 12. märtsil valimiskasti juur
de, et anda oma hääl kommunistide 
ja parteitute stalinliku bloki kandi
daatidele.

Sellel suurel üldrahvalikul pidu
päeval on nõukogude rahva poega
del ja tütardel põhjust olla uhke 
oma kodumaa saavutustele. Läbi
käidud aastad kõnelevad hiilgava
test töövõitudest kõikidel aladel. 
On ehitatud üles võimas sotsialist
lik tööstus ja maailma eesrindlikem 
kolhoosi-potlumajandus. On tõus
nud kõrgele Nõukogudemaa inimes
te kultuuritase ja on saavutatud 
märkimisväärset edu kogu elanik
konna materiaalse elujärje paran
damisel.

See võit on seda suurem, et see 
on saavutatud maailma esimese 
sotsialismimaa poolt kapitalistliku 
ümbruse olemasolu tingimustes, on 
saavutatud maailma kõigi imperia
listlike jõudude vastutöötamiskat- 
setele vaatamata. See võit väljen
dab ilmekalt sotsialismimaa võim
sust ja tugevust.

Kaks suurt imperialistide rünna
kut pidid nõukogude rahvad lööma 
tagasi oma lühikese ajaloo jooksul
— kodusõja ja Suure Isamaasõja 
päevil. Mõlemal korra! ulatasid 
nõukogude rahvad üksteisele abis
tava käe, suunasid endi hulgast 
paremiku Nõukogude armee rida
desse võitluseks relvaga käes, 
koondusid võitluseks ühisesse veel
gi tihedamasse perre kommunistli
ku partei ja suure juhi seltsimees 
Stalini ümber. Ja kõigi kapitalistli
ke ja imperialistlike jõudude ootus
tele vastupidiselt väljus Nõukogu
demaa ja tema kuulsusrikas armee 
sõjakatsumustest tugevamana k_ui 
ta seda oli varem olnud. Selle või
du kindlustasid nõukogudq, inime
sed kahe sõja vahepealsete aastate 
pingsa tööga, kujundades ja muu

tes ümber oma maa selliselt, et see 
suutis anda raskeil sõjapäevil võit
luseks armeele ja rahvale kõike 
vajalikku.

Tänapäeval on Nõukogude Liidu 
ümber koondunud rahu, demokraa
tia ja sotsialismi eest võitlejate 
võimas leer, mis aina tugevneb. 
Rahu eest võideldes on rahvad 
jõudnud arusaamisele, et rahu pea
miseks kantsiks kogu maailmas on 
Noukogude Liit.

See, et praegu on koondunud 
NSVL ümber üks kolmandik kogu 
inimkonnast, kes, vabanenud impe
rialistlikust ikkest, sammub edasi 
rahu, demokraatia ja sotsialismi 
teed, kõneleb ilmekalt meie jõu 
edasisest tugevnemisest.

Kuid pidades silmas rahu vaen
laste — imperialistide tegevust ja 
juhindudes Lenini ja Stalini näpu
näidetest, teavad noukogude rah
vad, et käsikäes kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamisega meie 
maa! tu!eb olla ka valmis igasugus
te väliste imperialistliku leeri või
malike kallaletungide tagasitõrjumi
seks. Ja just sellepärast seabki kom
munistlik partei oma ülesandeks 
pidevalt tugevdada NSV Liidu rel
vastatud jõude.

See aga tähendab, et meie viime 
veelgi kõrgemale oma sõjakunsti, 
!oome oma moodsa armee varusta
miseks kõik majanduslikud võima
lused ja tõstame oma rahva ja ar
mee moraali veelgi kõrgema!e tase
mele.

Olen veendunud, et TRü õppe
jõud, teenistujad ja üliõpilased 
eranditult võtavad osa valimistest ja 
annavad oma hääle kommunistide 
ja parteitute bloki kandidaatide 
poolt, hääletades seega meie kodu
maa võimsuse ja tugevuse edasise 

! kasvu eest.
L Pau!,

TRU Ametiühingu komitee 
esimees.

mule. See — ühine ustavus nõuko
gude võimule, bolševike parteile ja 
suurele Stalinile — ongi selleks 
kindlaks aluseks, millele toetub 
meie rahvaste stalinlik sõprus.

Ma olen väga õnnelik, et võin 
hääletada eesti rahva parimate poe
gade — meie ülikooli prorektori sm. 
Antonsi ja partei linnakomitee sek
retäri sm. Leede poolt. Ma kutsun 
kõiki TRU üliõpilasi andma oma 
hääle kommunistide ja parteitute 
võitmatu bloki kandidaatide pooit.

Z. Mesjatseva, 
Ajaloo-keeleteaduskonna

I kursuse üliõpilane.

KINDLA RAHU EEST
Käesolevad NSV Liidu Ülemnõu

kogu valimised toimuvad olukorras, 
kus päev-päevalt teravneb võitlus 
rahvusvahelisel areenil kahe lee
ri — demokraatia ja imperialismi 
leeri vahel.

Nõukogude Liidu võit Teises Maa
ilmasõjas põhjustas imperialismi 
leeri tunduva nõrgenemise. Purus
tati fašistlikud riigid, imperialismi 
leerist langes välja rida Kesk- ja 
Kagu-Euroopa riike. Tugevnes töö
lisliikumine kogu maailmas ja rah
vuslik vabadusvõitlus kolooniais 
ning sõltuvais mais.

Sellises katastroofiolukorras teeb 
imperialfsmi leer eesotsas USA-ga 
üha raevukamaid katseid oma en
dise valitseva positsiooni säilitami
seks maailmas, üha laienevad ette- 
va!mistused uueks agressiivseks sõ
jaks.

Hoolimata imperialistide raevust, 
laieneb ja tugevneb järjest demo
kraatlike jõudude leer, mida juhib 
Nõukogude Liit.

Kogu oma olemasolu vältel on 
meie maa pidanud järjekindlat 
võitlust demokraatliku rahu eest.

Nõukogude Liit jätkab pidevalt 
seda võitlust, sammub kogu maa- 
itma demokraatlike jõudude ees
otsas.

Meie riigi rahupoliitika vastab 
kõigi rahu ja vabadust armastavate 
rahvaste elulistele huvidele ja 
omab kogu maailma demokraatlike 
jõudude kindlat toetust. Sellises 
olukorras võib lääne imperialistide 
uue sõja vallapäästmise poliitika 
lõppeda ainult „häbiväärse läbikuk
kumisega uue sõja õhutajaile" 
(Stalin).

Hääletades 12. märtsi! kommunis
tide ja parteitute stalinliku bloki 
kandidaatide poolt, me hääletame 
^Jõukogude Liidu võimsuse edasise 

svu poolt, kindla rahu eest rah
vaste vahel. A. Uustal,

Õigusteaduskonna õppejõud.

Hääletan tõe lise  dem okraatia eest
Viibides aastaid Saksamaa lääne

tsoonides võisin kõrvalvaatajana 
tutvuda sealse majandusliku ja 
poliitilise eluga, sealse ^demokraat
liku" korraga.

Majanduslikult sammub Lääne- 
Saksamaa vastu laostumisele: teha
sed seisavad taastamata või kirat
sevad. Okupeerivad võimud on roh
kem huvitatud sellest, et tehaseid 
ei taastataks, sest neid huvitab 
esmajoones Marshalli p!aani alusel 
igasuguse tühja-tähja sissevedamine 
ja võimalikult suurema hulga toor
ainete väljavedu. Tehased on endi
selt suurkapitalismi haide käes. 
Tööpuudus ja töölisklassi viletsus 
kasvab päevast päeva.

Maareformi teostamisest vaid rää
giti, kuid selle tegeliku teostamise
ni ei jõutud, sest see polnud või
mulolevate kapitalistide ja maa- 
junkrute huvides.

Koos majandusliku võimuga kuu
lub ka poliitüine võim kapitalisti
dele ja junkrutele, kes kasutavad 
seda töölisklassi ja maakehvikute 
kurnamiseks. Uuesti tõstavad pead 
natslikud ja monarhistlikud ele
mendid. Töölisklassi õigustatud ma
janduslikud ja poliitilised nõudmi
sed põrkavad aga alati suurte ta
kistuste vastu ja jäetakse rahul
damata. Demokraatlikud vabadu
sed ja õigused eksisteerivad ainult 
paberi!.

Lühidalt, Lääne-Saksamaal või
sin kogeda, et demokraatiast ei ole 
seal rohkem järele jäänud kui pal
jas nimi.

Milline terav kontrast on see 
meie suure kodumaaga, kõige de
mokraatlikuma maaga maailmas! 
Meil ei ole kapitaliste ega mõis
nikke, ei ole inimese ekspluateeri

mist inimese poolt. Töötav rahvas 
ise juhib poliitilist ja majandus
likku e!u. Võitnud kätte kõige õig
lasema ühiskondliku korra, sam
mub ta julgelt kommunismi poole.

Mei! ei ole tööpuudust, igale jtöö- 
tajale leidub vastavat tööd. Jõud
nud tagasi kodumaale, võimaldati 
minulegi töötamine Tartu Riiklikus 
Ülikoolis oma endisel erialal. Pärast 
mitmeaastast närbumist võõrsil oli 
see mulle suureks toeks tarviliku 
sisemise tasakaalu saavutamisel.

Nüüd, kus saabub valimiste päev, 
hääletan ma siira tänutundega 
kommunistide ja parteitute bloki 
kandidaatide poolt, kõige õiglasema 
ühiskondliku korra eest. tõelise 
demokraatia eest.

K. Veermets,
Metsandusteaduskonna õppejõud.

ARVE
JA

FAKTE
„demokraatiast" 

kodaniikes riiges
USA kongressi valimistest 

võitis 1946. a. osa ainult 
37,59% valijaist.

USA elanikkonnast on ligi 
10% neegreid, kuid kongres
sis on nad „esindatud" ai
nult 0,2%-ga. USA kongres
sis on ainult 9 naist.

USA-s on 6 miljonit ini
mest, kes on sunnitud töö 
otsimise tõttu ringi rända
ma — neil pole USA vali
misõiguse järgi õigust va
lida.

29 osariigis ei saa va!ida 
sõjaväelased. 18 osariigis 
kehtib vaümisõiguse saami
se eeltingimusena kirjaoskus 
(inglise keeles).

Kodanlikes riiges kantak
se valimiskampaania kulud 
poliitiliste parteide poolt.

USA praeguse kongressi 
koosseisu kuulub 301 juristi, 
kes teenivad mitmesugustes 
pankades, trustides ja teis
tes kapitalistlikes suurmono
polides, 9? rahandusala tege
last, pankade direktorit, 
aktsiaseltside juhatuse esi
meest, 46 suurfarmerit, kes 
omavad suuri maavaldusi 
ja ekspluateerivad suurel 
arvul põllutöölisi, 21 reakt
sioonilise ajalehe ajakir
janikku ja 112 vabakutselist, 
vaimuliku seisuse esindajat 
ja teisi.

Tööstustöölised, kes moo
dustavad suure osa kõigist 
USA valijaist, ei ole üldse 
esindatud kongressis.

Inglise parlamendi ülem- 
kotta — lordide kotta kuu
lub 3 kuninglikku peeri, 2 
peapiiskoppi, 26 hertsogit, 
59 markiid. 163 krahvi, 96 
viskonti, 24 piiskoppi, 410 
parunit, 9 eluaegset peeri, 
14 šoti ja 11 iiri peeri. Ja see 
olevat rahvaesindus!

Enne sõda oli Inglismaal 
170-el alamkoja liikmel 650 
direktori- ja muud kohta 
igasuguseis kapitalistlikes 
aktsiaseltsides ja kompa
niides.

USA käputäie kapitalis
tide käes on ?9,9% kõigist 
rahvuslikest rikkustest, ku
na paljude miljonite tööliste 
ja teenistujate osa moodus
tab vaid 4,?%.

Inglismaa käputäis rikkaid 
(1,6% elanikkonnast) evib 
66% kõigist rahvuslikest rik
kustest.

Valimisõiguslike kodanike 
arvu kapitalistlikes riiges 
vähendab oluliselt ka sooline 
ja vanusetsensus. Jaapanis, 
Prantsusmaal ja Itaalias said 
naised valimisõiguse alles 
pärast II Maailmasõda, pal
judes maades on aga naised 
käesoleva ajani valimisõigu
seta. Miljonid noored jäävad 
vaümistest eema!e vanuse- 
tsensuse tõttu. Teiselt poolt 
aga näiteks Iraanis ei saa 
valida ka enam kui 70 aas
tat vanad isikud.
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Suure Stalini ustav võitluskaaslane

''''

Eile möödus kuuskümmend aas
tat silmapaistva Nõukogude riigi- 
legelase, Lenini ja Staiini ustava 
õpilase ning kaasvõitleja Vjatšes
lav Mihhailovitš Molotovi sünnist.

Astunud sotsiaaldemokraatliku 
partei bolševistlikku organisat
siooni juba 1906. aastal, võitles 
sm. Molotov koos Lenini ja 
Staliniga väsimatult uut tüüpi 
partei, bolševike partei loomise 
eest, proletaarse revolutsiooni ette
valmistamise ja võiduleviimise eest.

Pärast Oktoobrirevolutsiooni või
tu on sm. Molotov vahetpidamata 
töötanud juhtivatel kohtadel Nõu
kogude riigiaparaadis. Alates 
!920. aastast töötab ta Ukraina 
K(b)P Keskkomitee sekretärina. 
1921. a. valitakse sm. Molotov 
t)K(b)P KK Poliitbüroo liikmekan
didaadiks, 1926. a., pärast UK(b)P
XIV kongressi aga UK(b)P KK 
Poliitbüroo liikmeks, kuhu kuulub 
kuni käesoleva ajani. Partei juh
tivasse tuumikusse, mis kujuneb 
välja võitluses partei vaenlastega 
pärast Lenini snrma, kuulub ka 
sm. Molotov. Koondunud seltsimees 
Stalini umber, ühises võitluses 
trotskistide, buhhaarinlaste ja teis
te kapitulantide vastu, viib bolše
vike partei meie maa eduka indust
rialiseerimise ja kollektiviseerimise 
teele. Lenini ja Stalini ustava õpi
lasena võitleb sm. Molotov ennast
salgavalt meie maa muutmise eest 
eesrindlikuks tööstus- ja kolhoosi- 
riigiks.

Fašistliku Saksamaa sõnamurd- 
liku kallaletungi momendil töötab 
sm. Molotov välisasjade rahva

komissari ametikohal. Esinedes 
partei ja valitsuse ülesandel 
22. juunil 1941.a. raadios, kutsus 
sm. Molotov nõukognde rahvast 
üles isamaasõjale fašistliku agres
siooni vastu. Vankumatut usku 
võidusse sisendasid nõukogude 
inimestesse sm. Molotovi sõnad: 
„Meie võitlus on õiglane. Vaenlane 
purustatakse. Võit jääb meile!"

Suure Isamaasõia aastail viis sm. 
Molotov ellu stalinlikku välispolii
tikat, kaitses sotsialismimaa huvi
sid ia autoriteeti. Seltsimees Stalin 
hindas kõrgelt sm. Molotovi teeneid 
Suure Isamaasõia perioodil, kui ta 
rääkis, et sm. Molotovi poolt oskus
likult juhitud välispoliitika kind
lustas Nõukogudemaa huvide 
kaitse.

Sõjajärgseil aastail kaitses sm. 
Molotov arvnkail rahvusvahelistel 
konverentsidel rahu üritust, tõstes 
sclle?a veelgi meie maa rahvus
vahelist autoriteeti. Seltsimees 
Stalini lähima võitluskaaslasena 
NSV Liidu Ministrite Nõukogu esi
mehe asetäitja ametikohal võitleb 
sm. Molotov nõukogude rahva eda
siste võitude eest, kommunismi 
ülesehitamise eest. Iga päevaga 
veenduvad nõukogude inimesed 
järiest kindlamalt selle tnlevik^- 
väljavante õigsuses, mille n"dis 
sm. Molotov S"ure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsioon! aastauäe- 
val: ..Meie elame sellisel aiastul, 
kus kõik teed viivad kommunis
mile.**

E. Ra a g ,  
marksismi-leninis^i alnste 

kateedri vanemõpetaja.

K aitsem e möödunud aasta l 
saavutatud esikohta

Kehakultuuriteaduskonna kollek
tiiv valmistub pingeliselt isetege
vuse ja omaloommgu olümpiaa
diks. Kohustab ju esikoht eelmisel 
olümpiaadil kõrgetasemeliseks ja 
organiseeritud esinemiseks. Olüm
piaadi ettevaimistustöödcga alusta
ti juba möödunud semestril. Selles 
küsimuses viidi läbi teaduskonna 
üldkoosolek.

Erilist rõhku otsustati panna 
teaduskonnas mahajäävatele olüm
piaadi kavas olevatele aladele, 
eestkätt aga omaloomingule. Sel
leks kuulutati välja k4rsustevahe- 
line võistlus omaloomingu alal. 
Iga kursus peab esitama vähemalt 
ühe lühijutu, kaks luuletust, kaks 
tööd kujutava kunsti ja kaks tööd 
kehakuttuuriJ.'Se omaloomingu aiait. 
Tööde esitamise tähtajaks on 15. 
märts. Parimateks osutunud tööd 
esindavad teaduskonda ülikooli 
omaloomingu olümpiaadil. Võitja
le kursusele ja individuaalselt pa- 
rimaile on õppejõudude poolt välja 
pandud auhinnad. Selle võistluse 
tõttu on tunduvalt tõusnud huvi 
omaloominguliste küsimuste vastu 
teaduskonnas.

Kevadsemestri algul toimus teine 
teaduskonna üldkoosolek, kus aru
tati olümpiaadi ettevalmistustöö 
olukorda. Selgus, et ettevalmistus
töös on mitmel pool veel tõsiseid 
LÜnki. Ettevalmistustöö intensiiv
suselt jäävad maha eriti näitering, 
instrumentaalorkester ja deklamaa
torid. Koige paremini töötab seni 
mulukoor IV kursuse üliõpilase P. 
Vardja juhtimisel. Ettevalmistus
töö parandamiseks otsustaval olürn- 
piaadieeisel perioodil valiti igale 
alale üks juhendav õppejõud. 
Olümpiaadist võtavad aktiivsete 
tegelastena osa eranditult kõik tea
duskonna üliõpilased, millega on 
täidetud seltsimees Stalini sünni
päeva puhul vastuvõetud sotsialist- 
iik kohustus.

Kehakultuuriteaduskonna kollek
tiiv i on kindel tahe rakendada 
olümpiaadi ülevaatuseni järelejää
nud perioodil kõik jõud setlleks, et 
edukalt kaitsta möödunud aastal 
kättevõidetud positsiooni.

F. Kudu, 
Kehakultuuriteaduskonna isetege
vuse ja omaloomingu olümpiaadi 

juhendav õppejõud.

O lüm piaadieelsed laskevõistlused
Pühapäeval korraldati teadus

kondade-vahelised laskevõistlused, 
kus olid esindatud kõik teaduskon
nad peale Õigusteaduskonna.

Esikoha võitis Arstiteaduskond, 
kelle võistkond saavutas 915 punk
ti. Järgnevad Matemaatika-loodus- 
teaduskond, Põllumajandusteadus
kond jt. ning viimasena Kehakul
tuuriteaduskond 722 punktiga.

Individuaalselt parimad mees

võistlejad: 1. Kask (Matem.-loo- 
dusteaduskond) 125 punkti, 2. Kol- 
jak (Arstiteaduskond) 114 punkti, 
5. Mahlapuu (Põllumajandusteadus
kond) 113 punkti.

Individuaalselt parimad nais- 
võistlejad: 1. Henno (Ajaloo-keele- 
teaduskond) 95 punkti, 2. Telliski
vi (Ajaloo-keeleteaduskond) 92 
punkti, 5. Radik (Arstiteaduskond) 
88 punkti. J. Juur

Sisehooaja suursündm us 
kergejõustikus

Mõne päeva pärast, 12. märtsil 
k. a., astuvad miljonid nõukogude 
inimesed valimiskastide juurde, et 
avaldada oma tahet meie võimsa 
kodumaa kõrgeima riigivõimuorgani 
valimistel. NSV Liidu Ülemnõu
kogu valimised toimuvad ühe päeva 
kestel, mis on ühine kogu Nõukogu
de Liidule. Valimised algavad 12. 
märtsi hommikul kell 6 ja kesta
vad kuni kella 12-ni öösi. Valimi
sed toimuvad üldise, ühetaolise ja 
otsese valimisõiguse alusel salajase 
hääletamise teel.

Valimiste eelpäeval saavad vali
miste jaoskonnakomisjonide esi
mehed töörahva saadikute nõuko
gude täitevkomiteedest valijate 
kontrollitud nimekirjad. Valimiste 
jaoskonnakomisjon jaotab aegsasti 
kohustused oma liikmete vahel, 
kusjuures hoolitsetakse selle eest, 
et valimiste päeval ei tekiks vali
misjaoskonna ruumis aeglase töö 
iõttu ummistusi.

Valimiste päeva hommikul kel! 6 
valimiste jaoskonnakomisjoni esi
mees, olles komisjoni liikmete juu
resolekul kontrollinud valimiskaste 
ja kindlaksmääratud vormi koha
selt koostatud valijate nimekirja, 
suleb kastid, pitseerib need komis
joni pitsatiga ja kutsub va^jaid 
häali andma. Iga valija hääletab

isiklikult, ilmudes selleks hääleta- 
misruumi. Valijatele, kes oma ter
visliku seisundi tõttu ei saa kõrva
lise abita tulla valimisjaoskonda, 
osutatakse abi transpordivahendite 
andmisega. Valijate juurde, kes 
haiguse tõttu ei saa isiklikult il
muda valimisjaoskonda hääletama, 
saadetakse nende palvel valimiste 
jaoskonnakomisjoni liige või selleks 
volitatud isik erilise valimiskastiga 
valimissedelite vastuvõtmiseks vali
ja kodus.

Valimisjaoskonda ilmunud valija 
esitab valimiste jaoskonnakomisjoni 
sekretärile või selleks volitatud 
komisjoni liikmele kas passi või 
muu isikut tõendava dokumendi 
ning saab pärast vastava märkuse 
tegemist valijate nimekirja kind
laksmääratud vormile vastavad va
limissedelid. Iga valija saab kaks 
valimissedelit: ühe valimiseks Lii- 
dunõukogusse (valget värvi) ja teise 
valimiseks Rahvuste Nõukogusse 
(helesinist värvi). Valija poolt oma 
hääle andmine toimub nende vali
missedelite valimiskasti laskmise 
teel.

Valija jätab igale valimissede
lile selle kandidaadi nime, kelle 
poolt ta hääletab, kriipsutades läbi 
teiste kandidaatide nimed. Valimis
sedelite täitmiseks on valimisruu-

Möödunud pühapäeval toimusid 
Kehakultuuriteaduskonna võimlas 
teaduskondade-vahelised sisekerge- 
jõustikuvõistlused, mis olid pühen
datud NSV Liidu Ülemnõukogu va
limistele ja toimusid kunstilise ise
tegevuse, omaloomingu ning keha
kultuuri II olümpiaadi raames.

Võistluste parima tulemuse saa
vutas KKT I kursuse üliõpilane Lea 
Maremäe. Kolmel korral saavutas 
ta naiste kuulitõukes parema tule
muse oma nimel seisvast ENSV 
rekordist (12.50). Lõpptulemuseks 
jäi 12 m &4 sm. Hiljem kaalumi
sel osutus kuul aga 150 g võrra 
kergemaks, mistõttu tulemust ei 
arvestata. Ka teised võistluse tule
mused olid rahuldavad.

Paremusjärjestuses teaduskon
dade järgi tuli esikohale Keha
kultuuriteaduskonna võistkond
199,5 punktiga (punktide summa on 
korrutatud vastavalt olümpiaadi 
juhendile 0,7-ga), 2. Arstiteadus
kond 180,16 p., 5. Põllumaiandus- 
teaduskond 128.16 p. jne. Viimas
teks jäid Metsandusteaduskond 
(24 p.) ja Ajaloo-keeleteaduskond 
(21,5 punkti).

mis eraldatud erilised toad või 
kabiinid, kus valija poolt valimis
sedelite täitmise ajal on keelatud 
viibida teistel isikutel, nende hul
gas ka valimiskomisjoni liikmeil. 
Need valijad, kes kirjaoskamatuse 
või mõne füüsilise puuduse tõttu ei 
ole võimelised iseseisvalt täitma 
valimissedeleid, on õigustatud kut
suma endale abiks ükskõik kelle 
valijaist.

Valimiste ruumis on valimiste 
ajal igasugune valimiskihutustöö 
keelatud. Samuti ei või valimiste 
päevaks valimisruumi välja panna 
plakateid või läkitusi, mis kutsu
vad valijaid hääletama ühe või 
teise kandidaadi p.oolt. Korra eest 
valimisruumis vastutab valimiste 
jaoskonnakomisjoni esimees, kelle 
korraldused on kohalviibijaile ko
hustuslikud.

Seüeks et kindlustada ka neile 
kodanikele oma valimisõiguse teos
tamine. kes ajavahemikul valijate 
nimekirja avaldamisest kuni vali
miste päevani vahetavad oma asu
kohta või kes valimiste päeval vii- 
ljivad reisi iatena sõidus olevail 
laevadel või kaugesõidurongides. 
võimaldatakse neil valijail NSV 
Liidu Ülemnõukogu valimistest 
osavõttu hääletamisõiguse tõendi 
alusel. Hääletamisõiguse tõend an
takse välja vastava töörahva saa
dikute nõukogu täitevkomitee 
poolt ning annab tema omanikule 
õiguse hääletada ükskõik millises 
valimisjaoskonnas, nende seas ka 
sõidus olevail laevadel või kauge-

Täisarvulise võistkonnaga oli 
esindatud ainult KKT. Teistel tea
duskondadel puudusid võistlejad 
kas ühel või mitmel võistlusalal. 
Eriti puuduliku võistkonnaga olid 
esindatud Ajaloo-keele- ja Metsan
dusteaduskond. Nii oli esimene 
teaduskond esindatud ainult kolme 
naisvõistlejaga ja ühe mcesvõistle- 
jaga. Metsandusteaduskonnast oli 
viis meesvõistlejat ja üks naisvõist- 
leja.

Kergejõustiku sektsiooni juhatu
sel oli kokkulepe ÜTÜ füüsika- 
tingiga võimla radiofitseerimise 
kohta võistluste ajal. Veel päev 
enne võistlusi teatas füüsikaringist 
sm. Käärik, et tund aega enne võist
luste algust ollakse kohal, aga pa
raku jäi lubadus lubaduseks. Ra- 
diofitseerijaid kohale ei ilmunud. 
Ei teatatud ka põhjust, miks ei 
ilmutud. Loodame, et, füüsikaring 
avalikult teatab, miks radiofitsee- 
rijad kohale ei ilmunud.

R. Hallik,
USK kergejõustiku sektsiooni 

esimees.

sõidurongides organiseeritud vali
misjaoskondades. Isikud, kes ilmu
vad valimiste ajal valimisruumi 
hääletamisõiguse tõendiga, kan
takse valimiste jaoskonnakomis
joni poolt eraldi valijate nime
kirja, millele kirjutavad alla vali
miste jaoskonnakomisjoni esimees 
ja sekretär. Hääletamisõiguse 
tõend lisatakse nimekirjale ning 
tema omanikule antakse valimis
sedelid oma hääletamisõiguse teos
tamiseks võrdselt teiste valijatega.

Häälte andmine kuulutatakse va
limiste jaoskonnakomisjoni esi
mehe poolt lõpetatuks valimiste 
päeval kell 12 öösi. Enne seda 
kellaaega ei ole lubatud hääleta
mise lõpetatuks tunnistamine, 
isegi kui on kindlaks tehtud, et 
vastavas valimisjaoskonnas on 
kõik valijad juba hääletanud, ku
na võib ilmuda veel hääletamis
õiguse tõendiga valijaid. Hääleta
mise lõpetatuks kuulutamise järel 
asub valimiste jaoskonnakomisjon 
valimiskastide avamisele ja häälte 
lugemisele.

Nõukogude rahvas läheb eelseis
vatele valimistele sotsialismi suuri
mate võitude tähe all ning annab 
üksmeelselt oma hääled kommu
nistide ja parteitute bloki kandi
daatidele, kelle valimine kindlus
tab meie maa edasise õitsengu, 
kindlustab kommunismi ülesehita
mise meie maal. Kõik valimistele.

H. Randalu, 
tsiviilõiguse ja -protsessi 

kateedri dotsent.

57 vestlust 
1500 kolhoosnikule

Põllumajandusteaduskonna IH 
kursuse üliõpilased on tihedalt seo
tud meiei sotsialistliku põllumajan
duse praktiliste küsimustega. Möö
dunud suvel valmis 111 kursuse üli
õpilaste poolt meie noortele kolhoo
sidele 50 mullastikukaarti, millised 
on esimesed selletaolised kogu 
meie vabariigis.

Ka käesoleval semestril ei ole 
meie kursuse üliõpilased kõrvale 
jäänud tegelikust tööst kolhoosi
des. Kahenädalase praktika-aja 
jooksul abistasime kodioose õige
te külvikordade sisseviimisel jne.

Tehnilise tööga käsikäes tegime 
ettevalmistustööd valimisteks. Meie 
kursus esines kokku 57 ettekande
ga 1500 kolhoosnikule, millele li
sandusid arvukad vestlused vali
mistest.

Ettekannete temaatika oli väga 
mitmesugune, kuid üldjoontes võib 
öelda, et kolhoosnikuid otseses toot
mistöös puudutavate küsimuste kä
sitlusega kaasnes alati ka valimis
eelne selgitustöö.

Kõige paremini täitis oma üles
ande üliõpilane V. Tolk, esinedes 5 
loenguga kokku 125 inimesele.

Meie sidemed kolhoosidega ei 
katke õppetöö tõttu. Vastupidi — 
need üha tugevnevad, sest nõu
kogude) üliõpilastena seome me 
teooria tihedalt praktiliste küsi
muste lahendamisega.

L. Palm, 
Põllumajandusteaduskonna

II kursuse üliõpilane.

KKT liitus sotsialistliku 
võistlusega

õigus- ja Matemaatika-loodustea
duskonna üleskutse sotsialistliku 
võistluse alustamiseks NSV Liidu 
Ülemnõukogu vaümiste ja Eesti 
NSV 10. aastapäeva auks leidis Ke
hakultuuriteaduskonnas elavat vas
tukaja. Teaduskonnas töötati välja 
ja võeti vastu üksikasjalikud sot
sialistliku võistluse kohustused, mis 
nüüdsest peale saavad kogu kollek
tiivi tööprogrammiks.

Vastuvõetud kohustustes nähakse 
ette õppedistsipliini edasist kindlus
tamist, õppetöös mahajäävate üliõpi
laste efektiivset abistamist, loengu
te ideelis-poliitilise kvaliteedi ot
sustavat tõstmist jne. Kõik üliõpila
sed kohustuvad täitma 1. juuliks 
VTK II astme normid ja saavutama 
spordijärgu. Ill ja IV kursuse üli
õpilased kohustuvad peale selle 
omandama 111 järgu kohtuniku ka
tegooria vähemalt ühel spordialal. 
Ideelis-poliitilise kasvatustöö hoo
gustamiseks viiakse teaduskonnas 
läbi konverents teemal „Nõukogude 
sportlase moraalne ilme".

Teadusliku töö valdkonnas nä
hakse ette anda käesoleva aasta 
jooksul trükki neli kehakultuuri
alast õpikut, seada trükivalmis ke
hakultuurialane oskussõnastik jne. 
Oma kvalifikatsiooni tõstmiseks ko  ̂
hustuvad kõik õppejõud käesoleva 
aasta jooksul sooritama dialektilise 
materialismi eksami ja veel ühe 
kandidaadimiinimumi eksami vali
ku järgi. 1950. aasta! esitatakse 
kaitsmiseks vähemalt üks kandi
daadi dissertatsioon.

Rida tähtsaid üritusi on ette näh
tud ka sideme kindlustamise alal 
praktikaga ja õppebaaside välja
ehitamise osas.

Teaduskondade-vahelised 
suusata misvõistlused

NSV Liidu Ülemnõukogu valimiste 
ning Nõukogude armee 52. aasta
päeva tähistamiseks viidi läbi 
TRU 1950. a. teaduskondade-vaheli
sed võistlused suusatamises.

Tuleb märkida, et suusatamine 
kui ilusaim talvespordiala on võit
nud üliõpilaste hulgas suure popu- 
!aarsuse. Seda toestab tänavune 
mitu korda suurem osavõttate arv 
võistlustest, kui möödunud aastal. 
Kõik teaduskonnad olid esindatud 
ettenähtud arvu võistlejatega, välja 
arvatud Arstiteaduskond, kus mees- 
võistlejate puudumisel ei saadud 
välja panna teatesuusatamise mees
konda, ja Loomaarstiteaduskond. 
Kas tõesti nendel teaduskondadel 
pole suusasportlasi, kes kaitseksid 
teaduskonna au? Soodsate võistlus 
ilmade tõttu osutusid tulemused 
täiesti headeks.

Üldkokkuvõttes tuli võitjaks 
Kehakultuuriteaduskond 91 punk
tiga. teise koha saavutas Põlluma
jandusteaduskond 87 punktiga, ku
na kolmandaks jäi Metsandustea
duskond 76 punktica.

E. Rinde,
Metsandusteaduskonna

üliõpilane.



Lk. 4 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 8 (55) 10. märtsi! 1950. a

Lõpp ignoreerivale suhtum isele ühiskonnateaduslike  
distsipliin ide õppim isse!

K o!hoos!& ineH se h ! r 3a^d m se  a m H n sk o o so !e k n M t

A!ates käesoleva semestri algu
sest on ilmnenud, et terve rida üli
õpilasi Metsandusteaduskonna, Aja- 
Joo-keeleteaduskonna ja Looma
arstiteaduskonna III kursuselt ei 
ole veel aru saanud nõukogude üli
õpilaste kohustest oma rahva vas
tu, ei ole aru saanud marksistlik- 
leninliku maailmavaate omandami
se vajadusest.

Juba semestri esimesel päeval 
toimunud poliitökonoomia loengult 
lahkus terve rida üliõpilasi teisest 
loengutunnist, eesotsas Ajaloo-kee^ 
leteaduskonna üliõpilase sm. Raua
ga. Lähtudes selliste faktide olemas
olust korraldasid Metsandustea
duskonna ja Ajaloo-keeleteaduskon- 
na Ш kursuse komsomoligrupid 
hiljuti poliitökonoomia loemgul 
kontrolli.

Selgus, et Metsandusteaduskonna
111 kursuse üliõpilased A. Pensa, 
Krips ja H. Uukkivi lahkusid tei
selt loengutunnilt koguni omavo
liliselt, rikkudes seega jämedalt 
õppedistsipliini.

Kerkib küsimus: kuidas saavad 
veel praegu esineda meil sellised 
nähtused?

Samal kontrollil selgus, et üheks 
põhjuseks on rühma- ja kursuse- 
vanemate liberaalitsemine ja kur- 
susepäevikute võltsimine.

Nii jättis sel loengul Ajaloo-kee- 
leteaduskonna saksa keele osakon
na 111 kursuse rühmavanem mär
kimata puudunud üliõpilased L. 
Lepsi ja H. Tarriku. Ülejäänud 
puudujad olid millegipärast mär
gitud pliiatsiga.

Ajaloo-keeleteaduskonna eesti 
filoloogia osakonna rühmavanema 
päevikus eksisteeris ainult üks 
puuduja — H. Niit, kuna ülejää
nud puudujad: Ed. Lepik (1 tund), 
Eno Raud (2 tundi), Valmen Hal- 
lap (2 tundi) ja Viima Heino (2 
tundi) olid hoopiski märkimata.

Niisiis ilmneb olukord, et umbes 
% üliõpilastest puudub poliitöko
noomia loenguilt, ning seda pea
legi karistamatult, tänu rühmava
nemate sõbramehepoliitikale.

Selliste nähtuste esinemine aga 
kõneleb sellest, et komsomoligru
pid nendel kursustel pole olnud 
oma ülesannete kõrgusel.

Nad on lubamatult loiult suhtu
nud nende väärnähete kõrvalda-

TeadusMk-metoodHine töö tähelepanu tulipunktis
Teaduslik metoodilise tõõ süste

maatiliseks juhtimiseks meie ülikoolis 
kutsuti möödunud aastal ellu Teadus- 
iik-Metoodiline Nõukogu, mille juures 
töötavad järgmised sektsioonid: loen
gute sektsioon, seminaride, praktikumi
de, konsultatsioonide ja kollokviumide 
sektsioon, üliõpilaste iseseisva töö 
sektsioon ja tootmis-, menetlus- ja 
pedagoogilise praktika sektsioon. Nõu
kogu tööplaanis figureerivad üksikute 
sektsioonide tõõ koordineerimise ja 
seminaridele, praktikumidele ning 
konsultatsioonidele pühendatud konve
rentsi ettevalmistamise ja läbiviimise 
kõrval paljud tähtsad küsimused tea- 
duslik-metoodilise töö temaatika kind
laksmääramise ja ühtlustamise alal.

Nimelt tuleb ülikooli lõpetajate eri
alase ettevalmistuse tõstmiseks lahen
dada terve rida ülikoolile tähtsaid ja 
aktuaalseid metoodilisi küsimusi. 
Praegu ongi dekaanide ja kateedri
juhatajate poolt koostatud vastavad 
temaatilised plaanid, mis on koordi
neeritud Teadusliku-Metoodilise Nõu
kogu poolt ja esitatud kinnitamiseks 
Õpetatud Nõukogule. Mainitud plaan 
sisaldab rea aktuaalseid teemasid nii 
Ideelis-poliitilise kasvatuse kui ka 
metoodiliste küsimuste alal.

Nii on Õigusteaduskonna haldus
õiguse kateedri tööplaani võetud tee
ma: „Lenini loengute metoodikast 
riigi küsimuse käsitlemisel ning selle 
pedagoogilisest tähtsusest Õigustea

duskonna õppetöös", Ajaloo-keeletea
duskonna vene keele ja kirjanduse 
kateedri plaanis on teema: „M. I. 
Kalinin üliõpilaste kasvatusest" jne.

Samuti on suurt tähelepanu pööra
tud metoodilistele küsimustele. Sellelt 
alalt on plaanis näiteks teemad: 
„Üliõpilaste koormuse ratsionaliseeri
mine" (Arstiteaduskond), „Kursuse
tööde juhendamise organiseerimine ja 
metoodika astronoomias" (Matemaati- 
ka-loodusteaduskond), „Õppepraktika 
ja selle läbiviimise metoodika" (Met
sandusteaduskond) jne.

Üleülikoolilises ulatuses on tea
dusi ik-metoodilise töö plaanis kokku 
43 teemat, millest enamus teostatakse 
juba kevadsemestril.

Kui möödunud aastal oli pearõhk 
Teaduslik-Metoodilise Nõukogu töös 
asetatud loengutele, siis nüüd on 
tähelepanu tulipunktis praktikumid. 
Nii tulevad põhjalikule läbivaatamisele 
kõik menetluspraktika programmid.

Nagu juba mainitud, viiakse käes
oleval semestril läbi ka konverents, 
kui seminaride, praktikumide ja kon
sultatsioonide korraldamisega seoses 
olevad küsimused leiaksid igakülgset 
ja põhjalikku käsitamist, et saadud 
kogemuste vara! kõrvaldada esinevad 
puudused ja teha kõik töötaseme eda
siseks tõstmiseks.

U. Kurvits,
õppeosakonna ülema abi.

misse, pole astunud kontakti aine
õpetajatega, on unustanud oma ko
hustused. Oleks ekslik arvata, et 
selline olukord esineb ainult siin
kohal mainitud kursustel. Signaa
lid, mis on tulnud komsomoli ko
miteele, kõnelevad, et selliseid näh
tusi esineb ka muudes teaduskon
dades ja kursustel (Õigusteaduskon
na II kursus, Ajaloo-keeletea
duskonna I kursus, Kehakultuuri
teaduskonna III kursus). Kõikide 
teaduskondade komsomoli-algor- 
ganisatsioonid peaksid juhtima de
kanaatide tähelepanu sellistele 
väärnähtustele, et dekanaadid 
saaksid karistada ja korrale kut
suda distsipliinirikkujaid.

Pidevat võitlust ühiskonnateadus
like õppeainete laitmatu omandami
se eest peavad komsomoli-algorga- 
nisatsioonid ja -grupid võtma üles
andena, ilma milleta pole mõeldav 
noorsoo kommunistliku kasvatuse 
edukas läbiviimine.

V. Kaarna,
ELKNÜ TRÜ Komitee massilise 
poliitilise töö sektori juhataja.
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Möödunud neljapäeval, kui üli
õpilastele oli ette nähtud harjutus- 
aeg, saabusid ootamatult Riiast ma
temaatika ja füüsika õppejõud meid 
külastama tänuväärse sooviga mei
le Ĵ a külaleiba pakkuda. Andsime 
üliõpilastele harjutuseks ette
nähtud aja külaliste käsutus
se. Seltsimees Mõškis andis 
ülevaate Läti ülikooU matemaati
kute tööst, muuseas ka oma püüe
test. Sellejuures rõhutas ta seda, et 
Riias on ka üliõpilasi rohkesti ra
kendatud otsekoheseks uurimis
tööks. Ta tõi oma töödes näiteid, 
kus ka mc.ie üliõpilased võiksid 
kaasa lüüa. Tema kinnituse järgi 
on see töö tõesti üliõpilastele kät
tesaadav. Sm. Kunin refereeris 
füüsikute töödest Riias ja kõneles 
samuti üliõpilaste rohkest raken
damisest uurimise alale. Läti selt
simehed avaldasid mõtet, et meie 
ülikool ja Riia ülikool peaksid juba 
tänavu teaduslikeks konverentsi
deks vastastikku esindajaid saatma.

See läti seltsimeeste külasks.ik 
oli väga hea ja niisuguseid külas
käike tuleks ikka soovida.

Prof. J. Sarv, 
geomeetria kateedri juhataja.

Kolhoosiainelise kirjanduse arut
lemine Metsandusteaduskonna I kur
susel möödus üliõpilaskonna suure 
aktiivsuse tähe all. Elavas arute
lus analüüsisid üliõpilased H. Le- 
berechti, J. Raudsepa ja H. Olbrei 
vastavaid teoseid ja selgitasid mit
mesuguseid probleeme kolhoosikor- 
ra eeliste mõistmisel. Tegelikust 
elust võetud andmete varal näida
ti, et kolhoosikord viib meie talu
rahva õnnelikule ja'jõukale elule. 
Ühiselt jõuti otsusele, et üheks pa
rimaks tutvumise teeks meie külas 
toimunud ajaloolise murrangu ja 
selle tulemustega on hea ilukirjan- 
luslik teos.

Pildil: üliõpilane H. Soe esita
mas referaati H. Leberechti jutus
tusest „Valgus Koordis".

A. Rästa,
Metsandusteaduskonna I kursuse 

üliõpilane.

Kasuks vene kee!e
Enne semestri vaheaega avaldas 

ajaleht „Tartu Riiklik Ülikool" Aja- 
loo-keeleteaduskonna komsomoii- 
algorganisatsiooni üleskutse kõigile 
üliõpilastele tutvuda vaheajal sil
mapaistvate nõukogude kirjandus
teostega, mis käsitlevad koihoosi- 
elu. Ajaloo-keeleteaduskonna 11 

! kursuse kirjandushuvilised filo
loogid võtsid selle teate vastu suu
re elevusega ja asusid vaheajal 
vastavate teoste läbitöötamisele. 
Teoste üksikasjalik arutelu oli 
määratud aga käesolevale semest
rile.

Nii toimus H. Leberechti jutustu
se „Valgus Koordis" arutelu vene 
keele loengute sarjas. Jagati välja 
teosesse puutuvad teemad, millele 
üliõpilased pidid valmistama vasta
vasisulised ettekanded vene kee
les. Teoste arutelust, mis kestis 
kaks õppetundi, selgus, et eesti fi-

M EtLE tM RJUTATAKSE

Distsipliinist ja kepirežiimist
Hiljuti toimus Ajaloo-keeletea- 

duskonna lääne- ja klassiliste filo
loogide aruandekoosolek, kus esi
nesid aruannetega rühmavanemad 
ja õpperühmade poliitinformatsioo- 
ni juhatajad. Sõna võttis ka sm. 
Adams, kes juhatab poliitinformat- 
siooni läänefiloloogide 111 kursuse 
grupis. Sm. Adams kritiseeris õige 
teravalt üliõpilasi, süüdistades neid 
passiivsuses ja apoliitilisuses. Et 
koosolek oli organiseeritud halvas
ti ja ta käik oli liiga formaalne, ei 
jäänud sõna võtta soovijaile aega 
avalikult koosoleku ees sm. Adam
si tähelepanu juhtida ta enda viga
dele, mis on juba ammu põhjusta
nud vastava grupi õigustatud nuri
nat.

Et see aga tegemata jäi, siis käi
tus sm. Adams, kes nähtavasti oma 
enda sõnavõtu tõttu koosolekul oli 
veel kindlamini uskuma hakanud 
läänefiloloogide passiivsusse ja 
„apoliitilisusse", järgmisel poliit- 
informatsioonitunnil nii, et see kut
sus esile ägeda meelepaha ja pro
testi kogu rühma üliõpilaste seas. 
Loengu ajal laskis ta ringi käia le
he. kuhu pidid oma nime märkima 
kõik need, kes on vabatahtlikult 
nõus töötama agitaatoritena. Kuna 
eelmine kord oli just samasugune 
leheke ringi käinud, siis jäi see
kordse lehe otstarve segaseks — 
pealegi töötasid juba paljud üliõpi
lased agitaatoritena. Et sm. Adams 
ka ise ühegi sõnaga ei selgitanud 
selle lehe otstarvet, jõudis leht 
peagu tühjalt sm. Adamsi kätte 
tagasi. Sm. Adains reageeris sellele 
väga ägedalt. Ta süüdistas üliõpi
lasi valimiskampaaniast osavõtust 
keeldumises ja ähvardas neid nii
suguse tooniga, nagu ainult des- 
poot-hirmuvalitšeja oma alamatega 
kõnelda võib, mitte aga nõukogu

lik kasvataja üliõpilastega. Kui üli
õpilased, üllatunud sellisest oota
matust ja tõesti solvavast süüdis
tusest, tahtsid sõna võtta ja asja 
selgitada, ütles sm. Adams, et ai
nult temal on sona ja hüüdis üle 
kogu protesteeriva auditooriumi, 
et ta ei lahku ruumist enne, kui 
kõik üliõpilased on lehele alla kir
jutanud. Et kell näitas juba järg
mise loengu aega, kirjutasid üliõpi
lased lehele oma nimed ja lahku
sid ruumist, kuid tundega, nagu 
oleksid nad äsja kupja kepi alt 
pääsenud, ja hilinesid järgmisele 
loengule peagu veerand tundi.

Mis tingis sm. Adamsi niisuguse 
lubamatu käitumise nõukogude üli
õpilastega? Miks üldse tema poliit- 
informatsioonigrupp, nagu ta ise 
räägib, on apoliitiline ja passiivne? 
Vähe sellest, et tema loengud po- 
liitinformatsioonil kestavad peagu 
alati terve loengutunni, nii et siis, 
kui tahad midagi küsida, pead seda 
tegema vaheajal. Vähe sellestki, 
et sm. Adams on juba laialt tun
tud ühe ja teise vajaliku koosole
ku „unustamisega" (nagu oli ka 
kolhoosiainelise kirjanduse arutelu 
läbiviimisega tema grupis) ja oma 
.Javeerimisega" õppe- ja valimistöö 
vahel.

Kas tema grupi üliõpilaste pas
siivsus pole mitte suures osas tin
gitud sellest, et igas sm. Adamsi 
luuses,. milles ta räägib nõukogu
likust distsipliinist, 011 ähvardus ja 
nõuetes tungib esile formaalsus, 
nii et iga üliõpilane, kellele on sü
damelähedane nõukogude kord, 
tunneb end puudutatud ja solvatud 
olevat!

Iga asi, mida inimene muidu 
teeks heameelega, muutub vastu
meelseks, kui teda ähvardustega

sunnitakse. Nii saavutab sm. Adams 
oma karjumisega vastupidise tule
muse sellele, mida ta näiliselt taot
leb. Asi ei seisa aga mitte ainult 
selles, et sm. Adams saavutab hoo
limatust igasuguste ülesannete vas
tu, mis lähtuvad temast. Poliitili
selt vähearenenud inimesed võivad
ki hakata mõtlema, et kogu nõu
kogude kord ja distsipliin on nii
sugune „kepirežiim", nagu seda 
sm. Adams demonstreerib. Seepä
rast see kasvatusmeetod pole mitte 
ainult kasutu, vaid koguni kahju
lik.

Meie oleme kommunistlikud noo
red. Me saame aru, milline suur 
poliitiline tähtsus on eelseisvail va
limistel. See on suure tähtsusega 
poliitiline sündmus, millega meie 
rahvas demonstreerib oma tihedat 
koondumist noukogude vöim'u ja 
bolševike partei ümber. Me taha
me, et meie riik, kelle poole kõik 
rahuarmastavad rahvad maailmas 
vaatavad uhkuse ja lootusega, oleks 
võitmatu, ja sellepärast oleme ala
ti valmis valimiste heaks korda
minekuks, niipalju kui suudame, 
kaasa aitama. Aga ometi ei ole me 
nõus küsimuse asetamisega selli
selt, nagu tegi seda sm. Adams.

Teiselt poolt on õige, et meie 
rühmas on veel inimesi, kes ühis
kondlikust tööst osavõtu tähtsust 
õieti ei mõista. Meie, kommunistli
kud noored, lubame ses osas selgi
tustööd parandada ja soovime, et 
ka õppejõud meid õigel viisil abis
taks.

Salme Uustalu,
Karmen Veldre,

Ajaloo-keeleteaduskonna 111 
kursuse üliõpilased.

oskuse omandamise!
loloogid olid oma ettekanded põh
jalikult läbi mõelnud ja keeleliselt 
hästi viimistlenud, pälvides vene 
keele kateedri juhataja J. Feld- 
bachi täit tunnustust.

Eriti silmapaistvalt olid valmis
tunud oma sõnavõttudeks noorkir- 
janikud O. Kruus (teemal „Paul 
Runge") ja J. Mitt (teemal ,.Joh. 
Vao — kesktalupoeg) ning üliõpi
lased V. Murumaa, E. Valdre ja А 
Pikamäe.

Tuleb märkida, et läbiviidud üri
tus, H. Leberechti jutustuse läbi
töötamine ja arutelu vene keeles, 
ei süvendanud ainuüksi kirjandus
likke teadmisi, vaid see tõi kasu 
ka praktilise vene keele oskuse 
omandamise seisukohalt.

A. Nagelmaa,
Ajaloo-keeleteaduskonna П 

kursuse eesti filoloog.

Etav ja sisukas arutc!u
Põllumajandusteaduskonna I agro

noomia eriharu 1 kursusel toimus koos
olek, kus arutleti teoseid, mis kajas
tavad ajaloolist murrangut eesti küla
elus — üksiktalupoegade siirdumist 
avarale ja jõukale kollektiivmajapida- 
mise teele.

Arutluse! olid Hans Leberechti 
„Valgus Koordis", Jaan Raudsepa 
„Tee! kommunismile" ja Harald Olb
rei „Helge tuleviku poole". Referaa
diga antud teoseist esines sm. K- 
Piip, kes andis ulatusliku ülevaate 
teoseist ja näitas, kuidas toimus mur
rang külaelanike maailmavaates ning 
jõuti arusaamisele kolhoosielu suur
test paremustest.

Pärast ettekannet leidis aset väga

elav arutelu. Oponent R. Toome täien
davale sõnavõtule järgnes elav dis
kussioon Hans Leberechti teose „Val
gus Koordis" üle, kus võtsid sõna 
sm-d K. Piip, R. Lang, O. Remmer. 
J. Koovits, L. Reintam jt. Oma üles
annet ei täitnud oponent D. Pruul, kes 
leidis referaadi nii põhjaliku olevat, 
et ei leidnud midagi täiendavat juurde 
lisada.

Nagu arutlusest selgus, olid kõik 
üliõpilased mainitud kolm teost läbi 
lugenud ja neisse põhjalikult süve
nenud.

A. Lätt,
Põllumajandusteaduskonna f 

kursuse üliõpilane.

А н А ы  o n
TRÜ Üliõpilaste Ametiühing or

ganiseeris juba alates 1947. a. sü
gissemestrist teatrietenduste ühis- 
külastamisi ja arutelusid. Enam 
kui kahe õppeaasta vältel oli saal 
üliõpilasetendustel peagu alati täi
detud külastajatega viimase koha
ni, samuti oli rohkearvuline ka 
aruteludest osavõtjaskond. Sel ajal 
tundis Ametiühingu Komitee kul
tuurikomisjon ja ka komitee esi
mees ise vahetult huvi sellise olu
lise kommunistliku kasvatuse vor
mi, nagu seda on teatrietendused 
ja arutelud, organiseerimise vastu.

Viimasel ajal — juba alates möö
dunud semestri lõpust — on siin 
ilmunud pööre, kuid mitte pare
muse poole. Millega seletada asja
olu, et ühel viimase! ülikoolile re
serveeritud etendusel (Gorki ,,Je- 
gor Bulõtšov) oli teatri 503 kohast 
täidetud ainult 100? Asjaolu, et 
arutelude läbiviimine jäi selle üri
tuse algataja, näitekunstiringi or
ganiseerida, ja ka pääsmete levita
misega ei tegele mitte ükski komi

tee liikmeist, vaid aktivist väljast
poolt komitee koosseisu, et õigus
tada ametiühingu komitee kultuu
rikomisjoni ja ka komsomoli ko
mitee massilise kultuuritöö sekto
rit kergendusohkega käsi rüppe 
panema. Kõigi teaduskondade ja 
kursuste kultuuriorganisaatorite 
ja ühiselamute nõukogude kultuu
rikomisjonide ülesandeks on 
viia teatripääsmed üliõpilas- 
etendustele iga üliõpilaseni. 
Kõigi juhtivate organisatsiooni
de ja seltsimeestele, näitekunsti
ta kirjandusringi, iga meie ülikoo
li üliõpilase aukohuseks on muuta 
teatriarutelud uuesti m a s s - üritu
seks ja aidata kaasa nende ideeli
suse ja printsipiaalsuse tõstmisel.

Järgmisena tuleb üliõpilastele esi- 
tanvsele Moliere'i komöödia „Таг- 
tuffe". Toimugu juba alates sellest 
etendusest uus pööre — pööre pa
remusele. Rõhutan aga veel kord — 
edu saavutamiseks on vajalik kogu 
meie ülikooli kollektiivi aktiivne 
koostöö.

G. Arro

ОТО metsakasvatuse ringis
ÜTÜ metsakasvatuse ja -kaitse 

teadusliku ringi järjekordne töö
koosolek toimub 15. märtsil alguse
ga kell 19 Aia tän. 46 metsataksee
rimise kateedri auditooriumis. Koos
oleku kavas on referaadid puude 
klassifikatsioonist, kahjurite poolt 
tekitatud kahjustusest ühes mets
konnas ja lehtpuuvõsaga kattunud 
okaspuuraiestike majandamisest.

Kõigi asjahuviliste osavõtt koos
olekust on teretulnud.
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«Sügavate jjunrte» kordus- 
etendus

Teisipäeval, 14. märtsil kell 1150 
mängib näitekunstiring „Vanemui
ses" teist korda Gow' ja Hussand'i 
näidendit „Sügavad juured", mille 
ettekanne esietendusel võeti publi
ku poolt suure soojusega vastu.

Vastutav toimetaja J. Feldbach 
Tellimine nr. 655
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/я дя й ^  / Meie üiikooii koüektiiv demonstreeris vaiimiste päeva! oma 
piiritut ustavust nõukogude võimute, boiševike parteüe ja

se!tsimees Staiiniie

Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNU komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 9 (56) Reedel, 17. märtsil 1950.a. Ш aastakäik

Nõukogude patriotismi võimas 
demonstratsioon

Määratu vaimustuse, suure nõukogude patriotism i tähe aü möödu
sid NSV Liidu Uiemnoukogu valimised koigis meie piiritu kodumaa lin
nades ja  külades. buur eievus vaümisjaosKondades, valijate huigansed 
pötfiootiiised avaldused, samuti m ärkused vaiimissedeieu räägivad sel
get keelt nõukogude inimeste kasvavast poliitilisest aktiivsusest, nende 
piiritust ustavusest nõukogude voimute, boiševike parteile ja suurele 
Siaiiaiie.

Mete ülikooli kollektiivile oii 12. m ärts rõõmsaks pidupäevaks. Tä- 
nutundes nõukogude vaimule avarate töö- ja  õppimisvõimaluste eest, 
suure tähelepanu eest uoorte kvaiiiitseeritud kaadrite kasvatamisele 
ja  meie ülikooli tugevdamisele ning arendamisele ruttasid  meie kollek
tiivi liikmed juba  varajastel hommikutundidel valimisjaoskondadesse, 
et anda oma hääl kommunistide ja  parteitu te bloki kaudidaatide poolt. 
Kella i 2-ks päeval olid ülikooli agitaatorite tubli töö tulemusel kainud 
hääletam as juba kõik valimisjaoskondade nr. 8 ja  12 piirkonda kuu lu 
vad valijad. Ülikooli ühiselamute pere läks valima organiseeritult kella 
kuueks hommikul. Laialdast vasttikaja leidis liig i tänava ühiselamu 
nõukogu üleskutse, et kõik üliõpilased käiksid haäletam as juba enne 
kella kaheksat valimispäeva hommikul. Ülikooli isetegevusbiigaadid 
teenindasid valimiste päeval õnnestunud ettekannetega valijaid seits
mes valimisjaoskonnas.

Valimiste tulemused räägivad kommunistide ja  parteitute stalinliku 
bloki hiilgavast võidust. Enam kui 99 protsenti kõigist vaiijaist kais 
hääletamas, sama suur protsent neist hääletas kommunistide ja  parte i
tute bloki kandidaatide poolt. See on ku jukaks tõendiks meie rahva 
suurest poliititis-moraalsest ühtsusest, tema tihedast koondumisest kom
munistliku partei ja  seltsimees Stalini ümber. See aga tõstab veelgi 
meie kodumaa võimsust, teeb ta võitmatuks.

Valimiste eel toimunud poliitilise aktiivsuse tõus ei tohi vaibuda. 
Meie agitaatorite ja  ühiskondlike organisatsioonide ülesandeks on seda 
veelgi edasi arendada, kasvatada meie kollektiivi liikmeis veel plaani- 
pärasem alt ja  hoogsamalt nõukogude patriotismi, mobiliseerida meie 
inimesi veel aktiivsem alt osa võtma kommunismi ülesehitam isest meie 
maa!.

p o o r

Pärast nädalapikkust vaheaega 
jätkuvad tuleval nädalal uuesti 
teaduskondade kunstilise isetege
vuse ülevaatused TRÜ kunstilise 
isetegevuse, omaloomingu ja keha
kultuuri II olümpiaadi raames.

Tuleval teisipäeval, s. o. 21. m ärt
sil, toimub ülevaatus loom aarsti
teaduskonnas. Selle teaduskonna 
isetegevuslased esinevad Hariduse

; tänava kultuurihoones, kontserdi ! 
algus on kell 20.30.

Neljapäeval, 25. m ärtsil algusega 
kell 20 aga toimub aulas m etsandus
teaduskonna isetegevuslaste töö ü le
vaatus, mis jä tkub  ja  lõpeb 25. 
m ärtsil kell 20 algava teise kont
serdiga Kalevi tänava ku ltuuri
majas.

Ununematu päev
Üliõpilaste hulgas üleskerkinud 

patriootlikust algatusest, minna 
hääletam a juba  enne kella kahek
sat valimispäeva hommikul, ei jä ä 
nud puutum ata ka Ülikooli tänava 
ühiselamu. Juba mitu päeva enne 
valimisi kuuldus mõttevahetusi ee l
seisvast suursündm usest ja  päris 
tavalisteks tervitussõnadeks said 
küsimused:

„Mis kell sa pühapäeva hommi
kul lähed?"

..Muidugi kell kuus. Aga sina?"
„Samuti kell kuus!"
Nii kujuneski välja üksmeelne 

otsus: olla 12. märtsil esimeste hää
letajate hulgas.

12. m ärts . . .  Kell 5 hommikul 
tungivad ühiselamu vaikusse pidu
likud hümnihelid. Virgub kogu m a
ja. On suurepärane, unustam atu 
hommik. Tänavalaternate valguses 
langeb lumi, sädelev, kerge; kõr
gele tõusevad rohelised ja  punased 
raketid.

Peagi ruttavad üliõpilased läbi 
lum esaju valimisjaoskonna poole. 
Kell on kuus, valimised kuu lu ta
takse avatuks. Valimisruum on tu l
vil inimesi. Rõõmsatujulistena astu
vad üliõpilased järjeko rda  ja  ü li
õpilaspere seguneb teiste v a lija 
tega.

Üksteise jä re l astuvad üliõpi
lased valimiskasti juurde, kunu 
langetatakse hääletamissedelid. Ja 
juba kell pool seitse langevad kas
ti bülletäänid viimasena hääletanud 
üliõpilastelt meie ühiselamust.

Õnnelikena andsime oma hääled 
kommunistide ja  parte itu te  bloki 
kandidaatide poolt, õnnelikena sel
le üle, et oleme kommunismi eh i
tava rahva liikmed, selle üle, et 
oma ühise tööga, ühise tahte ja  
üksmeelse hääletamisega kindlus
tame helge tuleviku. Valimiste päe
val väljendasim e oma tänu avarate 
õppimisvõimaluste eest, õnneliku 
elu eest nõukogude võimule, bol
ševike parteile ja  suurele Stalinile.

E. Lepik,
O. Niinemägi, 

üliõpilased Uiikooli tän. 
ühiselamust.

M eie brigaad oli e s im e n e
Juba NSV Liidu Ülemuõukogu 

valimiste eelse selgitustöö algul 
võitis meie agitaatoritebrigaad ühe 

! parima nimetuse agitpunkti nr. 12 
juures töötavate brigaadide hulgas. 
Meie brigaadi kuuluvad õppetöös 
hästi edasijõudvad üliõpilased-agi- 
taatorid näitasid ennast eesrindlas- 
tena ka agitatsioonitööst Juba esi- 

I mesest külaskäigust alates loodi 
tihe sõbralik kontakt valijatega. 
Agitaatorid tutvustasid valijaile 
meie valim ism äärustikku, Nõukogu
de riigi saavutusi sõjajärgses üles
ehitustöös, meie saadikukandidaate, 
ÜK(b)P Keskkomitee läkitust kõigi
le valijaile jt. küsimusi. Tähele
panelikult ja  hoolikalt suhtuti vali
ja te  avaldustesse ja  soovidesse, 
aidates nende rahuldam iseks jõudu
mööda kaasa.

Valimiste päev, 12. m ärts aga oli 
agitaatorite töö tõeliseks tu le
prooviks. Hea külv kandis head 
saaki: meie tööpiirkonnas elavad

valijad ilmusid hääletam a esim este
na, et näidata oma tihedat koondu
mist nõukogude võimu, bolševike 
partei ja  suure Stalini ümber. Juba 
kell pool kuus olid esimesed meie 
piirkonna valijad sm-d D. Joonas 
ja M. Kivistik valimisjaoskonnas, 
et esimeste hulgas anda oma hääled 
kommunistide ja  parteitu te bloki 
kandidaatide poolt. Ja juba kell ? 
hommikul oli kõik meie brigaadi 
tööpiirkonnas elavad valijad tä it
nud oma kodanikukohuse — võtnud 
osa valimistest. Meie piirkonna 
valijad lõpetasid hääletamise esi
mestena valimisjaoskonnas.

Sellise tulemuse kindlustas selgi
tustöö kõrge ideoloogiline tase ja  
agitaatori hea, sõbralik sõna vali
ja te  hulgas.

Brigadiir L. Maamets 
Agitaatorid: H. Metsa

H. Siigui 
E. Saaron

E sim este n a  h ää ietam as
NSV Liidu Ülemnõukogu valimis

te päeva varahommikul kogunes 
ülikooli šeflusaluse valim isjaos
konna nr. 123/8 juurde suur hulk 
inimesi, kes tahtsid esimestena an 
da oma hääle kommunistide ja  
parteitu te bloki saadikukandidaa
tide poolt.

Pisut enne kella kuut avanevad 
valimisjaoskonna uksed ja  jaoskon- 
nakomisjoni esimees sm. Kotsar 
pöördub esimeste valijate poole 
lühikese tervituskõnega. Ja täp 
selt kell kuus, saadetuna piduli
kest marsihelidest, astuvad esime
sed valijad oma kodanikukohust 
täitma.

Esimesena laskis hääletussedelid 
valimiskasti raudtee telegraafi töö
taja, kommunistlik noor sm. Klav
dia Vassiljeva. „Tulin esimesena 
hääletam a selleks, et näidata oma

piiritu t ustavust parteile  ja  Nõu
kogude valitsusele," räägib sm. 
Vassiljeva. „Hääletasin kommunis
tide ^ja parteitu te bloki kandidaa
tide poolt, teades, et sellega hää
letan meie õnneliku elu eest, kom
munismi võidu eest."

Esimeste valijate hulgas olid ka 
meie ülikooli õppejõud prof. G. 
Rägo, prof. Hiie, dots. Mitt, keha
kultuuriteaduskonna dekaan sm. 
Kudu jt. Näituse tänava ühisela
mus elunevad üiiõpuased tulid va
limisjaoskonda ühiselt juba enne 
ю 11а kuut.

Keskpäevaks olid aga kõik antud 
valimisjaoskonna piires elavad va- 
ijad käinud hääletamas.

O. Sööt,
matemaatika-loodusteaduskonna 

üliõpilane, agitaator.

Täna siirdub Akadeemiline Mees
koor kontserdim atkale, m illeks p i
kemat aega tehti hoolikalt etteval
mistusi. Koor külastab m atkal Ta- 
pat, Rakveret ja  Kohtla-Järvet, 
kus kõikjal esinetakse kontserti
dega, millel on kaastegevad peale 
koori vt^l meie andekad instru-

mentaalsoiistid H  Tauk, V. M uru
maa ja U. Kolk.

Kontserdimatk aitab kahtlem ata 
kaasa selleks, et tutvustada Nõu
kogude Eesti töötajaid lau lukul
tuuri tasemega ülikoolis ja  üliõpi
lasi meie põlevkivitööstusrajoo- 
nis hoogsalt areneva nõukogude 
eluga.

Paar päeva enne valimisi otsus
tas Kastani tänava internaadi pere 
minna hääletam a 12. m ärtsi vara
hommikul.

Selle otsuse kohaselt algas 12. 
m ärtsil elu ühiselamus õige vara: 
juba kella viie a ja l kuuldus uste 
paukumist, k iiret treppidest tiies- 
alla jooksmist ja  rõõmsat vestlust.

Peagi hakati ühiselt liikuma Riia 
tänaval asuva valimisjaoskonna 
poole.

Parajasti, kui jõudsime tuledes 
särava valimisjaoskonna juurde, 
hakkas orkester mängima hümni. 
Ülemeelik sumin vaibus, kõiki haa
ras pidulik tunne. O rkestrihelide 
vaikides siirdusid üliõpilased vali-

misruumi, et saada bülletääne ja  
anda oma hääl kommunistide ja  
parteitu te bloki kandidaatide poolt.

Kella seitsmeks hommikul olid 
hääletanud juba peaaegu kõik Kas
tani tänava ühiselamu üliõpilased.

A. Kuus, 
ühiselamu nõukogu liige.

Teadnsliku t88 hoogustamise küsimusele tuleks osutada rohkem
tähelepanu

ETTEVALMISTUSTÖÖD 
KONVERENTSIKS

Ettevalmistused ÜTÜ III teadus
likuks konverentsiks, mis on pü
hendatud Eesti NSV 10. aastapäe
vale ja  algab tuleval laupäeval, 
on lõppemas. Tuleb m ärkida, et 
tänavu on üliõpilased konverent
siks valmistunud palju  tõsisemalt 
kui eelmistel aastatel. See avaldub 
nii ettekantavate tööde ideelis-teo- 
reetilises tasemes kui ka nende 
mahus. Kui algul ettevalmistustööd 
konverentsiks kippusid venima, 
siis nüüd on tänu ettevalmistus- 
komisjoni esimehe sm. Metsari 
energilisele tegevusele m aterjalid 
juba läbi töötatud, tehnilised kü 
simused lahendatud ja kõik takis
tused kõrvaldatud. Tunnustavalt 
tuleb siinkohal m ärkida ka sm-te 
Einasto, Rõõmusoksa, Kahki, Kos- 
lovi ja  teiste aktiivset osavõttu e t
tevalmistustööde läbiviimisest.

Ka õppejõud on tänavu konve
rentsi ettevalmistamisele pühenda
nud suurem at tähelepanu. Kõik 
konverentsil ettekantavad tööd on 
läbi aru tatud  kateedrites, paljud 
ka teaduskondade õppejõudude 
nõukogudes. K okkutulnud tööd vaa
tas veel läbi rektori käskkirjaga 
m ääratud eriline komisjon teadus
ala prorektori eesistumisel ja  ÜTÜ 
esindajate osavõtul. Tõhusat kaas
abi konverentsi ettevalmistamisel 
on andnud samuti ELKNÜ TRÜ 
komitee ja  Ametiühingu komitee.

ÜTÜ TEADUSLIKUKS 
ON LÕPPEMAS

On vaid tarvis, et esinejad veel 
kord viimistleksid oma ettekandeid 
ja  täidaksid nendele pandud lootu
si, seda enam, et ootame konve
rentsile külalisi ka Moskvast, Le
ningradist ja  Riiast.

Konverentsi tööajad on seatud 
nii, et ringide ja  sektsioonide liik
meil on võimalik külastada üks
teise istungeid oma tööd katkesta
mata. Samuti on konverentsi töö 
kooskõlastatud olümpiaadi läbivii
mise kavaga.

ÜTÜ nõukogu soovib, et eelsei
sev konverents kujuneks oluliseks 
sammuks võitluses üliõpilaste laie
mate hulkade kaasatõmbamise eest 
teaduslikku töösse, kontakti tihen
damisel ÜTÜ nõukogu, komsomoli
organisatsiooni ja  ametiühingu 
juhtivate organite vahel.

Iga üliõpilane ja  õppejõud võtku 
osa ÜTÜ III, Eesti NSV 10. aasta
päevale pühendatud teaduslikust 
konverentsist:

Peetagu meeles, et nõukogude üli
õpilane omandab juba  ülikoolipõl- 
ves teadusliku töö oskusi, sest iga 
nõukogude spetsialist peab ühtlasi 
olema teadlane ja  novaator, et täita 
väärikalt oma kohust sotsialistliku 
kodumaa ees.

L. Päi,
ÜTÜ Nõukogu esimees.

Kui vaadata tagasi ajale, mis on möödunud meie 
ülikooli taasavamisest purast tõesti i\bV territoorium i 
vabastam ist fašistukust otkupatsioonist, sus tuieb 

m ainida suurt tood, mis on vanepeai ära tentud 
õ p p e t ö ö  üm berkorraldam ise aiai: voime uhkusega 
tunnistada, et meil õppetöö on kõigis teaduskonda
des seatud vanem ate nõukogude üiikoonde ees
kujude järgi. Vähem rõõmustav on oiukord t e a 
d u s l i k u  t ö ö  aiai. See töö jagub kahte põhilisse 

ossa: üükooii õ p p e r a a m a t u t e  k o o s t a m i n e  
ja t e a d u s l i k  u u r i m i s t ö ö .  Nagu nähtub m it
mest kõrgema H ariduse m inistri uuemast käskkirjast, 

ei tule õpperaam atute koostamist mõista teises jä r je 
korras lahendamisele tuleva ülesandena; otse vastu
pidi: üiikooii professorkond peab seda votma oma 
p õ h i l i s e  ü i e s a n d e n a .  Kui vaatame tagasi 
möödunud viiele tegevusaastale, siis on meil selle 
lühikese a ja  jooksul iimunud mitte vähem eestikeel
seid originaaiõpikuid üiikooiile kui kogu kodanlikul 
a jal kokku, rääkim ata suurem ahulisest teaduslikust 
k irjandusest eestikeelses tõlkes. Sellest hoolimata 
peab nõudma selgi alal töö intensiivistumist: peak
sime jõudma sinna, et meil esimese kahe kursuse 
kqigis p õ h i d i s t s i p l i i n i d e s  oleksid eestikeel
sed õpikud.

Raskemaid küsimusi meie ülikoolis on aga kaht
lemata t e a d ü s l i k u  u u r i m i s t ö ö  küsimus. Ei 
saa ju  kuidagi nõustuda sellega, et üm m arguselt sada 
kateedrit m itm esaja õppejõuga on avaldanud ühe 
aasta jooksul Ülikooli Toimetistes kõigest 2—3 väikest 
teaduslikku tööd. Ka ei saa loomulikuks pidada tõsi
asja, et ligi paariküm nest aspirandist ainult neljandik 
on jõudnud kaitsta oma dissertatsiooni, ü lejäänute 
juures see aga lükkub ikka jä lle  edasi. Ei tahaks 
arvata, et meie noorsugu ei ole suuteline tegema 
teaduslikku tööd või et tal pole küllalt huvi ja  
arm astust selle vastu, või et tal puudub tahtejõud. 
Põhjusi tuleb otsida kahtlem ata teisalt. Küsimuse 
lähem analüüs annab järgm ise pildi.

Teadusliku uurimistöö tulemusi ei taga veel ainu
üksi hea ettevalmistus, andekus, huvi ja  usinus; 
erakordse tähtsusega on siin õnnelik t e e m a  v a l i k  
ja h e a  j u h e n d a m i n e .  Nii teema kui juhen
damise küsimus lahenevad autom aatselt neil, kes 
satuvad tööle väljakujunenud t e a d u s l i k u  k o o l 

k o n n a  tööpõllule: siin on häid teemasid külluses 
ja  ka heatahtlikust juhendam isest ei tule puudu. 
Meile ei pärandunud kodanliku Eesti a jast teadus
likke koolkondi: on tõenäoline, e t neid poleks seal 
peale väheste erandite ka kujunenud: nokitseti ju 
enamasti pisiteem ade kallal, mis juhuslikult kätte 
sattusid.

Kui vaadelda viimastel aastatel meie ülikoolis 
käsitlemisel olnud tem aatikat, siis peab kahjuks tuu- 
nistama, et ta sageli ei rahulda: liiga palju  töid on 
kandnud s t a t i s t i l i s t  i l m e t ,  kusjuures meto
doloogiliselt ei ole jõutud kaugemale aritm eetilisest 
keskmisest.

Mis puutub juhendamisse, siis on sagenevaid sig
naale, et meie noored pole igakord saanud sealt abi, 
kust nad õigustatult seda võisid loota. Ja on kahtle
mata väär, kui juhendam ine selles seisab, et algajat 
u u rija t lastakse aastaid abitult ekselda ja  siis val
minud töö puhul öeldakse, et see kuhugi ei kõlba.

Paljudel aladel, nagu füüsika, keemia, põllumajan- 
dusteadus jmt. vajam e me e k s p e r i m e n t a a l 
s e i d  u u r i m u s i .  K ahjuks on meie ülikooli k a t
selise töö baas seni alles väljakujundam ise staadiumis. 
See asjaolu ei jä ta  ka tulevikuski oma moju avalda
mata meie teadusliku töö viljakusse.

Kuid kahtlem atult kõige raskem aks küsimuseks 
on ülikooli suurearvulisel õppejõudude perel a j a  
leidmine teaduslikuks tööks. Seadus näeb õppejõu 
koormuseks õppetöö alal ette 2,25—3,5 tundi päevas. 
Paljudel aladel see koormus on eeskätt l o e n g u -  
koormus. Kahe- kuni kolmetunnise loengu etteval
mistamine nõuab heal juhul sam apalju aega, sageli 
aga sellest mitu-mitu korda pikemat aega, eriti aladel, 
kus seni pole ilmunud standardõpikuid või kus loeng 
tuleb koostada paljudes üksikallikais laiali olevast 
m aterjalist.

Tohib ehk arvata, et me lähemas tulevikus koon
dame oma peamise tähelepanu teaduslikule tööle ja 
leiame siingi teid ja võimalusi selle tõstmiseks va ja 
likule kõrgusele.

Prof. G. Rägo, 
teoreetilise mehhaanika 

kateedri juhataja.
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Õ ppetöö id eelis-teoreetiiise  
tasem e tõstm ise ee st

Põllum ajandusteaduskonna õp- 
pejõudude tööd ом õigustatult k ri
tiseeritud. Koosolekul. kus arutati 
bioloogiateaduste olukorda TR 
Ülikoolis, said põllum ajandustea
duskonna õppejõududest teravama 
kriitika osaliseks prof. E. Liik ja  
dots. H. Sutter. Ei saa aga väita, 
et need õppejõud, keda koosolekul 
ei arvustatud, oleksid täieliku bol
ševistliku sihikindlusega oma alal 
töötanud. Ka neil oli vigu. ü ld i
seks puuduseks oli kodanlike igan
dite kammitsas olek, objektivist
lik hoiak ja  formalism, bioloogia
teaduste olukorra arutam ine oli 
väga suureks õppetunniks. Pärast 
seda asusid ka avaliku kriitikata 
jäänud õppejõud <oma senise õpe- 
tamisviisi ümberhindamisele.

Paljud meist jõudsid otsusele, et 
marksismi-lenimsmi aluseid tund
mata pote võimalik õpetada ees
rindlikku nõukogude teadust ja  
asusid süstemaatilisele enesetäien
damisele. Praegu õpib põllum ajan
dusteaduskonna õppejõududest 
M arksism ileninism i Ohtuülikoolis 
7 õppejõudu — 4 esimesel. 3 teisel 
kursusel. Kaks õppejõudu on Ohtu- 
ülikooli lõpetanud. Prof. Liik ja  
dots. Sutter võtsid osa Moskvas toi
munud täienduskursustest bioloo
giateaduste alal ja  on jõudnud õi
gele arusaam isele m itšuurinlikust 
bioloogiast. Teised õppejõud 011 
asunud oma ideelis-poliitilist kva
lifikatsiooni tõstma vastavates õp- 
peringides või iseõppijatena indi
viduaalplaani järgi.

Puuduseks iseõppijate osas on j 

see, et neil puudub kindel ju h ti
mine, ka pole suudetud senini kor- ; 
raldada vajalikul m ääral konsul
tatsioone. See on viga, mis tuleb 
kõrvaldada ja  millele peaksid mõt
lema vastavad kateedrid.

Vaatamata neile edusammudele 
ei ole aga olukord põllum ajandus
teaduskonnas veel sugugi rahuldav.

Nagu selgus kontroiivestliistest. 
mis viidi kateedrites läbi veebruari 
viimasel nädalal, ja selgub loen
gute külastamisel, on loengud õp
pejõudude poolt eranditult koos
tatud uusima nõukogude k ir ja n 
duse alusel, tuuakse rohkesti näi
teid eesrindliku teaduse saavutus
test, tsiteeritakse Marxi. Engelsit, 
Leninit. Stalinit. Kateedrid m uret
sevad näitlikke õppevahendeid 
loengute ja praktikum ide jaoks. 
Kateedrite oma töötajate ja üliõpi

laste kaasabil joonistatakse tabe
leid õppeaine selgitamisens. Maha 
aga on ses osas jäänud loomakas
vatuse kateedrid.

Kui aga kontrollvestlustel küsi
ti, kuidas on õppetöös rakendatud 
dialektilist ja  ajaloolist m ateria
lismi, kas on juhitud üliõpilaste tä- 

I heicpanu nendele faktidele, mis 
} õpetatavas aines tõestavad meie 
j maailmavaate põhiprintsiipe, saadi 

konkreetseid vastuseid ainult kol
melt kateedrilt. Sim juures tuleb 
mäiKida, et kaks õppejõudu (sm. 
Liik ja sm. Muuga), kes 011 dia
lektilist ja  ajaloolist materialismi 
iseseisvalt õppinud, seda edukalt 
loengutes käsitletavate küsimustega 
seovad.

О11 selge, et konkreetseid vastu
seid m itteandnud kateedrid ei ole 
küllaldaselt süvenenud meie m aa
ilmavaate põhiprobleemidesse. See 
011 suureks puuduseks, mille kõr
valdamine 011 teaduskonna õppe
jõudude lähemaks ülesandeks. Lri- 
ti tuleb seda teha taimekasvatuse 
kateedri õppejõududel.

Samuti tuleb märkida meie tea
duskonnas ikka veel esinevat for
malismi ning kriitika ja enese
kriitika vähest arendamist.

Ideelis-poliitilist olukorda ja  õp
petöö taset on arutatud teaduskon
na parteigrupi laiendatud koosole
kul, kus otsustati, et vähemalt 
kord kuus peaks toimuma õppe
jõudude koosolek, kus teatud õp
pejõule tehakse ülesandeks pidada 
toeng tema poolt õpetatavas õppe
aines. nagu ta peab seda üliõpilas
tele. Loeng arutatakse pärast üh i
selt läbi. Esimesed niisugused 
loengud toimuvad juba aprillis 
dots. Halliku ja  dots. Sutteri poolt.

Loengute läbiarutam ine peaks 
aitam a selgitada nii ideelis-polii- 
tilisi kui ka õppe-metoodilisi k ü 
simusi, et õppetööd parandada.

Et olla kursis põllum ajanduslik
kude päevaküsimustega ja  v a ja 
duse korral neis abistada, otsusta
ti pöörduda meie põllum ajandust 
juhtivate organite poole lektorite 
saamiseks, kes peaksid üldisi loen
guid tervele teaduskonnale.

Püüdes kollektiivselt esinevatest 
puudustest üle saada suudame 
kindlasti paremini töötada.

A. Eenlaid,
põllum ajandusteaduskonna

dekaan.

ArnMet! kothoosiaineMsi 
teoseid

Ajaloo-keeleteaduskonna 111 kursuse 
lääne ja klassilised filoloogid kogu
nesid möödunud laupäeval õppevahe
ajal loetud kolhoositeematiste teoste 
aruteluks.

Esimesena tegi Helmi Loonurm 
lühikese, ent sisult tiheda kokkuvõtte
H. Olbrei teosest „Helge tuleviku 
poole". Järgnevalt andis Salme Uus
talu ülevaate H. Leberechti jutustu
sest „Valgus Koordis".

Kasutades ohtrat arvulist mater
jali J. Raudsepa olukirjeldusest „Teel 
kommunismile", näitas A. Pärsimägi 
oma ettekandes konkreetselt tootlikku
se tõusu kollektiivmajapidamises.

Arutelu võib pidada üldiselt õnnes
tunuks: referaadid olid sisukad, sõna
võtud elavad. Puudusena tuleb aga 
märkida, et mitmed sõnavõtud kuju
nesid nokitsemiseks pisiküsimuste 
kallal, kuigi teema ulatuslikkus või
maldab püstitada vägagi laiahaarde
lisi probleeme. K. Veldre,

ajaloo-keeleteaduskonna 
Ш kursuse üliõpilane.

Etava mõttevahetuse õhkkonnas
Hiljuti toimus põllumajandustea

duskonnas zootehnika osakonna IH 
kursusel kaasaegset kollektiviseerimis- 
ajajärku ENSV-s kajastava kirjanduse 
arutelu.

Referendi ja oponendi sõnavõttudele 
järgnes elav arutelu, kus aktiivsemad 
sõnavõtjad olid sm-d Lepik, Hansson, 
Loigom jt. Põhjalikult analüüsiti Paul 
Ruuge, Vao, Risti, Koori jt. tüüpe, 
nenüe suhtumist kolhoosiküsimusse. 
Pikem mõtetevahetus tekkis Semidori 
ümberkasvamise küsimuse ümber ja 
Vao sookuivatuse initsiaatoriks muutu
mise üle.

Arutelu kestis poolteist tundi ja 
aitas kaasa mitmete o)u!iste küsimus
te selgitamiseks.

H. Pruul, 
põllum ajandusteaduskonna 111 ku r

suse üliõpilane.

KEHAKULTUUR JA SPORT

Matemaatika-loodusteaduskonna kehakultuu- 
rikoliektiivüt Eesti NSV 10. aastapäevaks

KontroMtööd aitavad tõhusalt kaasa  
õppeedukuse parandam iseks

Nõukogude üliõpilaselt nõutakse 
kõrgeid teadmisi ja  edukat edasi- 
jouomist. Seda nouab ühiskond, 
h.es üliõpilasele on loonud soodsad 
oppevõimalused. Aga ka õppejõult 
nõutakse kõigekülgselt kõrgekvali
teedilist panust kõrgema hariduse
ga eriteadlaste ettevalmistamisel, 
šamuti üliõpilaste ja  tema tead
miste põhjalikku tundmist, niis on 
vaba juhuslikkusest. See tähendab 
seda, et üliõpilane oma teadmisi ei 
omandaks mitte ainult lühiajalise 
õppimisega enne eksamisessiooni, 
ma siis ka kiirelt omandatud tead
mised varsti unustatakse. Vasta
sel korral oleks selMne eksami- 
puhune üliõpilaste teadmiste h in
nang õppejõu poolt ka suurel m ää
ral juhuslikku laadi. Et mõlema
poolset juhuslikkust vältida, see 
eeldab pidevat tööd kogu õppetege
vuse väitel.

TR ü arstiteaduskonnas 011 vii
mastel aastatel osutatud tähelepa
nu iiliõjnlaste pidevale õppeainete 
omandamisele kogu õppetöö vältel. 
Sel otstarbef on teoreetiliste tead
miste parem aks omandamiseks sis
se viidud kontroiltööd. mis k ir ju 
tatakse kas loengu-, praktikum i- 
või isegi konsultatsioonitnndide 
arvel. Kontrolltöö eeldab aga 
\astava aine tundmist, s. o. ko
dust tööd. Kui algul kontrolltööde 
läbiviimine toimus organiseeri- 
matult, s. o. iga õppejõud ko rra l
das seda enda äranägemise järgi, 
üliõpilaste osavõtt kontrolltöödest 
jättis soovida, tööd mitmes aines 
langesid kokku samale ajale, mil 
polnud üliõpilastel võimalik kor
ralik ettevalm istam ine jne., siis 
oli varsti selge, et kontrolltööde 
läbiviimist on vaja koordineerida.

Juba teist aastat kontrolltööde 
läbiviimine arstiteaduskonnas on 
dekanaadi poolt koordineeritud 
kõigi osakondade kursustel. Se
mestri algul tunniplaani koostami
sel koostatakse ka kontrolltööde

i plaan igale kursusele peaaegu iga- ! 
} le õppeplaanis olevale ainele, i 

j  Selles plaanis kogu semestri vältel j 
j jaotatakse kontrolltööde ajad nii, j 
et iga õppeaine kontrolltööde va- i 

! he oieks Keskmiselt paar nädalat.
; mis jääks aine läbitöötamiseks ja  !
! omandamiseks. Kontrolltööde plaa- 
I  ni koostamisel voetakse arvesse ! 

õppejõudude ettepanekuid ja  soo
ve. .Kontrolltööde aine ulatuse kui 
ka tem aatika teevad õppejõud tea
tavaks harilikult oma õppetöö a ja 
jaotuse plaanis. Kontrolltöödest 
osavõtt on endastmõistetavaks ko
hustuseks igale üliõpilasele.

Senised tähelepanekud ja  koge
mused kontrolltööde rakendam i
sest on näidanud seda, et need 
kindlustavad pidevat aine om an
damist semestri vältel, mis 011 ka 
suks järgnevate peatükkide käsit
lemisel ja  vähendavad üliõpilaste 
koormust eksamieelsel perioodil. 
Ldasi 011 kontrolltööde abil või
malik välja selgitada nõrgemaid 
üliõpilasi juba semestri vältel, see 
aga omakorda annab võimaluse 
üiiõpilast efektiivsem alt abistada. 
Ja lõpuks annavad kontrolltööd 
ülevaate õppeedukusest üliõpilase 
kohta üldse. Seega eksam itulem u
sed iga üliõpilase, kohta on usal
dusväärsemad.

A rstiteaduskonnas on üliõpilaste 
keskmised hinded viimasel ajal 
näidanud paranem ist: nii oli 
1946/47. õppeaasta talvisel eksami
sessioonil keskmine hinne — 3,6; 
1947/48. — 3,5; 1948/49. a. juba — 
4,3 ja käesoleval õppeaastal — 4,4 
mis on parim kõigist eelmistest 
On põhjust arvata, et õppeeduku
se tõstmisel suurel m ääral aitab 
kaasa kontrolltööde rakendamine, 
mis õigustab nende edaspidist ka
sutamist tõhusa õppemetoodilise 
moodusena.

Dots. E. Siirde,
arstiteaduskonna prodekaan

Näitus TRÜ Raamatukogus
i RÜ Raamatukogu lugemissaalis 

on alates 13. m ärtsist avatud näitus 
.Vene ja  nõukogude m aadeuurijad". 

Aäitus 011 korraldatud silm apaist
va teadlase akadeemik S. P. Kra- 
šeninnikovi 193. surma-aastapäeva 
tähistamiseks. S. P. Krašeninmkovi 
„Opissanie zemli Kamtšatki", mis 
dmus trükist 1756. a., oli kuni XX 
sajandini peagu ainuke põhjalik ja 
usaldusväärne töö Kamtšatka koh
ta, ja  ta pole kaotanud teaduslik
ku väärtust meie päevilgi, eriti 
ajaloolises osas. Suure väärtusega 
on ka teoses esitatud etnograafili
sed m aterjalid.

Näitusel 011 eksponeeritud vene 
ja nõukogude silmapaistvate m aa
deuurijate tööd, milledel on jäädav 
koht teaduse ajaloos. Väljapane
kud algavad Dežnevi, Beringi, Se- 
lehhovi, Krusensterni, Lazarevi, 
Lissjanski, Kotzebue, Wrangeli, 
Lütke, Nevelskoi, Sedovi ekspe
ditsioonide kirjeldustega. Neile 
järgnevad Krašeninnikovi, Afanas- 
si Nikitini, Pallase, Cmelini, Le- 
pehhini jt. matkade kirjeldused 
ning tööd. Eraldi on välja pandud 
S. Kemezovi poolt 1701. a. koosta
tud esimene Siberi atlas — „Tšer- 
tjožnaja kniga Sibiri" — ning Tea
duste Akadeemia poolt 1745. a. 
välja antud Venemaa atlas ja  teo
sed, mis käsitlevad vene ja  nõu
kogude maateaduse arengut.

Näitus 011 avatud 1. aprillini.
E. Vigel, 

van. bibliograaf. }

Peahoone esine tuieks 
haMastada

Seoses Eesti NSV 10. aastapäeva ! 
tähistamise ettevalmistamisega on i 
T artu linna TSN TK vastavad < 
komisjonid astunud samme ka lin 
na välisilme parandamiseks. Peale 
linna m ajade fassaadide paranda
mise, korratu te ja  lagunenud ta 
rade ning hooviväravate uuenda
mise jne. on ette nähtud olulise 
üritusena linnas haljastamistööde 
läbiviimine. Viimase küsimuse täh t
sust arvestades tahaksin loota, et 
ka TRÜ ENSV 10. aastapäeva p i
dustuste ettevalmistuse komisjon i 
võtaks kaalumisele küsimuse TRU 
peahoone esise elustamiseks hal- 
jastam ise teel.

Nimetatud küsimuse tõstatam i
seks on andnud põhjust maa-ala, ! 
mis asub TRÜ pealioone ees ia 011 } 
ülikooli tänavast kõrgemal. Selle- } 
le kõrgemale osale oleks sobiv is- j 
tutada rida puid, milleks võiks k a 
sutada juba suuremaid puid.

Kuna kevad on niisuguste tööde 
teostamiseks lühike, siis tuleb selle 
ülesande lahendamisele juba aeg
sasti mõelda. ;H. Lend.

Tartu Linna TSN TK KMO 
H eakorrakontori 

haljasalade meister.

H iljuti arutasid matemaatika- 
loodusteaduskonna kehakultuuri
kollektiivi liikmed koos teaüuskon- 
na juhtkonna. partei-, komsomol 1- 
ja  ametiühingu-organisatsioonide 
esindajatega läoi Viktor Rmgissepa 
nimelise tselluloosi- ja  Paberitöös
tuse Kombinaadi kehakultuurikol
lektiivi üleskutse.

Soovides lähenevat üldrahvalik
ku pidupäeva — Eesti NSV 10. aas- 
tapaeva — tähistada uute saavu
tustega spordi alal, võttis koosolek 
vastu järgm ised kohustused:

1. Kehakultuurilise tegevuse 
arendamise alal.

1) Tõsta kehakultuurikollektiivi 
liikmete arv ENSV 10. aastapäe
vaks 110-le.

2) Kindlustada teaduskonna töö
tajate ja  üliõpilaste laialdane osa- 
vott kõigist teaduskonna ja  ü li
kooli poolt korraldatavaist sport- 
üritusist ja  krossidest.

3) lä ita  ENSV 10. aastapäevaks 
75% YTK aastaplaanist.

4) Suunata igale USK poolt ko r
raldatavale ühiskondlike instruk
torite kursusele vähemalt 1 kol
lektiivi liige.

5) Astuda sotsialistlikku võist
lusse m etsandusteaduskonna ke- ! 
hakultuurikollektiiviga järgusport- ' 
laste ettevalmistamise alal.

6) Luua voistkonnad tähtsam atel ] 
aladel (kergejõustik, võimlemine, i 
käsipall, suusatamine jne.) ja  ra- ! 
kendada need pidevasse treenin
gusse.

7) Ellu kutsuda sektsioonid k e r
gejõustikus, võimlemises, käsipal
lis, lauatennises, males.

8) Osa votta täisarvuliste võist
kondadega kõigist ÜSK poolt kor- 
raldatavaisf kollektiividevahelisist 
võistlusist.

9) Parandada ENSV 10. aastapäe
vaks teaduskonna rekordeid m it
mesugustel spordialadel vähemalt
10 korral.

10) Korraldada Eesti NSV 10. 
aastapäeva tähistam iseks vähemalt
3 matškohtumist teiste teaduskon
dadega.

11) Sisse seada täpne kollektiivi 
dokumentatsioon (1. IV) ja  reg u 
laarselt pidada nõukogu koosole
kuid.

12) Tugevdada koostööd am eti
ühingu, ELKNÜ organisatsiooni 
ja  teaduskonna juhtkonnaga.

11. Kehakultuurlaste ideelis- 
poliitilise kasvatustöö alal.

1) Organiseerida kollektiivis la ia l
dast näitlikku agitatsiooni, mil
leks välja panna teaduskonna 
rekordid kõigil spordialadel, VTK 
aastaplaani täitmise graafik, foto- 
vitriin „Eesrindlik spordis — ees
rindlik õppetöös'', graafik üliõpi
laste kuuluvuse kohta ÜSK'i osa
kondade järgi, osakondade osavõttu 
m assüritusist peegeldav graafik.

2) Korraldada loenguid kehakul- 
tuurialastel teemadel.

3) K orraldada teaduskonna spor
dipidu.

4) Organiseerida meistersportlas- 
te esinemisi teaduskonnas.

5) Koos isetegevusrühmaga soori
tada külaskäik šeilusalusesse kol
hoosi.

IH. Õppetöö alal.
1) K ehakultuurikollektiivi liik

med võtavad endale kohustuse soo
ritada kõik eksamid vähemalt hin
dele hea.

2) K ehakultuurikollektiivi liik 
med kohustuvad likvideerim a õppe
tööst põhjuseta puudumised ja  
võitlema aktiivselt kogu teaduskon
na õppedistsipliini kindlustamise 
eest.
IV. Sportbaaside ja varustuse alal.

1) Votta kogu 'kollektiiviga osa 
ülikooli sportbaaside rajam isest, 
kusjuures iga kehakultuurikollek
tiivi liige kohustub andma 20 töö
tundi lisaks üldkohustustele.

2) Teaduskonna am etiühingu ko
mitee ja  juhtkond kohustuvad 
abistama kehakultuurikollektiivi 
järgneva sportvarustuse m uretse
misel: teaduskonna, esindusvoist- 
kondade varustus, kergejõustiku- 
võistkonna^e 10 paari naelkingi.

Eesrindlik õppetöös, eesrindlik spordis
Meie kehakultuurlaste ja  sport

laste eesmärgiks peab oiema olla 
eesrindlik nii õppetöös kui ka 
spordis. Meie ei hinda sportlast, 
kes saavutab küli häid tagajärgi 
mõnel spordialal, kuid jä tab  see
juures unarusse 0111a põhitöö. Sel
line ei ole nõukogude sportlane. 
Oige noukogude sportlane on ee l
kõige 0111a põhitöö eesrindlane, 
olles samaaegselt eesrindlik ka 
spordis.

K ehakultuur ja  sport peavad 
meie ülikoolis kaasa aitam a üli
õpilaste õppeedukuse tõstmisele. 
Põhjalikult eksivad need, kes a r 
vavad, e t intensiivne tegelemine 
spordiga takistab õppetööd. Otse 
vastupidi: tegelikkus näitab, et te 
gelemine kehakultuuri ja  spordiga 
kasvatab noortes vastupidavust, p ü 
sivust ja  elurõõmu, tugevdab neid, 
luues seega eeldused eeskujulikuks 
õppetööks.

Vaadeldes TRÜ parim aid sport
lasi näeme, et nende eesrindlikkus 
spordis on seostunud eesrindiik- 
kusega õppetöös. NSVL tšempion 
ratsaspordis, õigusteaduskonna ü li
õpilane kommunistlik noor Aino 
Lukas 011 oma kursuse parim aid 
üliõpilasi. Selle kõrval leiab ta ae
ga ka aktiivseks ühiskondlikuks 
tööks — ta täidab hoolikalt ELKNU 
TRü komitee kehakultuuritöö sek
tori ju h a ta ja  kohuseid ja  töötas 
kohusetruult NSV Liidu Ulemnou- 
kogu valimiste ringkonnakomisjo- 
ni koosseisus.

NSV Liidu korvpallitšempionid. 
kehakultuuriteaduskonna üliõpila
sed kommunistlikud noored ila rr i 
Rnssak ja  Ceorg Rekker on ees

rindlased ka õppetöös. Loomaarsti
teaduskonna ÜKs parem aid sport
lasi Kaiju Reidia on samaaegselt 

üks parim ini õppivaid üiiopnasi 
teaduskonnas. lun tud  suusataja, 
m atem aatika - loodusteaduskonna 

kommunistliku noore Heiga Margi 
kõrgest õppeedukusest räägib see, 
et tema õpinguraam atus leiduvad 
peaaegu eranüitu it ainult väga head 
hinded. Eesrindlike üliõpilasie hui
ka kuuluvad ka tublid sportlased 
E. Salumaa, U. Ausmees. A. M ark
soo, L. Voltri, R. llallik  ja paljud 
teised.

lvahjuks aga leidub ka üksikuid 
erandjuhtum eid, kus meie sportla
sed ei osuta vajalikku tä^eiepanu 
õppetööle. Siin tuleb eeskätt m är
kida õigusteaduskonna kehakultuu
rikollektiivi esimeest A. Vollit, kel
le õppeedukus on napilt rahuldav. 
Millist eeskuju võib A. Volli anda 
oma kollektiivi liikmeile? Halvasti 
õpib ka kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilane N. Dim itrijeva, kes on 
tuntud ühe parim a korvpallurina 
Nõukogude Eestis. Säärased sport
lased peavad oma senise tööstiili 
võtma tõsise kriitika alla, k usjuu 
res neid peab õigele teele siirdu
misel abistama kogu kollektiiv.

Kõigil T R ü kehakultuurlaste! tu 
leb joonduda eesrindlike seltsi
meeste järgi. Meie kehaku ltuur
lased pidagu meeles, et üliõpilas
tena 011 nende esimeseks kohuseks 
ühiskonna ees pidev ja  jä r je k in 
del õppeedukuse tõstmine, silmas 
pidades, et eesrindlikkus spordis 
peab olema seoses eesrindlikku - 
sega õppetöös.

K. Mürk

TRÜ—TPI vehklemises
Äsjatoimunud vehklemisvõistlu- 

sed TRU ja  TPI vahel näitasid veel
kord, et meie ülikoolis seisab 
vehklemissport senini veel väga 
madalal tasemel ja  tema h a rrasta 
mine piirdub vaid õige kitsa ring
konnaga Kolmest võistlusalast 
suutsid meie ülikooli esindajad 
võita ainult ühe — vehklemise 
espadronil meestele. TPI võistkonna 
tase aga osutus klassi võrra kõrge
maks, mistõttu ka võistluse tu le
mused kujunesid tallinlaste kasuks

— võistlusalade järgi 2:1 ja  punk ti
de suhte järgi 19:8.

Need tagajärjed  kohustavad tea
duskondade kehakultuurikollektii
ve hoopis suurem at tähelepanu osu
tama vehklemisspordi popularisee
rimisele.

G. Peets,
ÜSK vehklemissektsiooni 

esimees.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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U!iõpi!aste teadusiik tõõ 
vee! ideetisemaks ja etutähedasemaks!

A . MARLAND,
TRU teadusala prorektor.

Kogu teaduse ajalugu näitab 
meile pingelist võitlust uue ja vana 
vahei, progressiivsete ja reaktsioo
niliste mõtete vahel. Progressiivse 
teaduse võidus on ühtlasi võitlus 
inimkonna vabastamise eest.

Teaduse korüfeed, nagu Marx ja 
Engels, Lenin ja Stalin, Galilei, 
Darwin, Pavlov, Timirjazev, Mit- 
šurin ja teised on meile võitleva, 
progressiivse teaduse arendamise 
eeskujuks.

Tõeline teadlane on ühtlasi ka 
võitleja, kes võ.tleb oma rahva 
õnne, sotsialistliku ühiskonna eest 
Sest ükski aus inimene ei saa lep
pida kapitalistliku ühiskonnakor
raga, kus valitseb inimese eksplua
teerimine inimese poolt, ahnus, ala
tu egoism, kus kõik on müüda\ — 
veendumused, printsiibid —, kus 
laastavad ja hävitavad sõjad on 
vältimatud.

Sellest ongi arusaadav, et maail
ma progressiivsed teadlased, nagu 
Joliot Curie ja paljud teised leia
vad endale eeskuju Nõukogude 
Liidu rahvaste töös kommunismi 
ülesehitamisel ja meie võitluses 
rahu eest.

Iga teadlane peab olema aktiivne 
ühiskonna liige. Ta peab tundma 
teaduste teadust — marksismi
leninismi, peab mõistma ühiskon
na arenguseadusi. Ta ei tohi, nagu 
õpetab seltsimees Stalin, piirduda 
ainuüksi oma kitsa erialaga. Sellis
te teadlaste kasvatamisel eteuda- 
vad tähtsat osa UTU ringid.

Tartu Riikliku Ülikooli UTU töö 
on kujunemas väga oluliseks fak

toriks meie tulevaste teadlaste 
kaadrite kasvatamisel. Oma õppe
töö kõrval m ee üliõpilased-füüsi- 
kud, agronoomid, arstiteadlased, 
keemikud, loodusteadlased jne. 
püüavad süvendada oma teadmisi 
valitud erialal, koondudes UTU 
mitmesugustesse ringidesse.

Vaadates homme algava üliõpi
laste III teadusliku konverentsi töö
kava, peab rahuldustundega kons
tateerima, et UTU töö on kandnud 
vilja. Temaatika on muutunud 
ideoloogiliselt sirgjoonelisemaks ja 
m.tmes teaduskonnas on saavuta
tud teatud edusamme temaatika 
seostamisel rahvamajanduse nõue
tega. Peab aga märkima, et UTU 
töös esineb siiski veel küllalt puu
dusi. Temaatikas on paiguti säili
nud formaalsus, seostamatus nii
hästi üldiste teadusliku töö üles- 
annetega kateedrites kui ka rahva
majanduse nõuetega. Samuti on 
tõalseks puuduseks bioloogiateadus
te osas üldbioloogiliste probleemi
de ja mitšuurinlike meetodite alase 
temaatika puudumine. Seni pole ka 
veel küllaldasel määral üliõpilasi 
koondatud UTU ringidesse.

Loodame, et UTU juhtkond ja 
juhendavad kateedrid teevad omait 
poolt kõik, et UTU tööd viia veel 
laiematele alustele.

Soovime üliõpilaste III teadusli
kule konverentsile head kordami
nekut ning üliõpilastele jõudu ja 
indu edaspidiseks teaduslikuks 
tööks!

010  )H TEADUSUKO KONVERENTS! KALENDAAMOM
Laupäeval, 2?. märtsil ,

Kell 19 — konverentsi ava-ple- 
naaristung (Teaduste Akadeemia 
saalis).

Pühapäeval, 26. märtsil 
Kell 10 — ajalooteaduste sekt

siooni istung (peahoones, aud. 5), 
vene keele ja  k irjanduse sekt

siooni istung (peahoones), 
füüsika-m atem aatikateaduste sekt

siooni plenaaristung (füüsika audi
tooriumis), 

põllum ajanduse sektsiooni istung 
(Lai tän. 36, II korrus).

Kell 11 — arstiteaduse sektsiooni 
istung (Näituse tän. 2), 

m etsandusteaduste sektsiooni is
tung (N. Burdenko tän. 13).

Kell 12 — kehakultuuriteaduse 
sektsiooni istung (KKT võimla väi
keses saalis, V. Kingissepa tän. 19).

Kell 14 — eesti keele ja  k irjan 
duse sektsiooni istung (eesti filo
loogia auditooriumis, Lai tän. 50).

Kell 15 — füüsika alasektsiooni 
istung (füüsika auditooriumis), 

loom aarstiteaduse sektsiooni is
tung (loomatervishoiu ja  piim a
hügieeni kateedri auditooriumis, 
Vene tän. 38).

Kell 16 — põllum ajanduse sekt
siooni istung (Lai tän. 36, II korrus), 

m etsandusteaduste sektsiooni is
tung (N. Burdenko tän. 13).

Kell 1? — arstiteaduse sektsiooni 
istung (Näituse tän. 2).

Kell 18 — keemia alasektsiooni 
istung (peahoones, keemia aud.).

Esmaspäeval, 2?. märtsil 
Kell 18 — arstiteaduse sektsiooni 

istung (Näituse tän. 2), 
põllum ajanduse sektsiooni istung 

(Lai tän. 56, II korrus).
Kell 19 — ajalooteaduste sekt

siooni istung (ajaloo kabinetis), 
m etsandusteaduste sektsiooni is
tung (N. Burdenko tän. 15), 

kehakultuuriteaduse sektsiooni is
tung (KKT võimla väikeses saalis, 
V. Kingissepa tän. 19).

Teisipäeval, 28. märtsil 
Kell 18 — juriid iliste  teaduste 

sektsiooni istung (peahoones, 
aud. 3),

põllum ajanduse sektsiooni istung 
(Lai tän. 36, 11 korrus).

Kell 19 — ajalooteaduste sekt
siooni istung (peahoones, aud. 5), 

lääne-euroopa keele ja  k ir jan 
duse sektsiooni istung (peahoones, 
II korrusel).

Kolmapäeval, 29. märtsil 
Kell 18 — juriidiliste teaduste 

sektsiooni istung (peahoones, aud. 5), 
eesti keele ja  k irjanduse sekt

siooni istung (eesti filoloogia audi
tooriumis, Lai tän. 50), 

põllum ajanduse sektsiooni istung 
(Lai tän. 56, II korrus).

Kell 19 — farm aatsiateaduste 
sektsiooni istung (farmaatsia audi
tooriumis, V. Kingissepa tän. 16).

Neljapäeval, 30. märtsil 
Kell 19 — bioloogia-geograafia- 

teaduste sektsiooni istung (taime
süstem aatika ja  geobotaanika k a 
teedri auditooriumis, Lai tän. 40).

Reedel, 31. märtsil 
Kell 18 - juriidilisse teaduste sekt

siooni istung (peahoones, aud. 5).
Laupäeval, 1. aprillil 

Kell 10 — eesti keele ja  k irjan 
duse sektsiooni istung (eesti filo
loogia auditooriumis, Lai tän. 50).

Kell 14 — loogika-, psühholoogia-, 
pedagoogika- ja  bibliograafia sekt
siooni istung (pedagoogika auditoo
riumis, Ülikooli tän. 40).

Kell 16 — vene keele ja  k ir jan 
duse sektsiooni istung (peahoones, 
aud. 5),

lääne-euroopa keele ja  k ir ja n 
duse sektsiooni istung (eesti filoloo
gia auditooriumis, Lai tän. 50).

Kell 1? — loomaarstiteaduse 
sektsiooni istung (loomatervishoiu 
ja piimahügieeni kateedri audi
tooriumis, Vene tän. 58).

Kell 18 — füüsika alasektsiooni is
tung (füüsika auditooriumis).

Pühapäeval, 2. aprillil 
Kell 10 — loogika-, psühholoogia-, 

pedagoogika- ja  bibliograafia sek t
siooni istung (pedagoogika auditoo
riumis, Ülikooli tän. 40).

Kell 16 — konverentsi lõpp-ple- 
naaristung (Aia tän. 46 ringaudi
tooriumis).

Ж №

Aasta tagasi ja nüüd
Üliõpilaste Teadusliku Uhingu 

iga-aastased teaduslikud konve
rentsid on kokkuvõt-eks pingsast 
teaduslikust uurimistööst, nad 
peegeldavad kogu ühingu elu ja  
annavad sellele hinnangu. Milline 
on siis pilt käesoleval aastal võr
reldes möödunud konverentsiga?

Kui esimene konverents toimus 
veel organiseerimisolukorras, siis 
möödunud konverents oli esime
seks tõeliseks töökonverentsiks. 
Loomuliku it esines tollal vigu, nii 
organisatoorsel alal kui ka konve
rentsi tem aatikas, eriti lähtudes 
teemade aktuaalsusest. Tänu möö
dunud aasta kogemustele on kon
verents käesoleval aastal m ärga
tavalt põhjalikum alt ette valmis- 
atud. Aktuaalsete, päevaküsimusi 

käsitlevate ja  rahvam ajanduse kii
rele tõusule otseselt kaasaaitavate 
teemade arv on silm nähtavalt tõus
nud. Eriti tunnustavalt tuleb rõ
hutada aga möödunud aastal valu- 
tapseks olnud ajaloo-keeleteaduse 
osakonda: töö parem aks organisee
rimiseks esineb see käesoleval aas
tal 5 sektsiooniga, kus aktuaalsete 
teemade osatähtsus on esikohal, 
iunnustust väärivalt on tõusnud 
(a ühiskondlik-poiiitiliste teemade 
osa, esinedes isegi füüsika-m ate
m aatikateaduste sektsioonis (j.K uil: 
„Matemaatika parteilisusest").

lõusnud on sektsioonide arv  — 
möödunud aastal 10, nüüd 14, sa
muti ettekannete arv 65-lt ??-ni.

Side vennasvabariikidega, mis 
loodi eelmise konverentsi ajal, on 
m ärgatavait tihenenud. Seda näitab 
konverentsi kavas olevate kü.alts- 
loengute suurenenud arv. Kind
lasti aitab sidemete edaspidiseks 
veeigi suurem aks tihenemiseks 
kaasa see, et käesoleva konverent
si programm esmakordselt on trü 
kitud ka vene keeles.

H. Sarv

Püüame оЧа kõrgendatud 

nõudmiste taseme)
Tänavuselt UTU teaduslikult kon

verentsilt nõuame kõrgemat taset 
kui seiie kaheit eelkäijalt, sest va
hepeal on elavnenud ringide tege
vus, suurenenud teadusnnu tööga 
tegelevate üliõpilaste arv ja  tõus
nud teadusnku töö ldeeiis-teoreeti- 
une kvauteet.

Nn näiteKs on UTU põllum ajan
dusteaduse osakonnas praegu tea
dusilme ringide liikmeid ligi 200, 
seega ühe kolmandiku võrra enam 
kui aasta tagasi. U iU  liikmete arv 
aga on suurenenud 38-ni. leistete 
rm gide.e lisaks on asutatud aian
dusring, kuna organiseerimisel on 
mu^iaLeaouse ring.

Ringide töö on elav ja  mitmeke
sine. Koihooside organiseerimise 
rmg abistab laialdaseit šeiiusaiust 
Fouatu koiho^si, aiandusring on 
norraidanud mitu ensRursiooni, 
teel) tuoiit tööd kasvuhoone ehna- 
misel ja  annap reguiaarseit väija 
sema^ente; koigis ringides korrai- 
dataKse huvitavaid reieraatkooso^e- 
kuid.

Meie töö elavamaks muutumine 
kajastub ka aigavai konverentsil. 
Osakonda esinoaP konveremsii 11 
ettekannet, seega 6 ettekannet enam 
kui möödunud konverentsil, iä .m e- 
kasvatusrm gi niKmed И. Samei, 
R. Fant ja  E. io ruvere  annavad 
konverentsil üievaate oma ulatusli
kust toost pinnase uurimise a.al, 
loomakasvatusringi liikmete reie- 
raad.d käsiaevad sea-, veise, ho
buse- ja  karusloomakasvatuse ak 
tuaalsemaid küsimusi. Aiandusrm- 
gi iLkmeist on F. Juurikas tööta
nud pikemat aega m eshaste k a rja 
maade parandam ise probleemi ka l
lal, K. Meensalu aga on uurinud 
puuviljaaia asutamise küsimusi 
ко hoosis. Koihooside organiseeri
mise ringi liige j. Reeman referee
rib tuulejõu kasutamisest elek tri
energia tootmisel, V. Kruus aga 
koihoosi söödabaasi kindlustam i
sest.

Kas ja  kuipalju  annavad need 
iööd kasulikku meie rahvam ajan
dusele, seda palume igal otsusta
da, külastades konverentsi istun
geid. Loodame, et istungite ajal 
väljapandud fotoleht, laualeht ja  
seinaleht aitavad saada ülevaadet 
UTU põllum ajandusteaduse osa
konna tööst.

L. Tohver,
UTU põllum ajandusteaduse 
osakonna nõukogu esimees

Kõrge ideelisuse eest
Algav UTU III teaduslik konverents näitab mitte ainult üliõpilaste 

tosist suhtumist teadus.ikku uurimistöösse, vaid ka nende poliitilise 
aktiivsuse ja ideoloogilise kindluse tõusu. Ei tule aga arvata, et sel
les küsimuses on kõik juba täiesti korras. Peab siimas pidama, et 
hcoLmata küllalt märkimisväärsetest edusammudest esineb mõnes 
teaduskonnas veel õige suuri puudusi teadusliku uurimistöö temaa.ika 
suunamisel, mistõttu on vähest käsitlemist leidnud säärased ülitäht- 
sad teemad nagu mitšuurinlikud meetodid bioloogiateaduses, suur 
stalinlik looduse ümberkujundamise plaan, produktiivse loomakasva
tuse arendamise kolme aasta plaani täitmise küsimused jne. Algav 
konverents toob kõik need puudused reljeefselt esile ja pakub sood
said võimalusi printsipiaalse kriitika arendamiseks niihästi temaatika- 
alaste kui ka üksikuis ettekandeis esinevate puuduste kohta.

Konverents täidab maksimaalselt oma ülesande vaid siis, kui ta 
kujuneb mitte ainult eelmise tööperioodi tulemuste kokkuvõtteks, 
vaid näitab ka suunad ja ülesanded järgmiseks tööperioodiks. Pida
gem meeles, et ettevalmistus järgmiseks konverentsiks ai!gab juba 
nüüd!

V. Koslov,
ELKNU TRU Komitee teadusliku töö sektori juhataja.

Vennasvabariigid jäigivad huviga meie tööd
Kui Üliõpilaste Teadusliku Uhin

gu esimesel konverentsil ei olnud 
ainustki esindajat teistest ülikooli
dest ja  teisel konverentsil esines 
ainult 2 külalist, siis algavast ko l
mandast konverentsist võtab osa 
juba terve rida naaberülikoolide 
üliõpilaste teaduslike ühingute esin
dajaid.

Nii esinevad näiteks ajalootea
duste sektsioonis Läti Riikliku Üli
kooli üliõpilased Jonane teemal 
„Läti kodanlikud natsionalistid — 
läti rahva õelamad vaenlased" ja  
Krupko teemal „Läti kommunistlike 
noorte organisatsiooni põrandaalune 
a jakirjandus" ning Leningradi 
Riikliku Ülikooli üliõpilased Dja-

kin ettekandega „J. V. Stalin saksa 
fašismist" ja  Orlov „Seltsimees 
Stalini kriitika kodanlikule demo
kraatiale".

K ülalisettekandyd on oodata veel 
füüsika-m atem aatikateaduste sekt
siooni füüsika, m atem aatika ja  kee
mia alal (Moskva ja  Läti ülikooli
dest) ja  arstiteaduse sektsiooni 
(Lätist). Paljudest ülikoolidest, 
kuhu on saadetud kutsed konve
rentsist osavõtuks, on oodata veel 
teisigi külalisi ja  külalisettekan- 
deid.

J. Einasto,
UTU nõukogu vastutav 

sekretär.

Loomaarstiteaduste osakond konverentsi eet
UTU loom aarstiteaduste osakonna 

püüdluseks on olnud pidevalt seos
tada teadust praktikaga, et anda 
omapoolset panust meie rahvam a
janduse arengu kiirendamiseks. 
Selle ülesande täitmiseks on teadus
likust tööst huvitatud noored koon
dunud kahte ringi: veterinaartea- 
duste ja  veterinaarkirurgia ringi.

Kuna veterinaarteaduste ringi 
koosseisu kuuluvad üliõpilased al
luvad mitme kateedri juhendam i
sele, siis on tem aatika siin õige 
laiahaardeline. Paljud selle ringi 
liikmed töötavad loomahistoloogia 
ja  -embrüoloogia kateedri juures 
prof. J. Tehveri juhendamisel. Üli
õpilane A. Männik tegeleb siin 
põllum ajanduslike loomade sünni- 
tusaegade sageduse diurnaalsõ kõi
kumise uurimisega, milliseks o tstar
beks on teostatud laialdast 
andmestiku kogumist kolhoosidelt 
ja  sovhoosidelt. Üliõpilase J. Patuse 
uurimisteemaks on endokriinorga- 
nite mikroehitus.

Üliõpilane 0. Savisaar prof. F. 
Laja juhendam isel on pühendunud 
endise Tartu V eterinaarinstituadi 
õppejõudude bakterioloogia vald
konda kuuluvate tööde analüüsil^, 
milline töö võib osutuda huvipak
kuvaks ka väljaspool meie ülikooli

linna, kuna paljud endised Tartu 
Veterinaarinstituudi üliõpilased on 
praegu kogu NSV Liidus tunnusta
tud ja  tuntud teadlased.

Praktilise eluga on tihedalt seo
tud üliõpilase I. Roosi töö tiirude 
frekventsusest ja  vormidest looma- 
sisehaiguste kliiniku patsientuuri 
andmeil ja  L. Vatsa uurim us väike
loomade puhul kasutatavaist anti- 
helm intilistest vahenditest.

V eterinaarkirurgia ring, mis loo
di alles käesoleval õppeaastal, on 
dots. R. Säre juhtim isel asunud pal
jude loomakasvatusega seoses ole
vate küsimuste lahendamisele. Mit
med ringi liikmed on juba teosta
nud vastutusrikkaid operatsioone, 
osutades seejuures head operatsi- 
oonitehnika tundmist (sm-d Rim- 
mel ja  Peterson).

Teadusliku uurimistöö ja  prak ti
liste harju tuste  kõrval on osakonnas 
tegeldud ka kolhooside abistamise
ga loengute näol.

Niisuguste saavutustega läheb 
UTU loomaarstiteaduste osakond 
vastu UTU III teaduslikule konve
rentsile, mille kavas on 5 ettekan
net osakonna ringidesse kuuluvailt 
üliõpilastelt.

E. Aaver, 
loomaarstiteaduskonna üliõpilane.

Popuiariseerime teaduse saavutusi hulkades
Inimene on Nõukogudemaa kallei

maks varanduseks, beepärast on 
iga nõukogude arsti kohuaens igati 
\o.de*da seiie varanduse säiutaniise 
eest. beepärast peab iga arst oma 
otsese too kõrvai levitama tööta- 
,<де laiades hulkades meditsiinilisi 
teadmisi, tegema uiatusnkku sani- 
taarseigitustööd.

Arstiteaduskonna üliõpilased, 
U iU -iased on sellest oma suurest 
kohusest õigesti aru saanud. UTU 
liikmed on käesoleval õppeaastal 
kümneid kordi esinenud töötajate 
ees populaarteaduslike ettekannete
ga meditsiini ja  tervishoiu tähtsa
mate küsimuste selgitamiseks. Uldse 
on käesoleval õppeaastal käsitletud 
49 eri teemat Tartu linna ja  m aa
konna käitistes, asutistes, koolides 
ja  kolhoosides, kusjuures paljude 
teemadega on esinetud mitmel kor
ral eri kohtades. Populaarteadus
likud loengud on peetud enamasti 
ENSV Poliitiliste ja  Teadusalaste 
Teadmiste Levitamise Uhingu ja 
Tartum aa TSN Täitevkomitee H ari
dusosakonna kaudu.

Ringidest on populaarteaduslike 
loengute pidamisega esikohal füsio- 
loogiaring, kelle liikmed on esine
nud sadade kuulajate  ees. Füsio- 
loogiaringi liikme, raviosakonna IV

kursuse üliõpilase T. Zdanko ette
kanded „Opetus tingitud refleksi
dest" ja  „bn i ja  hüpnoos" paeiusid 
kõikjai kuuiajaskonna täheiepanu. 
Sama ringi liige, IV kursuse üliõpi
lane Reinaru on mitmel korral esi
nenud loengutega „Pavlovi tööde 
ideeiis-poiiitiline tähtsus" ja  „Nõu
kogude tervishoid — kõige eesrind
likuni maailmas".

Teistest ringidest väärivad popu
laarteaduslike loengute pidamisega 
esiletõstmist veel günekoloogiaring 
ja  hügieeniring. Viimases on täh t
said tervishoiuküsimusi (tuberku- 
ioos, isiklik ja  elamuhügieen, vähk
tõbi jne.) paljudel kordadel rohke 
kuulajaskonna ees Tartu linnas ja  
maal käsitlenud V kursuse üliõpila
sed J. Keerig ja  E. Amandus.

UTU ringide liikmeil seisab ees 
laialdane sanitaarhariduslik töö 
veel ELKNU Tartu Linnakomitee 
organiseerimisel toimuvate vestlus
te kaudu, mille vastu meie ringide 
liikmete seas valitseb elav huvi. 
Seni on soovi avaldanud nim etatud 
vestluste pidamiseks juba üle 20 
UTU liikme 15 teemal ja  need a r
vud kasvavad iga päevaga. Tuleb 
võidelda selle eest, e t see üritus 
haaraks kõiki meie osakonna liik
meid.

H. Kanter
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KOMMUN!STL!KE NOORTE ELU

Loomaarstiteaduskonnas peab toimuma murrang
Möödunud pühapäeval toimus 

loom aarstiteaduskonna komsomoli- 
algorganisatsiooni aruande-valimis- 
koosolek, kus kuulati ära algorga
nisatsiooni sekretäri sm. Johansoni 
aruanne algorganisatsiooni tööst. 
Aruandest ilmnes, et kommunistlike 
noorte töö teaduskonnas on olnud 
täiesti ebarahuldav. Kogu õppe
aasta jooksul pole vastu võetud 
ühtki uut ULKNU liiget. Algorga
nisatsioon on tegelikult eraldunud 
teaduskonna üliõpilaste elust, pole 
tõstnud päevakorda üldaktuaalseid 
küsimusi. Koosolekuid nii kogu 
algorganisatsiooni ulatuses kui ka 
gruppides viiakse läbi ebaregu

laarselt. Nõrgalt on tegeldud õppe
edukuse tõstmise küsimustega, 
mille tagajärje l kommunistlike 
noorte keskmine õppeedukus on 
madalam organiseerim ata noorte 
omast.

A ruandele järgnesid k riitikaroh
ked läbirääkimised. Kommunistli
kud noored Lint, Jürgenson jt. k ri
tiseerisid teravalt algorganisatsiooni 
büroo ser.'st tööd, paljastades puu
dusi organisatsiooni juhtim ises bü
roo poolt.

Uhel häälel tunnistas koosolek 
büroo senise töö m itterahuldavaks. 
Valiti uus 5-liikmeline büroo alg
organisatsiooni töö edasiseks juhti-

Olümpiaadi ülevaatuste esimene pool 
on lõppenud

Viimastel nädalatel on kogu meie 
üliõpilaskond haaratud kunstilise 
isetegevuse ja  omaloomingu Ii 
olümpiaadi läbiviimisest. Möödu
nud neljapäeval toimunud ajaloo- 
keeleteaduskonna ko'm as isetege- 
vusõhtu lõpetas olümpiaadi es mese 
pooie, mille jooksul toimusid ars
ti-, aja'oo-keele- ja  matemaatika- 
loodusteaduskonna isetegevusõh- 
tud.

Juba olümpiaadi esimese poole 
jooksul oleme näinud palju  idee
liselt ja  kunstilise 't kõrgetasemeli
si ettekandeid, mis näitavad, et 
meie üliõpilaskond suhtub tä'e 
teadlikkusega kunstilise isetegevu
se v ilje lem ise. Meie suuremad 
teaduskonnad — arsti- ja  aja 'oo- 
keeleteaduskond — viisid oma die- 
vaatused läbi kolme õhtu jooksul. 
Kõikidest õhtutest on osavõtt olnud 
rohkearvuline ja  saadud muljed 
on tekitanud rohkesti e'evust.

Täiesti õigesti on peatähelepanu 
pööratud laiade masside kaasatõm
bamisele. Nii võ sime kuulda kõigi 
m ainitud teaduskondade paljuhik- 
meliste k o o rd e  ettekandeid, mis 
seisid rahuldaval ideelis-kunstiü- 
sel tasemel. Eriti hea esinemisega 
pais'sid  silma matemaatika-loodus- 
teaduskonna ja  ajaloo-keeleteadus- 
konna segakoorid.

Väiksematest laulukollektiivi- 
dest on tublit tööd teinud ka tea
duskondade ja  kursuste kvartetid 
(neid esines üldse tl) , kelledest pa
rimad olid ajaloc-keeleteaduskon- 
na II ja  IV—V kursuse ja  arsti
teaduskonna raviosakonna IV k u r
suse naiskvartetid. Teiste kvarte t
tide juures andis end paiguti Lün- 
da laulude vähene viimistlus ja  
üksikute häälte kvartetti mitteso- 
bivus.

Hea m ulje jä ttis  m atem aatika- 
loodusteaduskonna duett (Trass ja  
Prinits), eriti Ronjovi laulus „Laul 
Stalingradist". D uette oleks aga 
üldiselt võinud olla rohkem — 
võrreldes näiteks soololauludega.

Instrum entaalm uusika osas sam
mub esirinnas ajaloo-keeleteadus- 
kond, kus hea eduga esinesid üli
õpilased Tauk, Murumaa jt. Kind
lasti oleks leidunud enam instru 
mentaliste ka matemaatika-loodus- 
ja  arstiteaduskonnas, kui vastavad 
orgkomiteed oleksid sellele alale 
rohkem tähelepanu pööranud.

Suurem ate hulkade kaasatõm ba
miseks pakub peale laulu häid või
malusi ka sõna- ja  lavakunst mass- 
deklamatsiooni ja  näidendi näol. 
Sellelt alalt oli arstiteaduskond 
esindatud kahe näidendikatkendi- 
ga, ajaloo-keeleteaduskond ühe 
nä dendi ja  kahe massdeklamatsi- 
ooniga ning matemaatika-loodus- 
teaduskond näidendi ja  massdek- 
lamatsiooniga Esiletõstmist väärib

siin eriti arstiteaduskonna näite
ring oma hea ja  küllaltki viimist- 
etud esinemisega. Sama teadus

kond oleks aga võinud esineda ka 
nõne massdeklamatsiooniga. Samu- 
i oleks pidanud olema esindatud 

enam deklam aatoreid, mis oleks 
ältinud ühe deklam aatori mitme

kordse esinemise samal õhtul. 
jTksikdeklamaatoritest vääriksid 
)siletõstmist Arro ja  Maimets a rs 
titeaduskonnast ning Kalde mate- 
maatika-loodusteaduskonnast. See- 
/astu aga ajaloo-keeleteaduskonna 
"ohkearvulisest deklam aatorite pe
rest liginesid eelmiste tasemele ai- 
m tt mõned üksikud (Ossets, Utti, 
Siilivask).

Tantsude alal oli pearõhk pandud 
rahvatantsudele. Arstiteaduskon
nas oli loodud neli rahvatantsu
rühma, ajaloo-keeleteaduskonnas 
1 ja  matemaatika-loodusteaduskon- 
nas 1. Eeskujuks te 'stele rühmade- 
'e  võiks siin ehk seada arstiteadus
konna IV kursuse rühma. Teistest 
rühma- ja  soolotantsudest väärivad 
esiletõstmist tadžiki rahvatants 
üliõpilase Liigi esituses ja  üliõpi
lase Sanderi soolotants.

Võimlemisettekannete osas paistis 
silma arstiteaduskond, kelle vas
tavad kollektiivid esinesid teiste 
teaduskondade omadega võrreldes 
m ärksa paremini, — kahju ainult, 
et nii suures teaduskonnas võim
lemist laiematesse massidesse pole 
viidud. Eriti peaks oma võimle
m isrühmade esinemistaseme tõst
mise eest hoolitsema ajaloo-keele- 
teaduskond.

senistest teaduskondade isetege- 
usõhtuist jä ttis  üldiselt parima 

m ulje ajaloo-keeleteaduskonna esi
mene õhtu, mis oli kunstiliselt 
ja  ideoloogiliselt kõrgetasemeline, 
imestama paneb aga, et sama tea
duskonna viimane ülevaatusõhtu 
ei pakkunud enam taolist kunsti
list elamust. Jäi mulje, e t esine
ja te  valik oli juhuslik  ja  e ttekan
nete viimistlus pinnapealne. Selles 
osas jätsid arsti- ja  matemaatika- 
loodusteaduskonna õhtud tervikli
kuma mulje.

Üldiselt võib eelm ainitud tea
duskondade isetegevuslaste saavu
tustega rahule jääda, mida näita
vad ka žürii hinded.

Tuleb loota, et meie olümpiaadi 
teisel poolel esinevad teaduskon
nad näitavad eelmistest veel kõr
gemat taset ja  omalt poolt a ita 
vad kaasa meie ü iõpilaskonna ise
tegevuse edasisele hoogustamisele 
nõukogude ja  kogu progressiivse 
inimkonna kunsti kandmisel laia
desse massidesse.

H. Pärkma,
olümpiaadi orgkomitee liige.

MEt LE K ! R J UT AT AKS E  

Isetegevuse ütevaatuste ütdine pahe
Viimasel a ja l sageli toimuvate 

olüm piaadiülevaatuste üldiseks pa
heks on nende alguse hilinemine. 
Peetakse enesestmõistetavaks alus
tada kava pool tundi pärast e tte
nähtud aega. Samuti venivad ette
nähtust pikemaks vaheajad. Eriti 
suur korralagedus valitses ajaloo- 
keeleteaduskonna viimasel üle- 
vaatusõhtul. Ohtu algas poole- 
tunnilise hilinemisega — kell 20.50, 
kuna eeskava lõppes kell 24. Vahe
aegade ja  hilinemise arvele langes

sellest ajast 2 tundi ja  5 minutit, 
seega enam kui eeskava arvele!

Niisugused väärnähtused on 
täiesti lubamatud. Algusega viivi
tamine on tegelikult täpselt kohale
tulnute ebaõiglane karistam ine 
nende täpsuse eest. Alustagem 
kord ülevaatust täpselt, ja  on k in
del, et järgm ine kord publik seda 
arvestab ja  aegsasti kohale tuleb! 
Ja taotlegem seda, et vaheajad ei 
veniks kaks-kolm korda pikemaks 
teadustaja poolt teatatud ajast!

R. Pähn

miseks. Kohe pärast koosolekut 
toimunud büroo istungil valiti alg
organisatsiooni uueks sekretäriks
IV kursuse üliõpilane sm. E. Jüris- 
son.

Uus büroo peab kujunem a tea
duskonna kommunistlike noorte 
teguvõimeliseks võitlusstaabiks ja  
kindlustam a algorganisatsiooni töö 
m urrangulise paranemise. Selleks 
peab operatiivset kaasabi osutama 
ka ülikooli komsomolikomitee oma 
sektoritega.

A. Blumfeldt,
ELKNU TRU Komitee 

sekretäri asetäitja.

0!ikoo!i näitekunstiringi 

i!us tõõsaavutus
Kaks korda on meie ülikooli 

näitekunstiring tutvustanud täis
saalile oma pikaajalise töö tu le
must — J. Gow' ja  A. dH ussand 'i 
näidendi „Sügavad juured" la 
vastust. Mõlemal etendusel kõ
lanud soojad ja  kauakestvad kii
duavaldused on parim aks tõen
diks sellest, et ring on oma töö 
teinud hästi, pälvides ülikooli kol
lektiivi siira tänu hea, hoolikalt 
viimistletud lavastuse eest.

Juba näidendi valik annab tunnis
tust sellest, e t näitekunstiring ta 
hab täita kaasaegse nõukogude elu 
nõudeid ja  kaasa aidata nõukogude 
patriotism i kasvatam iseks meie kol
lektiivis. „Sügavad juured" on 
kirglik, sügavalt ideeline teos, mis 
tutvustab meid kodanliku demo
kraatia  tõelise palgega, õpetab 
meid vihkama Kapitalistlikku m aa
ilma, temas valitsevat rassivaenu 
ja  inimese õiguste ning vabaduste 
porritallam ist. Sellesamaga kasva
tab näidend vaatajais aim astust 
meie Nõukogude kodumaa vastu, 
uhkustunnet selle üle, et ollakse 
maailma esimese sotsialistliku r ii
gi õnnelik, vaba kodanik.

Näitekunstiring on endale võe
tud raske ja  nõudliku ülesande la 
hendanud tunnustusväärse eduga. 
Lavastaja U. Väljaotsa õnnestunud 
tööst kõneleb see, et näidendi ideed 
kajasid lavastuses täie jõuga, olu
lisimad probleemid olid välja too
dud selgelt ja  haaravalt, tegelas
kond moodustas ühtlase ansambli.

Üksikute osakandjate kohta võib 
öelda, et nendegi pingeline töö oli 
kandnud head vilja, näitekunstirin
gi liikmed pakkusid palju  veen
vaid, kauaks m eeldejäävaid Tava
kujusid. Heino Pars, Eerra Boch- 
man, Lia Oengo, Leo Vernik, Gui
do Arro, Irene Rummel, Heljo Lam
mas ja  Karl Kaikun — kõ.k nad 
mängisid oma osa suure sisseela
misega ja  läbituntult, siiralt ja  
haaravalt. Võib-olla ainult Aksel 
Orav demobiliseeritud neegerleit- 
nandi Bretti osas kippus mõnes 
stseenis jääm a pisut tuim aks ja  k i
retuks.

Ülikooli kollektiiv õnnitleb näi
tekunstiringi tema tubli lavastuse 
puhul ja  ütleb talle selle eest siira 
aitäh. Isetegevusliku kollektiivi 
kohta on „Sügavate juurte" lavas
tus kahtlem ata väljapaistvaks ja  
tunnustusväärseks saavutuseks, mis 
vääriks tutvustam ist ka väljaspool 
Tartut. Lähtudes sellest võiks TRU 
Ametiühingu Komitee kaaluda näi
tekunstiringi külalisesinemise ko r
raldamise võimalusi ka Tallinnas, 
eeskätt ju st Tallinna Polütehnilise 
Instituudi kollektiivi ees.

Innustagu „Sügavate juurte" la 
vastuse kordam inek näitekunsti
ringi veelgi innukam aks tööks ise
tegevusliku näitekunsti viljelemi 
sel üliõpilaskonnas!

J. Kask

Väsimatult võidelda parteilisuse 
printsiibi rakendamise eest õppetöös
Oma teoses „Materialism ja em- 

piriokrititsism" näitas Lenin, et 
igasugune filosoofiline teooria ja 
ühtlasi iga teadus on parteiline. 
Bolševistük parteilisus põhjeneb 
ainsale teaduslikule maailmavaate
le — dialektilisele materialismile. 
Seega on täiesti selge, et iga tea
duse käsitlus saab ainult siis olla 
tõeliselt teaduslik, kui see viiakse 
läbi bolševistliku parteilisr.se vai
mus. Eksivad rängalt kõik need, 
kes arvavad, et „puhaste" faktide 
esitamisel nad edendavad nn. „pu
hast teadust". „Puhtad faktid" on 
„puhtad" ka teadusest, sest faktid 
muutuvad teaduste varaks ainult 
siis, kui nad on seostatud kooskõ
las õigete maailmavaateliste printsii
pidega.

Realiseerides dialektilis-materia- 
list ikku maailmavaadet, on bolše- 
vistlku  partei ja Nõukogude riigi 
poliitika kogu nõukogude korra 
eluliseks aluseks. UK(b)P Keskko
mitee otsuses ajakirjade „Zvezda" 
ja „Leningrad*' kohta üteldakse, et 
„nõukogude kord ei või taluda 
noorsoo kasvatamist nõukogude po
liitika suhtes ükskõiksuse vaimus, 
hoolimatuse ja ideetuse vaimus".

BoiševisJiku parteilisuse printsii
pi rakendatakse õppetöös siis õieti, 
kui pakutavad teadmised saavad 
üliõpilastele kindlate vaadete ja 
veendumuste kujundamise aluseks.

Aga kuidas siis muutuvad tead
mised veendumusteks, vaadete süs
teemiks, aga mitte paljaste pähe
tuubitud faktide virr-varriks?

Selleks on vaja säärast aine kä

sitlust, mis üliõpilaste ees avaks 
marksismi-leninismi valguses võima
likult sügavalt ja veenvalt tead
miste ideelise sisu, selle ideelise 
fondi, mis on sideaineks üksikute 
inimeste, igasuguste kollektiivide ja 
kogu eesrindliku inimkonna vahel.

Bolševistliku parteilisuse printsii
bi rakendamine ei piirdu sellega, 
et pakutakse ideoloogiliselt küpset 
teaduse materjali, vaid see hõimab 
kogu inimese, teatavas ühtsuses te
ma teadvuse, käitumise ja moraal
se ilme. Seetõttu on igasugused kat
sed lahutada õppetööst kasvatustöö 
ning parteilisus, vaenulikud mark- 
sismile-ieninismile. Kui õppetööd 
teostatakse väljaspool bolševistliku 
partei ja Nõukogude valitsuse po
liitikat, sii,s ei mõisteta õigesti nõu
kogude kõrgema kooli eesmärke 
ega suudeta ületada väga mitmesu
guseid võõraid ja meile vaenulik
ke antimarksistlikke kontseptsioo
ne, mis igasuguste teaduslikkusele 
pretendeerivate teoste kaante va
helt või muul kujul meile peale 
tungivad.

Sotsialistlikus riigis ei ole õppe
tööga seostatud kasvatus ainult õp
peasutiste või õppejõudude isiklik 
asi, vaid tähtsamaid momente üldi
sest ühiskondlikust üritusest. See- 
tõ.tu satuvad kõik need, ke,s oma 
ülesannet õigesti ei mõista, vastu
ollu eesrindliku teadusega, õppe
programmidega ja ülikooli ees
märkidega kommunismi ülesehita
misele ja Nõukogude riigi tugevda
misele kaasaaitamises.

Dots. A. Pärl
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/и  яоог?аяа sõda ma aäfaad, 
fašzs^das? /aasfafad maad 
ažag /a/aagfaad /?araz/ од Mžaad 
ma %odamaa PÕjY/a/ad. 
jEY ra/ia m aaem a saa%s /oodad, 
sa%s /a^/oaafd o/zura/d oa

?oodad.

Ma %äfassa ?aadas oa aafad, 
m/s /aadm a/a^s maada& ma

maa;
ä^smaa/as/ ma ra/zuad

%aa?ad —

ра/йа uaaaa/ sä a  ö/fa af saa. 
/(az ra/zuasfa ra/za oa о/ms, 
sada ^a^s/a oa ma/agf %o/ias.

aaas?; ua/va, az ?a//a 
agvassond üaa saa ma/d.
Aäad a/a/a, sa^s/maas, /пмИа, 
%oos %af?sama ra/aada/d/
Ma uõ^/asa aasmär% oa safga; 
/aaa ra/it?a;/a /a/auž% /ta/ga/

Evald Sammet, 
matemaatika-loodusteaduskon- 

na II kursuse üliõpilane

T ähtpäev lig in eb
TRU üleülikoolilise olümpiaadi 

orgkomitee ja  k irjandusringi ju h a 
tus tuletavad kõigi teaduskondade 
üliõpilastele meelde, et läheneb 
kirjandusliku, muusikalise, k u ju 
tava kunsti alase ja  kehakultuuri
lise omaloomingu võistlustööde loo
vutamise tähtpäev — 1. aprill 

Ülikooli klubi ruumes on võistlus
tööde jaoks välja pandud vastav 
kast, kuhu palume lasta nii olüm
piaadi kui ka k irjandusringi võist
lustööd, kusjuures üm brik olgu va
rustatud vastava märgusõnaga

„Kirjandusringile" või „Olümpiaadi 
orgkomiteele".

Olgu mainitud, et osavõtt kirjan
dusringi kriitika-, följetoni- ja epi- 
grammivõistlusest toob vastavale 
teaduskonnale punkte ka olüm
piaadi liinis.

Kõigi teaduskondade olümpiaadi 
orgkomitee ülesandeks jääb nüüd 
hoolitseda selle eest, et üliõpilased 
võtaksid rohkearvuliselt osa võist
lusest.

Olümpiaadi orgkomitee ja 
kirjandusringi juhatus.

Kohtumisõhtu ülikooli tuntumate 
sportiastega

Laupäeval, 25. m ärtsil algusega 
kell 20 toimub Hariduse tänava 
kultuurihoones kohtumisõhtu sport
lastega. Vestlusega oma isiklikust 
arengust Isamaasõja invaliidist 
tšempionini esineb Eesti NSV 
tšempion H. Elken. M uljeid 8 linna 
korvpalliturniirist annavad edasi

Tartu võiduka meeskonna liikmed 
Georg Rekker ja Harry Russak. 
Eesti NSV ratsasportlaste saavutu
sist jutustab NSV Liidu tšempion 
Aino Lukas. Kontserdiosas esine
vad USK parimad võimlejad ja 
rahvatantsurühm.

A. Loos

Reedel, 51. m ärtsil algusega kell
19.30 tuleb Riiklikus Teatris „Va
nemuine" üliõpilastele alandatud 
hindadega esitamisele uus operett 
, Õhuloss". Etendusele järgneb 
arutelu.

Pääsmed ülalm ainitud etenduse
le on saadaval üliõpilasklubi kor
rap idaja  juures. Pääsmete müük 
nii sellele kui ka järgnevaile üli- 
õpilasetendustele toimub kursuste 
kultuuriorganisaatorite või teatri- 
volinike kaudu. Kuna hinnaalan

dus üliõpilastele on 20—25% pääs
melt, tohiks üliõpilaskond ise olla 
tõsiselt huvitatud sellest, et igal 
kursusel oleks teatrivolinik ja  et 
ta oma tööd teeks korralikult. 
Teiselt poolt on iga teatrivoliniku 
otseseks kohustuseks aktiivse sel
gitustöö abil m uuta teatrikülasta- 
mine kõigi üliõpilaste positiivseks 
harjumuseks.

G. Arro

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Kanname veel intensiivsemalt bolševist* 
likku tõesõna rahvahulkadesse

NSV Liidu Ülemnõukogu valimi
sed kujunesid nõukogude rahva 
ühtsuse võimsaks demonstratsioo
niks. Peagu sajaprotsendiline vali
jate osavõtt haäietamisest näitab, 
et kogu töötav rahvas on tihedalt 
koondunud bolševike partei ja nõu
kogude võimu ümber.

Valimiste eel saavutatud poliiti
line aktiivsus rahvahulkades ja töö
alane tõus tõendavad ilmekalt, et 
bolševike partei tugevus seisneb 
tema sidemes massidega, et ainult 
pideva selgitustööga massides võib 
partei edukalt täita kõiki üles
andeid töötajate mobiliseerimisel 
poliitiliste ja majanduslike võitude 
saavutamiseks.

Valimiste eel kujunesid meil 
välja tublid agitaatorite kollektii
vid. Valimiste käik ja tulemused 
kujunesid suurel määral selle järgi, 
kuidas vastavad parteiorganisatsioo
nid, agitkollektiivid ja agitpunktide 
juhatajad oskasid agitaatoreid juh
tida ja nende tööd organiseerida.

TRU šeflusalune agitpunkt nr. 8 
oma agitkollektiiviga, mis koosnes 
peamiselt üliõpilastest ja õppejõu
dudest, osutus ülikooli partei- ja 
komsomoliorganisatsioonide suuna
misel ning sm. Feldmani juhtimisel 
üheks paremaks agitpunktiks Tar
tus. Valimiseelses selgitustöös kas
vas agitkollektiivis parteitute ak
tiiv, kelle poliitiline teadlikkus suu
resti tõusis. Valimiste ettevalmistus 
näitas, missugused suurepärased 
võimalused on meil töötavate hul

kade mobiliseerimiseks. Valimis
eelse selgitustöö kogemusi kasuta
des ja agitkollektiivi oskuslikult 
tööle rakendades võime ka edaspidi 
saavutada uusi edusamme töötajate 
poliitilisel kasvatamisel ja nende 
tööaktiivsuse tõstmisel.

Läheneva Eesti NSV 10. aasta
päeva tähistamiseks käib üle kogu 
vabariigi igakülgne ettevalmistus
töö. Valimiseelsel perioodil loodud 
side elanikkonnaga ei tohi katkeda, 
vaid peab veelgi tihenema, süve
nema. Töötajate hulkades tuleb 
õhutada töövaimustust ja püüdu 
ENSV 10. aastapäevaks anda oma 
parim.

Läheneva kevadkülvi perioodiks 
on vaja agitatsioonitöö raskuspunkt 
suunata šeflusalustesse kolhoosi
desse nii otseseks selgitustööks kui 
ka kolhoosiagitaatorite töö abista
miseks. Meie tähtsaimaks ülesan
deks on tõsta agitatsioonitöö kvali
teeti, kõrvaldada valimiseelses töös 
ilmnenud vead ja puudused ning 
tõsta agitaatorite poliitilist tead
likkust.

Valimiseelses selgitustöös ja vali
miste läbiviimisel saavutatud edu 
töötajate poliitilise teadlikkuse 
tõstmisel peab meile olema tõukeks 
edaspidisele veelgi viljakamale töö
le masside mobiliseerimisel uutele 
võitudele sotsialistlikus ülesehitus
töös. TRU agitkollektiiv peab ka 
edaspidises töös sammuma agitkol- 
lektiivide esiridades.

Viljaka töö kokkuvõtteid
NSV Liidu Ülemnõukogu valimis

te eel rakendus kogu õigusteadus
konna kollektiiv Tartu linna elanik
konna hulgas tehtavasse poliitilisse 
selgitustöösse.

Õigusteaduskonna esimeseks üles
andeks oti linna agitpunktide ja 
käitiste varustamine kvalifitseeritud 
lektoritega. Selleks organiseeriti 
teaduskonnas lektorite grupp va
nemõpetaja O. Püssa juhtimisel. 
Grupi liikmed pidasid valimiseelses 
selgitustöös kokku 177 loengut ja 
vestlust, neist 29 väljaspool Tartut. 
Suurima arvu ettekannetega esine
sid teaduskonna parteigrupi organi
saator sm. R. Auling (27 ettekannet), 
dekaan dots. E. Talvik (16 ettekan
net), sm. J. Kalits (13 ettekannet), 
sm. O. Ibius (12 ettekannet) jne.

Teiseks ulatuslikumaks ülesan
deks oli õigusteaduskonna kollek
tiivil agitatsioonitöö teostamine 
agitpunkti nr. 12 piirkonnas. Sellesse 
töösse rakendus 3 õppejõudu ja 112 
üliõpilast. Üliõpilase M. Saaritsa 
poolt juhitava agitkollektiivi liik
med viisid läbi kokku üle 1000 in
dividuaal- ja koLlektiivvestluse väga 
mitmesugustel teemadel. Agitpunk
tis andsid õigusteaduskonna üliõpi
lased Krinal jt. välja seinalehte, 
viidi läbi rida rahvakoosolekuid ja 
teisi massüritusi. Kõige paremaid 
tulemusi töös saavutasid sm. Krinali 
ja sm. Maametsa brigaadidesse kuu
luvad agitaatorid, kes viisid selgi
tustöö elanikkonnas eeskujulikule 
tasemele. Parimatest agitaatoritest 
väärivad esiletõstmist sm-d K. Sepp, 
L. Riisenberg, H. Metsa jt. Teiselt 
poolt oli aga ka halbu agitaatoreid,

nagu näiteks sm. Scobert, kes vali
miste päeval üldse ei ilmunud vali
misjaoskonda.

Hulk õigusteaduskonna õppejõude 
oli rakendunud tööle agitpunktides. 
Sm-d Talvik ja Püss tegid usaldus
meestena ära suure töö saadiku
kandidaatide tutvustamise'. Sm. 
Ananjeva töötas agitpunkti juhataja 
asetäitjana. Peale selle võtsid üli
õpilased sm-d Lukas ja Blumfeldt 
aktiivselt osa valimiskomisjonide 
tööst.

Meie teaduskond ei unustanud ka 
oma šeflusalust Jõemetsa kolhoosi. 
Sinna sooritati väljasõit, kusjuures 
kolhoosnikutele kõnelesid dots. Re
bane ja üliõpilane Reinola ning esi
nesid isetegevuskollektiivid.

õigusteaduskonna kollektiivi töö 
hoogsusest ja tulemusrikkusest kõ
neleb selget keelt fakt, et agitpunkti 
nr. 12 teenindamisele kuuluva ra
jooni valijad käisid valimiste päeval 
hääletamas eranditult juba enne 
kella 14.

Valimiste ettevalmistamisel ja lä
biviimisel said meie inimesed suure 
bolševistliku kooli. Töötulemused 
näitavad, et meie kollektiiv on ühi
sel jõul suuteline paljugi korda 
saatma. Ja me ei tohi jääda saa
vutustele peatuma, vaid peame oma 
selgitavat ja mobiliseerivat sõna 
edaspidi veel laialdasemalt viima 
töötava rahva hulkadesse.

L. Paglant.
õigusteaduskonna ametiühingu 

büroo aseesimees.

Üliõpilaste Teadusliku Uhingu j
IH, Eesti NSV 10. aastapäevale 
pühendatud teaduslik konverents 
lõpeb ülehomme, s. o. pühapäeval,
2. aprillil toimuva lõpp-plenaar- 
istungiga. Plenaaristungil kuula
takse ära õigusteaduskonna üliõpi
lase H. Kärtneri ettekanne koloni- 
aalmaade rahvaste võitlusest oma 
sõltumatuse eest pärast Teist Maa

ilmasõda ja tehakse kokkuvõtteid 
konverentsi töö tulemustest.

Pärast plenaaristungit demonst
reeritakse nõukogude teadlase 
eetika küsimusi käsitlevat väärtus
likku nõukogude filmi „Aukohus", 
mis on dubleeritud eesti keelde.

Plenaaristung toimub algusega 
kell 16 keemiahoone ringauditoo
riumis Viktor Kingissepa tän. i6.
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K onverentsi pidutik a!gus
Üliõpilaste Teadusliku Uhingu 

kolmas teaduslik konverents, mis 
on pühendatud Nõukogude Eesti 
10. aastapäevale, algas möödunud 
laupäeval piduliku ava-plenaar- 
istungiga Teaduste Akadeemia saa
lis. Siia kogunes rohkesti meie üli
kooli õppejõude ja üliõpilasi, samuti 
külalisi teiste liiduvabariikide üli
koolidest — Minskist, Kaunasest ja 
Riiast.

. . .  Kõnetoolis on UTU esimees 
sm. L. Päi. „Me pühendame oma 
konverentsi Eesti NSV juubeliaas
tapäevale," lausub ta, „sest me 
oleme tänulikud nõukogude või
mule ja bolševike parteile, kes ava
sid meile tee helgesse ellu, andsid 
võimaluse hariduse omandamiseks 
ja viljakaks tegevuseks teadusliku 
töö alal." Sm. Päi jutustab kodan
likust ajast, mil üliõpilased teadus
liku tööga peagu üldse ei tegelnud,

ja kõrvutas seda olukorraga meie 
nõukogude ülikoolis, kus üliõpilas
te teaduslik töö võtab iga aastaga 
järjest laiema ulatuse. Soovides 
konverentsile head kordaminekut 
ja niisuguseid saavutusi, mis olek
sid meie väärikaks kingiks kodu
maale Eesti NSV aastapäeva eel, 
kuulutab sm. Päi konverentsi ava
tuks.

Edasi toob konverentsist osavõt
jaile tervitusi teadusala prorektor 
sm. A. Marland, kutsudes üliõpilasi 
ennastsalgavalt teenima eesrindlik
ku nõukogude teadust, seadma oma 
eeskujudeks teaduse korüfeed — 
Marxi, Engelsi, Lenini ja Stalini.

Nüüd kuulatakse ära ajaloo- 
keeleteaduskonna IV kursuse üli
õpilase K. Siilivaski ettekanne 
„Tartu Tööliste ja Soldatite Saadi
kute Nõukogu tegevus 1917. aastal", 
milles antakse põhjalik ülevaade

nõukogu osast revolutsiooni teosta- 
misel ja selle saavutuste kindlusta
misel.

Plenaaristungi lõpul toovad meie 
ülikooli UTU liikmeile sooje tervi
tusi Läti Riikliku Ülikooli dotsent 
sm. Levitan, Valgevene Riikliku 
Ülikooli üliõpilane sm. Sneikova ja 
Kaunase Põllumajandusakadeemia 
üliõpilane sm. Ramanauskas.

* * #
Kui plenaaristung üldiselt kuju

nes teadusliku konverentsi vääri
kaks avaakordiks, siis ei saa ometi 
jätta märkimata asjaolu, et istungi 
algus tunduvalt viibis. Kui
gi see hilinemine olulises osas 
ei olenenud konverentsi korralda
jaist, on ta siiski õpetuseks, et 
edaspidi tuleb selliseid häbistavaid 
väärnähtusi vältida hoolsama ja 
kõiki võimalusi arvestava etteval
mistusega.

за&Аи'осп; ?a/<p/na.s7?%a.s /öö
III üliõpilaste teadusliku konve

rentsi arstiteaduse sektsiooni töö 
on lõppenud. Sektsioonis viidi läbi 
kokku kolm istungit, kus esitati 
kuus tööd meie ülikooli üliõpilas
telt ja üks töö Läti Riikliku Üli
kooli esindajalt. Tööd olid üldiselt 
sisuliselt väärtuslikud ja hästi vor
mistatud. Teksti illustreerimiseks 
demonstreeriti näitlikke diagram
me, fotosid ja diapositiive. Sektsi
ooni töö vältel tekkinud elavad dis
kussioonid näitasid, et päevakorda 
võetud küsimused, nagu kasvata
jate probleem (I istung), närvisüs
teemi haigestumised (11 istung), ja 
haavade resp. haavandite ravi küsi
mused (III istung) on aktuaalsed 
ja väärivad edaspidist uurimist.

Puudusena peab aga mainima, et 
rõhuv enamik istungeist osavõtjaist 
jäi diskussioonist eemale. See on 
väär, sest üliõpilaste teaduslik kon
verents peab olema mitte üksikute

saavutuste paraadiks, vaid tõsiseks 
töökonverentsiks.

Üldiselt võib sektsiooni tööd lu
geda õnnestunuks. Eriti hinnatav 
on see, et tööst osavõtjate hulgas 
oli rohkesti ka Tartu keskkoolide 
lõppklasside õpilasi, mis räägib 
UTU töö populaarsuse tugevast 
kasvust. Kokku külastas sektsiooni 
istungeid 349 inimest, neist 42 tea
duskonna õppejõudu.

Sektsiooni parimateks ettekanne
teks tuleb lugeda U. Vaivere tööd 
„Kudeteraapia Vabariiklikus Tartu
I Haavakliinikus" ja J. Seederi 
tööd „Naha transplatatsiooniks gra- 
nulatsioonide pinnase optimaalse 
faasi määramine tsütobakterioskoo- 
piliste preparaatide abil", mis on 
teostatud iseseisvate uurimustena 
ning omavad praktilist tähtsust. 
Märkimisväärset praktilist väär
tust omab ka T. Rekki töö, mille 
teemaks on „Suuõõne vähktõve

varajane diagnostika". Tunnustust 
väärivad ka teised sektsiooni töö 
käigus esitatud ettekanded, olleš 
hoolikalt ette valmistatud ja suu
remal või vähemal määral õnnes
tunud.

Külalisesineja V. Zarionov Riiast 
näitas oma ettekandes, et kõigi 
siseelundite haigestumise puhul on 
kaasa haaratud ka maks, millist 
asjaolu on sisehaiguste ravimisel 
tähtis silmas pidada.

Konverentsi töö lõpul võtsid 
sõna prof. Linkberg, dots. Kõrge, 
üliõpilased V. Zarionov ja T. 2dan- 
ko, kes konstateerisid edusamme 
UTU tegevuses ja soovisid teadus
like ringide liikmeile jõudu ja edu 
edasiseks veel viljakamaks tööks.

T. 2danko,
UTU arstiteaduse osakonna 

nõukogu esimees.
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Tiigi tänava ühiselamu üliõpilasnõukogu
Ü L E S K U T S E

kõigile TRÜ ühiselamuis elunevaile üliõpilastele
:v Sporditöö alal:Selleks, et kaasa aidata TRU üli

õpilaste ühiselamutes elamiskultuuri 
parandamisele, üliõpilaste ideelis- 
poliitilise kasvatustöö taseme tõst
misele ja massiliste kultuuriürituste 
organiseerimisele, kutsub Tiigi tä
nava üliõpilaste ühiselamu üliõpilas
nõukogu üles kõigi üliõpilaste ühis
elamute üliõpilasi järgnema meie 
üleskutsele ning astuma sotsialist
likku võistlusse ENSV 10. aasta
päeva auks. Selle võistluse raames 
võtame endale järgmised kohustu
sed:

! Elamu-heaolu alal:
1. Pidevalt tõsta ühiselamus elamis- 

kultuuri ja puhtust ning korda 
tubades, kasutades selleks laial
daselt üliõpilaste kaasabi.

2. Parandada üliõpilaste elamu- 
heaolulist teenindamist, hoolitse
des ühiselamus toiduainete, pii
ma ja juurvilja müügi eest.

3. Viia läbi ühiselamu ulatuses 
sotsialistlik võistlus parima toa 
ja korruse nimele.

II Ideelis-poültilise kasvatustöö 
alal:

1. Organiseerida üksikute korruste 
kaupa seltsimeheliku kriitika 
koosolekuid.

2. Korraldada vestlusi nõukogude 
üliõpilase ilmest.

3. Organiseerida ühiselamus seltsi
mehelik kohus ebaõigesti käitu
nud üliõpilaste kasvatamiseks.

4. Kindlustada ühiselamu seinalehe 
ilmumine kord nädalas, igal 
laupäeval. Hoolitseda seinalehe 
kõrge sisulise taseme eest.

!II Massilise kultuuritöö alal:
1. Kindlustada populaarteaduslike 

ja poliitiliste loengute korralda
mist kord nädalas.

2. Korraldada semestri jooksul vä
hemalt 2 isetegevusõhtut ühis
elamus elunevate isetegevus
laste kaasabil.

3. Korraldada teatri ja muuseu
mide kollektiivset külastamist.

4. Hoolitseda üliõpilaste vaba aja 
kultuurze veetmise eest.

1. Viia lõpule ühiselamu male-esi- 
võistlused aprillikuu jooksul.

2. Rajada ühiselamu õuele spordi
väljak.

3. Organiseerida ühiselamu võrk-, 
korv- ja
ning võrkpallinaiskond.

4. Korraldada sõprusvõistlusi teiste 
TRU ühiselamute üliõpilastega.

- - * #
*

Ühiselamu üliõpilasnõukogu ko
hustub iga kuu lõpul lahtisel koos
olekul arutama käesolevas üleskut
ses endile võetud kohustuste täit
mist.

Seltsimehed üliõpilased TRU ühis
elamuis! Parandagem ühiselt meie 
ülikooli ühiselamute taset, kasvata
gem end eeskujulikeks nõukogude 
üliõpilasteks ka väljaspool auditoo
riumide seinu!

TRU Tiigi tänava üliõpilaste 
ühiselamu üliõpilasnõukogu.
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M atem aatika-loodusteaduskonna keem iaosakond JKOMMUmSTUKE MOORTE ELU

25. märtsil möödus 100 aastat päe
vast, mil otsustati jagada Tartu 
Ülikooli filosoofiateaduskond ka
heks iseseisvaks osaks: ajaloo-keele- 
teaduskonnaks ja füüsika-matemaa- 
tikateaduskonnaks. Sellel otsusel 
oli suur tähtsus mõlema teaduskon
na arengule. Uuesti loodud füüsika- 
matemaatikateaduskonna ülesan
deks oli õpetada matemaatikat ja 
loodusteadusi, nende seas ka kee
miat.

Pärast iseseisva füüsika-matemaa- 
tikateaduskonna ja keemiaosakon- 
na loomist laienesid võimalused 
keemia õppimiseks. Sellest ajast 
peale antakse Tartu Ülikoolis ka 
selle osakonna lõpetajatele välja 
keemikute diplomid, kuna paljudes 
teistes ülikoolides lõpetanud keemi
kud saavad filosoofia-alased diplo
mid. Varsti pärast teaduskondade 
lahutamist tuleb keemia õppetoo
lile prof. Carl Schmidt, kes töötab 
sel kohal 40 aastat. Selle aja vältel 
sammub Tartu Ülikooli keemiaosa
kond väärikalt kaasa keemia kiire 
arenguga. Prof. Scmidti ja tema 
kaastöötajate sulest ilmuvad põhja
panevad tööd, samuti ^ehakse laia
ulatuslikke analüütilisi uurimusi.

ülikooli peahoonele ehitatakse 
külge tiivad, milledest vasakpoolses 
kogu alumine kord ja osa keldri-

100 aastane
ruume antakse keemiaosakonna 
kasutada. Keemia üliõpilaste arv 
kasvab aastast aastasse ja Tartu 
Ülikooli lõpetanud keemikuist saa
vad mitmed ülemaailmalise kuulsuse 
ning siirduvad õppejõududena nii 
sise- kui ka välismaa ülikoolidesse.

Eesti kodanliku valitsuse ajal 
segavad aga mitmed häired keemia
osakonna hoogsat arengut. 1924. a. 
suletakse kodanliku valitsuse poolt 
keemilise tehnoloogia osakond, 
kuna leitakse, et ei ole tarvidust 
insener-keemikute järgi. Hiljem 
aga, 1936. a., arvatakse, et on tarvis 
ette valmistada ainult keemikuid- 
insenere ja avatakse keemiaosa
kond Tallinna Tehnikainstituudi 
juures, kuna Tartu Ülikooli kee
miaosakond, kus pearõhk asus põh
jalikul teoreetilisel ettevalmistusel, 
hoopis likvideeritakse! Tartu Üli
koolis töötavad keemia kateedrid 
õpetavad ainult teiste osakondade 
ja teaduskondade üliõpilasi.

Alles nõukogude võimu ajal leiab 
keemia õpetamine jälle väärikit 
hindamist. Imestamisväärselt kii
resti parandatakse haavad, mil- 
!e lõid okupatsioon ja sõjatege
vus Tartu Ülikoolile. Juba 1947. a. 
avatakse taas Tartu Riikliku Üli
kooli füüsika-matemaatikateadus- 
konna keemiaosakond, mis võib

ette valmistada nagu teisedki NSV 
Liidu ülikoolid keemikuid-anorgaa- 
nikuid, orgaanikuid, analüütikuid 
ja füüsikokeemikuid ning edaspidi 
ka keemia pedagooge keskkooli
dele. Keemiaosakonnas on praegu
4 vastavat kateedrit. Õppejõudude 
arv keemiaosakonnas on suurem 
kui kunagi enne — 21. Ka keemia 
loenguid kuulavate üliõpilaste ning 
praktikantide arv on palju tõusnud. 
Uliõpilaste-keemikute arv vast
avatud keemiaosakonnas ulatub 
praegu 60-ni. Ka keemia kateedrite 
kauaaegne mure — ruumide küsi
mus — on leidnud lahenduse. Tänu 
partei ja valitsuse pidevale hoolit
semisele ning abile ja TRU haldus- 
aparaadi püüetele on lõpule viidad 
uue keemiabloki ehitamine ning 
alates veebruarist 1950. a. asub 
keemiaosakond peagu täielikult 
uutes ruumides, mis on eriti selle 
osakonna jaoks ehitatud ja sisus
tatud.

Uued lahedad olud ja laiad pers
pektiivid innustavad õppejõude ja 
üliõpilasi järjest pingsamaks tööks, 
et tuua ka oma panus nõukogude 
keemiateaduse arenguks.

L. Imeiik, 
anorgaanilise keemia kateedri 

vanemõpetaja.

Õppeedukuse ja -distsipLini iõusu eest

MÕTTEVAHETUSE KORRAS

Tu!evaste eriteatMasfe professionaalse ettevaimistnse parandamiseks
Käesoleval aastal lõpetab üli

kooli rohkesti noori agronoome, 
insenere, arste, õpetajaid, kes peale 
lõpetamist asuvad oma ülesandeid 
täitma rahva teenindamisel. Arsti
teaduskonna lõpetab käesoieval 
aastal üle kuuekümme üliõpilase, 
kes asuvad tööle noorte arstidena. 
On jäänud vaid kaks kuud riigi
eksamiteni. Uiiõpilastel on see aeg 
viimaseks ettevalmistusperioodiks, 
et veelkordselt läbi vaadata mater
jale, mis on ülikooli kestel oman
datud, et juba täiesti ettevalmista
tult astuda riigieksami komisjoni 
ette. Oma töösse tõsiselt suhtuvad 
üliõpilased, nagu sm-d Loogna, 
Sachris, Anton, Kama, Rannaveer 
on loonud kindla süsteemi ainete 
kordamiseks ning pole mingisugust 
kahtlust, et mainitud seltsimehed 
sooritavad oma eksamid eeskujuli
kult.

Pärast lõpetamist asub suur osa 
noortest arstidest praktiliste arsti
dena tööle maa-arsti jaoskondades
se, haiglatesse, kliinikutesse, ning 
just seepärast on erilise tähtsu
sega küsimus, et arstiteaduskonna 
dekanaat pühendaks suurt tähele
panu kateedrite tööle, kes annavad 
viimase viimistluse tulevastele 
noortele nõukogude arstidele. Häst  ̂
on osanud oma tööd organiseerida 
hospitaal-haavahaiguste kateeder 
(juhataja dr. Petlem), naistehai
guste kateeder (juhataja prof. Ber- 
nakoff). Kuid puudusena peab mär
kima, et nõukogude tervishoiu 
organisatsiooniliste küsimustega, mis 
moodustavad ühe väga tähtsa, osa

tulevase noore arsti tööst omal töö
kohal, tegeletakse vähe või õige
mini üldse mitte. Tõsi, tervishoiuor
ganisatsiooni üldiste põhiülesanne- 
tega tutvusid üliõpilased juba IV 
kursusel ,kuid kuidas organiseerida 
tööd tuberkuloosi vastu võ tlemisel, 
abordi vastast võitlust, kuidas sidu
da meditsiinilist tööd kohalike nõu
kogude, partei-, ametiühinguliste 
organisatsioonidega — need küsi
mused pole paljudele selged.

Meie tervishoiuorganisatsioonis 
on toimunud pärast Suurt Isamaa
sõda suuri organisatsioonilisi muu
datusi — ambulatoor-polikliinilised 
asutised on muudetud terviklikeks, 
võimsateks ravi-profülaktilisteks 
asutisteks, millede ülesanne on 
ühelt poolt lähendada kvalifitseeri
tud arstiabi töötajaile ning teiselt 
poolt tõsta arstide erialaseid tead
misi. Viiakse läbi rida üritusi ter- 
vishoiuasutiste võrgu ümberkorral
damisel jjie. Nende ürituste tegeli
keks rakendajaiks on eelkõige ter- 
vishoiutöölised, kusjuures sellest 
tööst tu!eb osa võtta ka neil noortel 
arstidel, kes käesoleval aastal lõpe
tavad ülikooli. Kui aga küsida 
arstiteaduskonna dekanaadilt, mis 
on tehtud või mis kavatsetakse 
teha selle küsimuse lahendamiseks, 
siis paraku hetkel jääme küsimu
sele vastuse võlgu. Noored arstid 
on samuti vähe teadlikud meie rah
vamajanduse plaanidest, tervishoiu 
planeerimisest ning raviasutiste 
finantseerimise põhialustest, kuid 
tänapäeval ei ole küllaldane, kui 
arst tunneb vaid meditsiini selle

V ä h e s e  h c c F c g a  M H M v i i d M d
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Ajaloo-keeleteaduskonna hiljuti 
lõppenud olümpiaadi-ülevaatuse 
raamides lavastati teaduskonna 
näiteringi poolt sama teaduskonna 
üliõpüase Oskar Kruusi 5-vaa- 
tuseüne näidend „Kivi keset 
nurme". Tunnustavalt tuleb hin
nata noore autori head tahet ja 
visa püüdu katsetada teiste loomin- 
minguliste žanride kõrval ka draa
ma viljelemisega ning antud juhu! 
jäädvustada jõukohaselt meie põllu 
majanduse kollektiviseerimisliiku- 
rnist käsitlevasse kirjandusse meie 
uue, sotsialistliku põllumajanduse 
alustele siirdunud külaühiskonna 
kõige päevakohasemat teemat: elu 
tööd ja klassivõitlust juba asutatud 
ko'hoosis.

Pärast näidendi valmimist ja la
vastamist tuleb aga kahetsusega 
nentida, et see tänuväärne ja prob- 
leemiderikas teema ei ole leidnud 
rahuldavat lahendamist ning vii
mistlemata näidendi ebaküpse la
vastuse süü jagavad teaduskonna 
näitering (juhataja sm. H. Lam
mas), teaduskonna olümpiaadi org 
komitee (esimees sm. M. Privoi) 
Noorte Autorite Koondis ja autor.

Näidendi põhiprobleemina on 
püütud anda klassivõitlust kolhoosi 
pugenud kulakuga karjatalitaja

Helju Kala näol ning õpetada selle 
paljastamisest tehtud järeldusega 
kolhoosikollektiivi alatisele valvsu
sele. Kõrvalprobleemidena on mõel
dud arveametnik Aino Sarapi õppi- 
masaatmine ülikooli põllumajan- 
dusteaduskonda ja armastusintriig, 
mille kahe pooluse — arveametniku 
ja karjatalitaja — vahel kõigub 
näidendi ebaõnnestunum kuju, kol
hoosi esimees Olev Soolaid.

See oleks probleemide kõige vas
tuvõetavam asetus, eeldusega, et 
kõrvalprobleemid on seotud pea
probleemiga ning teenivad teose 
põhiideed — klassivõitluse kujuta
mist. Kõnesolevas teoses reastu
vad aga probleemid oma kandejõult 
ja ulatuselt otse vasutpidises järje
korras, kusjuures probleemid on 
antud tegelaste individualiseeri
mata kõnede kaudu ja draama 
põhitunnus — tegevus — on põhi
liselt jäetud kulisside taha.

Märgitud probleemid ükshaaval 
vaadelduna ei osutu antud paigu
tuses lahendatuks. Pole muidugi 
õige vältida armuintriige nõukogu
like teoste tegelaste juures.

Antud näidendis on aga tooni
andev ainult armastus, kohati 
segane ja põhjendamatu, millesse 
kaob esimehe karakter, muutu-

; kitsas mõttes. Iga nõukogude arst on 
! ühtlasi ka tervishoiuorganisaator. 

Et lünka noorte arstide ettevalmis
tuses sel a!al täita, on tingimata 
vajalik, et rektoraat koos arstitea
duskonnaga kõige lühema aja jook
sul lahendaks järgmised küsimu
sed:
1. Annaks viimase viimistluse tule

vastele noortele arstidele ka
teedrite kaudu praktiliseks tööks 
tulevastel töökohtadel.

2. Tutvustaks noori käesoleval aja! 
maksva tervishoiuorganisatsioo
niga.

5. Viiks läbi seminarid, konsultat
sioonid jne. tervishoiuküsimuste 
koordineerimisest nõukogude, 
parteiliste, ametiühinguliste, 
ühiskondlike organisatsiooni
dega.

4. Seaks sisse korra, et lõpetanud 
noored arstid kinnitatakse 2—5 
aasta vältel kateedri juhatajate 
juurde konsultatiivse abi saami
seks nii praktilises töös kui ka 
teadusliku töö tegemiseks.

5. Kindlustaks noori arste vajaliku 
meditsiinilise kirjandusega, eel
kõige käsiraamatutega.

Siinkohal ülestõstetud küsimused 
ei peaks piirduma vaid nende üksi
kute teesidega, vaid neid võiksid 
täiendada nii arstiteaduskond kui 
ka teised teaduskonnad, sest see 
aitaks kaasa tulevaste eriteadlaste 
professionaalse ettevalmistuse pa
randamiseks.

A. Räni,
Tartu Linna TK Tervis
hoiuosakonna juhataja.

des igale tõukele vastuvõtlikuks 
ja alistuvaks. Kolhoosi juhtimise 
asemel kibedal tööajal kulub esi
mehe aeg veidrale lipitsemisele, 
ja kui lisada juurde ta poliitiline 
lühinägelikkus (Helju, keda ta va
remgi tundis, vastuvõtmine kol
hoosi), siis ei päästa teda ka näi
dendi lõpus öeldud tagasihoidlik 
repliik: „Jah! Lasksin end alt 
vedada". Kas selles peab kajas
tuma ta ümberkasvamine? Ei! See 
ei keela tal järgmises vaatuses jälle 
alistumast kellele tahes ja unusta
mast oma vastutusrikkaid ülesan
deid. On arusaamatu, miks jätab 
valvas kolhoosikoüektiiv sellise esi
mehe oma ametikohale.

Peaprobleem — klassivõitlus — 
on jäänud pinnapealseks ja selle 
lahendus oleviku kolhoosides pesit
sevate kulaklike jäänuste muutu
nud võitlustaktikat arvestades ei 
ole usutav.

Näidendit sisustab ainult kolhoosi 
juhatus, esimehest kuni lülivane- 
mani ja nende hulgas vilksatab 
korraks ka üks (!) Hhtkolhoosnik — 
vana Juhan. Nõrgalt avaldub teo
ses kolhoosi töö, kolhoosnikute 
peremehetunne ja nende teadvuse 
vabanemine vana ühiskonna igan- 
deist.

Sellised oleksid näidendi põhili
sed puudused, mida aga lavastuses 
osaliselt oleks võidud vältida, kui 
lavastaja sm. H. Lammas ja näitle-

H iljuti toimus arstiteaduskonna 
komsomoli-algorganisatsioonis jä r 
jekordne üldkoosolek, mille kesk
seks päevakorrapunktiks olid õppe
töö küsimused. Peale selle võeti 
koosolekul vastu ULKNU liikmeks
III kursuse eesrindlik üliõpilane 
sm. Lia Grassmann, kes valimis
kam paania ajal paistis silma oma 
innuka tööga agitgrüpi vanemana.

E ttekandega õppetöö ja  distsiplii
ni küsimustest esines teaduskonna 
prodekaan dots. E. Siirde, kes põh
ja liku lt analüüsis õppetöös seni esi
nenud puudusi. Ettekandes k riti
seeriti eriti raviosakonna II kursust, 
kus puudujate arv on kõige suu
rem ja  õppeedukus kõige madalam. 
Üliõpilased Maurer, Kits, Kaljuste, 
Bogatšova, M ander jt. puuduvad

sageli loenguilt ja  viivad sellega 
alla kursuse üldisi näitajaid. Nõrk 
on distsipliin ka stomatoloogia
osakonna I kursusel, kus sagedasi- 
maiks puudujaiks on üliõpilased 
Salajõe, Toots jt. Paljudel kursus
tel esineb suuri väärnähtusi poliit- 
inform atsioonitundidest osavõtu 
osas. Halb on see, et kommunist
like noorte grupid kursustel pole 
sellistele faktidele küllaldast tähele
panu osutanud ega küllalt aktiiv
selt võidelnud õppedistsipliini tõst
mise eest. Sm. Siirde ettekandes 
ja  sellele järgnenud elavais läbi
rääkim istes m ärgiti ühtlasi konk
reetseid abinõusid olukorra paran
damiseks. p

arstiteaduskonna II kursuse 
kommunistlik noor.

Kommunistiikud noored on esirinnas
Kui kogu kehakultuuriteaduskon

na kollektiiv on hoolega rakendu
nud kunstilise isetegevuse ja  oma- 
!oomingu olümpiaadi ettevalm ista
misse ja  läbiviimisse, siis juhtivaks 
ja  suunavaks jõuks selles töös on 
teaduskonna kom m unistlikud noo
red. K ehakultuuriteaduskonna kom- 
somoli-algorganisatsioon on hoolit
semise kunstilise isetegevuse aren
damise eest võtnud oma südame
asjaks.

Teaduskonna kommunistlikud 
noored on aktiivseteks osavõtja
teks isetegevuskollektiivide tööst. 
Kommunistlikud noored Ants 
Aavola, Erlend Teemägi jt. on tun

tud eesrindlike ja  innukate ise
tegevuse harrastajatena.

Komsomoli-organisatsiooni kaas
abil ja  innustusel viidi teaduskon
nas läbi kursustevaheline omaloo
mingu võistlus, mis andis häid tu 
lemusi ja  rikastas ülevaatuse kava 
mitmete väärtuslike numbritega. 
Ka kom munistlikud noored ise võt
sid võistlusest osa.

Suurt tähtsust omas olümniaadi 
ettevalm istusel veel üks komsomoli- 
algorganisatsiooni üritus — nimelt 
välk-seinalehe väljaandm ine, mille 
kaudu paljasta ti töös esinevaid puu
dusi ja  näidati vahendeid nende 
kõrvaldamiseks.

_______  G. Rekker

Olümpiaadi ülevaatuste teise voo
ru raames toimus h ilju ti kunstilise 
isetegevuse ja  omaloomingu üle
vaatus metsandusteaduskonnas. Toi
munud õhtu alusel ei saa veel teha 
kokkuvõdikke hinnanguid kunsti
lise isetegevuse olukorrast selles 
teaduskonnas, sest 5. aprillil toi
mub veel teine isetegevusõhtu. 
Kuid siiski võib juba  esialgsete 
andmete alusel konstateerida, et 
m etsandusteaduskonnas on möödu
nud aastaga võrreldes tehtud tun
duvaid edusamme kunstilise ise
tegevuse viijelemisel. Kui möödu
nud aastal polnud teaduskonnas 
veel võimlemisrühmi ega näiteringi, 
siis nüüd on need loodud ja  võisid 
ülevaatusel dem onstreerida oma 
senise töö tulemusi.

Teiselt poolt aga peab märkima, 
et edusammudest hoolimata jääb  
kunstiline isetegevus m etsandustea
duskonnas oma taseme poolest vee! 
maha mitmest teisest teaduskon
nast.

Tunnustustväärivaks algatuseks 
on teaduskonna estraadiorkestri 
loomine, mis aga kahjuks pole veel 
jõudnud rahuldava kunstilise tase
meni.

Akordionisoliste oli ülevaatusel 
esindatud kaks. Neist Aino Vars 
esines silmapaistva eduga, U. 
Ugaste aga pidanuks oma e tte 
kannet hoolikamalt ja  tõsisemalt 
ette valmistama.

jad  oleksid töötanud püüdlikum alt 
ja  hoolsamini. Kui noor autor ei 
näinud puudusi oma töös, siis pida
nuks neid avastama kollektiivse! 
arutelu!. See aga ei saanud toimu
da, sest teaduskonna olümpiaadi 
orgkomitee ja  näitering tundsid 
vajadust näidendi järe le  alles siis, 
kui olümpiaad oli juba ukse ees. 
See tingis näidendi lavakõlblikuks 
viimistlemise autori poolt suure 
kiiruga ja  juhuslike näpunäidete 
järgi. Liigset vabadust lubas sm. 
Lammas ka repliikide väljakärpi- 
misel, mille tagajärje l näidendist 
jä i jä re le  ainult konspektiivne 
ideekavand ja  ettekandel olid vaa
tuste vaheajad pikem ad kui vaatu
sed ise.

Näitering tesri oma töö hoolima
tu lt ja  läbimõtlemata. Nii kõnele
sid näitleiad  teksti küll umbes 
autori mõttega, kuid m itte selle 
sõnastusega.

Rahule ei saa jääda ka lavapilti
dega, eriti kolhoosi kontori osas. 
Meie kolhoosikontoris on ikkagi 
ka midagi muud peale tooli, laua 
ja  loosungi.

Sellised on vead ja  neid põhjus
tanud tegurid, mis organiseerijate 
saamatuse tõttu rikkusid ilusa e tte
võtte — noore autori uudisteose 
etendamise. Vigadest peame õppi
ma edaspidi parem ini ja  püüdliku
malt täitma oma ülesandeid.

J. Mitt

Mis puutub teistesse ettekanne
tesse, siis tuleb m ärkida rahvatan t
surühm a küllalt õnnestunud esine
mist, kusjuures eriti hinnatav on 
töötemaatilise tantsu „L'na" kavva
võtmine. Suuremaid või vähemaid 
luudusi oli võ:nfeja?e, vok^-d- 
sqlist Siübeki jt. esinemises. Ohtu 
kõige nõrgemaks numbriks aga oli 
näiteringi poolt esitatud katkend 
Layrenjovi näidendist „Ameerika 
hääl'', mille juures pinnaline ja  
hoolimatu töö ning vähene etteval
mistus viisid ettekande läbikukku
miseni.

M etsandusteaduskonna esimese 
ülevaatusõhtu peamine kogemus 
seisneb selles, et selliseid tähtsaid 
üritusi ei saa korraldada puudu- 
ikn ja  nõrga ettevalmistusega. 

Seda kogemust peab teaduskonna 
isetegevuskomisjon nii teise üle- 
^aatusõhtu korraldam isel kui ka 
isetegevuse edasisel arendamisel 
rangelt silmas pidama.

H. Möller

aesiiDonbassisbõias Aka
deemilise Meeskoori laui
Nõukogude laul, nagu kogu meie 

kunst, on üheks ühiskondliku mõtte 
arendamise relvaks, masside ühis
kondliku aktiivsuse tõusule kaasa
aitamise, nende mobiliseerimise 
vahendiks. Sellist eesmärki taotles 
ka Akadeemilise Meeskoori laul 
äsjalõppenud Põhja-Eesti kontserdi
m atkal, millega taotleti sidemete 
loomist ja  tihendam ist Eesti Don- 
bassi töötajatega ning keskkooli- 
noorsooga.

Möödunud reedel alanud kont- 
serdim atk läbis Tapa, Rakvere ja  
Kohtla-Järve, kus esineti nelja 
kontserdiga, mi!le kavas esitati Mu- 
radeü, Pokrassi, Türnpu, Erne- 
saksa, Ritsingu, Griegi jt. heliloo
ja te  ning vene rahvalaule. Solisti
dena võtsid m atkast osa meie ü li
kooli andekam ad isetegevuslased 
pianist H. Tauk, viiuldaja V. Muru
maa ja  tšellist U. Kolk. Tuleb 
märkida, et koor ja  solistid esine
sid edukalt, mida tõendavad ka ko
halike koorijuhtide ja  teiste ku l
tuuritegelaste kiitvad hinnangud.

Kahtlem ata aitas kontserdim atk 
kaasa meie kooriliikmete koüek- 
tiivsustunde tõstmiseks ja  tutvum i
seks viisaastaku hiiglaslike töövõi
tudega. Teisest küljest tihendas 
see matk Tartu Riikliku Ülikooli 
sidemeid töötajate hulkadega ja 
näitas taas kord, et meie ülikool 
tõelise nõukogude ülikoolina ^b n  
sügavalt rahvalähedane ja  näeb 
oma ainust eesm ärki rahva teeni
mises.

K. Viise,
Akadeemilise Meeskoori 

esimees.
Vastutav toimetafa J. Fe!dhach
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Võitluses kodanliku ideoloogia 
igasuguste iganditega tõstame 
tulevaste kaadrite kvaliteeti

Meie kodumaa kõigis tööstustes, 
kolhoosides ja koolides on kom
munistlikud noored ikka ja alati 
esirinnas. On tüüpiline ja täiesti 
enesestmõistetav, et kommunistlik 
noor on stahhaanovlane, koolides 
aga eesrindlane õppe- ja ühiskond
likus töös. Sellepärast on ka täies
ti loomulik, et iga meie aus noor 
tahab olla kommunistlik noor. 
Kommunistlikku noort just sellepä
rast nimetataksegi kommunistli
kuks nooreks, et ta ennastsalga
valt ja väsimatult töötab ja võitleb 
kommunistliku ühiskonna loomise 
eest, inimkonna õnne eest.

Ka meie ülikoolis on kommunist
likud noored üliõpilaste esiridades. 
Kommunistlike noorte organiseeri
misel ja innustamisel oleme saa
vutanud suurt edu õppe- ja kasva
tustöös.

Kuid kas me võime öelda, et 
kõitk ülikooli lõpetajad on kõrge 
kvalifikatsiooniga nõukogude spet
sialistid, uue ühiskonna aktiivsed 
ülesehitajad? Kahjuks veel ei või. 
Me anname ikka veel liiga palju 
praaki noorte kaadrite osas. Paljud 
lõpetajad ei tunne sügavalt mark- 
sistlik-leninlikku teadust, ei tule 
toime oma tööülesannetega pärast 
ülikooli lõpetamist ja seda just 
teadmiste ja organisaatorlike 
oskuste puudumise tõ-ttu. Täie
likust poliitilisest kirjaoskamatu
sest ja oma eriala nõrgast tundmi
sest räägivad niisugused faktid, 
nagu see, et üks mullustest ajaloo- 
keeleteaduskonna lõpetajatest, noor 
kirjanduseõpetaja, ei teadnud, kui
das avalduvad kosmopolitism ja 
kodanlik natsionalism kirjanduses. 
Mõned arstiteaduskonna lõpetanud 
eralduvad oma tegelikus töös ühis
kondlikust elust ja kuulutavad 
arsti ja arstiteaduse väljaspool 
poliitikat seisvaks; mitmed põllu
majandusteaduskonna lõpetanud ei 
tunne kolhoosi põhikirja jne.

Niisuguste faktide esinemine 
tõstab teravalt päevakorda kaadri
te kvaliteedi küsimuse. Ülikooli 
kommunistlikud noored peavad 
rektoraadi ja parteiorganisatsiooni 
juhtimisel tegema kõik selleks, et 
tõsta ülikoolis tehtav kasvatustöö 
sellisele kõrgusele, mis kindlustaks 
ülikoolis kasvatatavate kaadrite 
kõrge kvaliteedi.

Ei ole kahtlust, et lüngad meie 
üliõpilaste, tulevaste eriteadlaste 
ettevalmistuses tulenevad olulises 
osas kodanliku natsionalismi mür
giste igandite edasielamisest väga

mitmekesistes vormides. Sellepärast 
viiakse ELKNÜ TRÜ Komitee otsu
se kohaselt kõigis teaduskondades 
aprillikuu jooksul läbi komsomoli- 
algorganisatsioonide lahtised koos
olekud, kus põhiküsimuseks on 
kapitalistlike igandite paljastami
ne. Need igandid ja kombed on 
kammitsaks paltjude üliõpilaste ja
lus ja segavad nende normaalset 
arengut täisväärtuslikeks nõukogu
de eriteadlasteks. Sellepärast peab 
iga kommunistlik noor bolševistM- 
ku kriitikaga paljastama oma õp
perühma neid üliõpilasi, kes ühel 
või teisel viisil on veel kodanliku 
ideoloogia kütkeis, ja aitama kaa
sa nende kasvatamiseks.

Kogemused õpetavad meid, et 
halvad eriteadlased, halvad tööta
jad tulevad neist, kes ülikoolis 
hoiavad eemale ühiskondlikust 
elust, püsivad „erapooletuse" pet
likul positsioonil. Sellised inimesed 
sageli õpivad hästi, saavad häid 
hindeid, kuid on irdunud elust ja 
seadnud oma põhiülesandeks õppe
ainete kuiva pähetuupimise, naiiv
selt arvates, et nad sellega täida
vad oma kohuse ühiskonna ees. 
Nad pahatihti ei oska isegi ana- 
Hiüsida seda, mida nad on pähe 
õppinud ja ei oska seda siduda 
pulbitseva nõukogude eluga. Üli
õpilasi, kes õpivad ainult selleks, 
et olla ülikoolis ja kes ei tee sü
gavaid järeldusi oma õpinguist ja 
tulevasest elust, võiks nimetada 
olesklejateks. Seda tüüpi üliõpilasi 
on meil veel küllalt palju.

Olesklejaid ei huvita ringide iöö, 
koosolekud, arutelud. Nad karda
vad väga ühiskondlikke kohustusi 
ja hoiduvad neist kramplikult. 
Neil pole mingeid kindlaid ideid 
ega tulevikuperspektiive. Lühidalt: 
nad on sellised, nagu ei tohi olla 
nõukogude üliõpilased, nad on mei
le asjatuks ballastiks. Ja sellepä
rast ei tohi meie kasvatustöö neist
ki mööda minna, kes* hoidu
vad eemale ja püüavad olla „era
pooletud". Meie ülesanne on teha 
neile selgeks nende eksimuste sü
gavus ija viia nad õigele teele.

Kommunistlikud noored! Paljas
tagem kõikjal „inimesi tupes"! 
Viigem oma koosolekud läbi print
sipiaalse bolševistliku kriitika tä
he all! Ärgem salligem oma õppe
rühmas passiivseid, eluvõõraid ini
mesi! Sellega aitame kaasa meie 
poolt kasvatatavate kaadrite kvali
teedi tõstmiseks.

Parimate isetegevustaste saavutuste demonstratsioon
Ülikooli isetegevuslased seisavad 

praegu olümpiaadi lõppülevaatuste 
lävel, kuhu igast teaduskonnast 
saadetakse esinema parimad soiis- 
tid ja kollektiivid. Lõppülevaatu
sed algavad 8. ja 9. aprillil näiden
dite ja deklamatsioonide ülevaa-

tusõhtutega Hariduse tänava kui* 
tuurihoones. 13., 14. ja 16. aprillil 
aga toimub Teaduste Akadeemia 
saalis ülevaatus teiste isetegev us- 
alade osas. Kõik ülevaatused alga
vad kell 8 õhtul.

Muudatusi otumpiaadi tutemuste hindamissüsteemis
Olümpiaadi orgkomitee otsustas 

teostada muudatuse olümpiaadi ju
hendis teaduskondade lõpliku pare
musjärjestuse arvutamise osas. 
Uue korra kohaselt arvutatakse 
teaduskondade lõplik paremusjär
jestus järgmise valemi järgi:
^ . .  O +  ND +  M +  TV +  Ü
r  — A , +  — ^ ,

kus A on sportlike võistluste eest 
saadav hinne, О — omaloomingu 
eest saadav hinne, ND — lõppüle
vaatusel näidendite ja deklamatsi
oonide eest saadav hinne, M — 
lõppülevaatusel muusikaliste ette
kannete eest saadav hinne, TV — 
lõppülevaatusel tantsude ja võimle- 
misettekannete eest saadav hinne, 
U — teaduskonna ülevaatuse eest 
saadud hinne ja P — resultaat.

О arvestatakse aritmeetilise kesk
misena teaduskonna poolt esitatud 
kahe parima kirjandusliku, parima 
muusikalise, parima kehakultuuri
lise omaloomingu ja parima kuju
tava kunsti esitise eest.

ND on kahe parima deklamatsi
ooni keskmise hinde ja näidendi 
eest saadava hinde aritmeetiline 
keskmine.

M on kolme vokaal- ja kahe 
instrumentaalpala eest saadavate 
hinnete aritmeetiline keskmine ja 
TV — kahe tantsu- ja kahe võimle- 
misettekande eest saadavate hin
nete aritmeetiline keskmine, kuna 
Ü arvutamine toimub olümpiaadi 
juhendis ettenähtud korra kohaselt.

KONVERENTS LÕPPES
ÜTÜ 1П teaduslik konverents 

lõppes 2. aprillil plenaaristungiga, 
mis toimes keemiahoone suures 
auditooriumis. Ettekandmisele tulid 
õigusteaduskonna üliõpilase H. 
Kärtneri ja Metsandusteaduskonna 
üliõpilase H. Randmaa tööd. Vii
mane oli läbimõeldud, põhjalik 
ettekanne, mis tõi esile rea fakte 
ja tõsiseid järeldusi autori uuri
mustest ENSV looduse ümberku
jundamise stalinliku plaani tkohta, 
näidates ära konkreetseid võima
lusi selle plaani elluviimise kiiren
damiseks ja edaspidiseid ülesan
deid teaduslikuks uurimistööks sel 
alal. H. Kärtneri ettekanne koloni- 
aalrahvaste võitlusest oma sõltu
matuse eest jäi kahvatuks, kandes 
liiga üldsõnalist deklaratiivset ise
loomu.

Kokkuvõtte konverentsi tööst te
gi ÜTÜ Nõukogu esimees sm. Päi, 
kes tunnistas konverentsi üldiselt 
kordaläinuks.

Ülikooli parteibüroo sekretär sm. 
Vill tõi oma kriitilises sõnavõtus 
esile mitmeid puudusi konverentsi 
töös, öeldes täiesti õigustatult, et 
vennasvabariikide külalised näita
sid mteie ÜTÜ-le, kuidas peavad 
olema üliõpilaste teaduslikud tööd 
ette valmistatud. ÜTÜ Nõukogul 
tuleb äsjamöödunud konverentsi 
õppetundidest teha tarvilikud jä
reldused töö edaspidise tõusu taga
miseks.

Juriidiiiste teaduste 
sektsiooni tööst

Juriidiliste teaduste sektsioonis 
toimus üldse kolm istungit. Esime
sel istungil oli ettekandmisel IV 
kursuse üliõpilase J. Schmidti töö 
teemal „Kollektiviseerimine Eesti 
NSV-s". Töö oli põhjalik ja andis 
väga hea ülevaate kollektiviseeri
mise küsimustest Eesti NSV-s.

Teisel istungil esitati kaks tööd: 
IV kursuse üliõpilase V. Leeto töö 
„Riikide vastutus rahvusvahelises 
õiguses" ja III kursuse üliõpilase 
H. Mõtsniku töö „Võitlus Venemaa 
arenguteede pärast XIX saj. ühis
kondlikus mõtlemises". Esimese töö 
juures jättis soovida töö metodo
loogiline külg, kuna teine töö ku
junes väga pinnapealseks — refe
rent polnud küllalt tõsiselt süvene
nud töösse.

Viimasel istungil oli samuti ette
kandmisel kaks tööd. IV kursuse 
üliõpilane J. Kaldre kõneles teemal 
„Osavõtu küsimus nõukogude kri
minaalõiguses". Ettekande kohta 
võib märkida, et autori tähelepanu 
oli jaotatud töö üksikutele küsimus
tele ebaproportsionaalselt, mistõttu 
kannatas ka töö terviklikkus.

Parimaks tööks juriidiliste tea
duste sektsioonis osutus IV kursuse 
üliõpilase E. Mölderi töö „Võitlus 
objektivistlike ja k osm op o liit
like vigade vastu nõukogude krimi
naalprotsessi alases teaduslikus 
kirjanduses".

Üldiselt tuleb märkida, et konve
rents teenis oma eesmärki. Esita
tud tööde temaatika oli aktuaalne 
ja ettekanded olid autorite poolt 
üldiselt hoolikalt ette valmistatud.

Konverentsi töö puuduseks tuleb 
lugeda seda. et ei suudetud kaasa 
tõmmata rohkem üliõpilasi, eriti 
nooremate kursuste osas. 66 külas
tajat kõigi kolme istungi kohta 
kokku on siiski õigusteaduskonnas 
liiga vähe. Ka oleks tahtnud kon
verentsil kuulda rohkem sõnavõtte.

V. Leeto,
ÜTÜ Nõukogu aseesimees.

T ugev rtegM  m e ie  s õ p r u s
Leningradi Riikliku Ülikooli esin

dajatena oli meil meeldiv võimalus 
osa võtta TRÜ ÜTÜ III teadus
likust konverentsist.

Me oleme väga tänulikud Eesti 
seltsimeestele, kes võtsid meid vas
tu, ümbritsedes meid väsimatu 
hoole ja tähelepanuga. Tänu nende 
hoolitsusele meil õnnestus tutvuda 
Tartuga, tema muuseumidega ja 
ülikooli eluga.

Väga meeldiv oli kohata siin 
Moskva, Kaunase, Riia ja Minski 
ülikoolide delegatsioone. Nõupida
mised, mis TRÜ ÜTÜ Nõukogu

korraldas teiste ülikoolide dele
gatsioonidega, toovad kahtlemata 
suurt kasu kõigile osavõtjaile.

Viibisime paljudel sektsioonide 
istungitel. Õppisime palju kuuldud 
ettekandeist, meie teadmised rikas
tusid, me nägime meie seltsimeeste 
elu ja tööd.

Sõites tagasi Leningradi, tahame 
soovida, et kuue ülikooli sõprus, mis 
sai aluse neil päevil, tugevneks iga 
päevaga veelgi.

V. Djakin ja V. Orlov, 
Leningradi Riikliku Ülikooli 

üliõpilased.

Osa võttes TRÜ ÜTÜ III teadus- t ket osavõttu - *
likust konverentsist oli võimalik ^ .p o o lt  ettetoodud s e l t s im e ^ l iS

Mitmesuguste kõrgemate õone- 
asutiste esindajate ühine поирЖ -
üm T T h in  ^ ""а* juhendeid

, parandamiseks,
ülestõstetud küsimused töö ia 
ulun gute koostöö kohta olid väea 
väärtuslikud. Kahju vaid, et neid 
ei formuleeritud resolutsioonide 
kujul, vaid nad kadusid läbirää
kimistesse.

Tartust olen tänulik 
titu  üliõpilastele süure vastutule
ku ja lahkuse eest meie esindaja
tele, kuid veel rohkem nende otse- 

hoiaku ja suure nakatava 
töörõõmu eest. Sooviksin, et tekki
nud sõprus veel rohkem kõveneks 
ja ühised ettevõtted laieneksid, et 
ühises töös taotella nõukogude tea
duse veel suuremat õitsengut.

tähele panna, et Tartu üliõpilased 
teevad viljakat tööd teaduse mit- 
mekesistel aladel ja teevad seda 
suure nõukoguliku patriotismi ning 
innuga.

Plenaaristungil esitatud referaat 
Tartu töörahva võitlusest nõukogu
de võimu võidu ja tugevdamise 
eest 1917. a. näitas kujukalt, kui sü
damelähedane see võitlus on Nõu
kogude Eesti üliõpilastele. Kuid 
konverentsi töö käigus sektsiooni
des oli selgesti näha, et samasugused 
võitlejad kommunismi võidu ja 
parema tuleviku eest on kõik kon
verentsist osavõtjad.

Kuigi kuulajate arv mõnel istun
gil oleks võinud olla suurem, siis
ki kohalolijad oma aktiivsusega ja 
elava osavõtuga läbirääkimistest 
tegid tasa selle väikese lünga.

Veel tahaksin märkida õppejõu
dude aktiivset osavõttu konverent
sist. Eriti tuleb märkida metsan
dusteaduskonna õppejõudude roh-

р. Nulle,
Läti Põllumajanduse Akadeemia 

üliõpilane.

Ainult meie maal, kus noorsoole 
on avatud kõik võimalused õppida, 
töötada ja arendada teadust, on 
võimalik selline loominguline side 
arvukate kõrgemate õppeasutiste 
vahel, nagu see ilmnes TRü ÜTÜ 
III teaduslikul konverentsil.

See konverents ja tutvumine 
siinsete üliõpilaste tööga andis 
meile väga palju. Me vahetasime 
töökogemusi, saime juurde uusi 
mõtteid ja suundi edasiseks tööks. 
Sellepärast jätkame edaspidi veel 
energilisemalt sõpruse tihendamist 
Tartu üliõpilastega.

Oleme rõõmsad, et meiegi saime

TRÜ ÜTÜ liikmeile edasi anda 
mõningaid töökogemusi, mis meie 
ülikoolis on osutunud viljakaiks 
ja kasulikeks. Nii näiteks soovita
sime luua vene keele ja kirjandu
se osakonna juures nõukogude kir
janduse sektsioon, kus võiks läbi 
viia kirjanduslike uudisteoste arut
lusi. Hea oleks ka meie ülikooli 
eeskujul välja anda kirjanduslik
ku almanahhi, kuhu võiks paiguta
da parimaid üliõpilaste teaduslikke 
töid ja kirjanduslikku omaloomin- 
gut.

Valgevene Riikliku Ülikooli 
delegatsiooni nimel 

N. Snežkova.
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beseisev õppimine tõstab meie ideelispotiitiMst teadlikkust
Möödunud semestril algas Tartu sõidu tõttu loengud ära jäänud.  ̂ ^

Riiklikus Ülikoolis töö terves reas Perioodiliselt on läbi võetud aja- 
marksistlik-leninlikku teooriat ise- järk Suurest Sotsialistlikust Oktoob

rirevolutsioonist kuni Teise Maail-seisvalt õppijate gruppides, milles 
se oli registreerunud arvukas hulk 
ülikooli õppejõude. ÜK(b)P ajalu
gu, dialektilist ja ajaloolist mate
rialismi ning poliitilist ökonoomiat 
iseseisvalt õppijate gruppide kõr
val oli NSV Liidu välispoliitika 
küsimuste ja kaasaegsete rahvus
vaheliste suhete iseseisvalt õppija
te grupp üks vähemaid oma arvu
liselt koosseisult. Sinna oli regist
reerunud 25 õppejõudu.

Heites pilgu kuni käesolevani 
tehtud tööle, võib aga märkida, et 
viimase grupi töö on olnud siiski 
üks aktiivsemaid. Seni on toimu
nud grupis 12 loengut, konsultatsi
ooni ja teoreetilist vestlust, ning 
vaid kahel korral on lektori ära-

masõja alguseni, kusjuures mitmed 
küsimused on detailsemalt läbi 
töötatud ja põhjustanud küllalt ela
vaid sõnavõtte teoreetiliste vestlus
te käigus.

Selle aja jooksul on silma paist
nud oma aktiivse osavõtuga grupi 
tööst ja materjali omandamisega 
mitmed iseseisvalt õppijad, nagu 
sm-d Veiderpass, Michelson, Varep, 
Põkk, Naimark, Siliksaar jt. On 
olemas aga ka passiivselt tööst 
osavõtjaid. Nii näiteks sm. Vester 
ei ole peale esimese loengu end 
enam lektorile näidanud. Samuti 
rida kehakultuuriteaduskonda kuu
luvaid õppejõude, nagu sm-d Par
re, L. Paris, P. Paris on arvukaid

kordi puudunud loengutest ja teo
reetilistest vestlustest. Arvestades 
asjaolu, et palju puudunud ja lä
bivõetud materjali mitte omandanud 
seltsimehed takistavad tunduvalt 
töö üldist käiku, on vajalik, et 
ametiühing, eriti kehakultuuritea
duskonna osas, enam tähelepanu 
pööraks iseseisvalt õppijate töö 
kontrollimisele ja nende abistami
sele.

Kahtlemata tuleb lugeda suurel 
määral lektori, sm. Jegorovi tee
neks asjaolu, et grupi töö on üld
joontes arenenud rahuldavalt, jär
jekindlalt, ning et enamik sellesse 
gruppi registreerunud õppejõude 
on omandanud palju uut ja väär
tuslikku oma ideeHs-poliitiliste 
teadmiste tõstmiseks.

E. Tallmeister, 
grupi vanem.
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Töövõitudega vasiu Eesii NSV 10. aastapäevale
Eesti NSV ajaloolisest kümnendast juubeliaasta

päevast lahutab meid vaid mõni üksik knu. Kogu 
eesti töötav rahvas valmistub täie innuga selleks 
üldrahvalikuks pidupäevaks. Iga päev toob kaasa 
sündmusi, mis näitavad meie töötavate hulkade 
kõrget poliitilist aktiivsust ja võimsat tööentusiasmi, 
maailma kõige eesrindlikuma korra — nõukogude 
korra suurt jõudu.

Ka Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv on asunud 
ettevalmistustele Eesti NSV iO. aastapäeva väärikaks 
tähistamiseks. Ülikoolis on tööle asunud vastav 
komisjon, kelle poolt on välja töötatud aastapäeva 
tähistamise kava. Nimetatud kavas on ette nähtud 
üle 100 erialalise ja poliitilise loengu, mis üksikutes 
ettevõtetes, käitistes ja kolhoosides viiakse läbi üli
kooli õppejõudude poolt. Teaduskonniti tehakse 
kokkuvõtteid kateedrite ja teaduskondade töösaavu- 
tustest ülikoolis nõukogude korra tingimusis.

Esmakordselt rakendatakse ülikoolis sotsialistlikku 
võistlust, mille vastava üleskutsega algasid õigustea
duskond ja matemaatika-loodusteaduskond. Selle 
üleskutse võtsid vastu teised teaduskonnad ja sellega 
on kogu ülikooli kollektiiv valmis kindlustama üli
kooli tööplaani korraliku täitmise ja veel lisaks 
täitma rea konkreetseid üleplaanilisi sotsialistlikke 
kohustusi.

Sotsialistlikku võistlust rakendavad ka kehakul

tuurikollektiivid ja mitmed teised ühiskondlikud 
organisatsioonid.

ülikool annab ENSV 10. aastapäeva tähistamiseks 
välja teaduslikke artikleid sisaldava koguteose. 
Samuti pühendatakse aastapäevale 1.—3. juulini 
kestev teaduslik sessioon kolme plenaaristungiga, kus 
kuulatakse ära 12 teaduslikku ettekannet aktuaalse
tel teemadel. Samaaegselt toimuvad vastavad näitu
sed teaduskondades ja ülikooli raamatukogus. Eel
seisev suur tähtpäev tiivustab samuti üliõpilasi 
omandama senisest paremini oma õppeaineid, tõstma 
õppedistsipliini ning veel intensiivsemalt töötama 
marksistlik-leninliku teooria omandamise alal.

Ülikooli majandusaparaat on võtnud enesele 
Nõukogude Eesti 10. aastapäeva eel tõsiseid üles
andeid. Nii saavad uue rüü rida ülikooli maju nii 
väliselt kui seesmiselt. Olgu siinkohal tähtsamana 
mainitud vaid ülikooli peahoonet, mille fassaad, aula 
ja koridorid valgendatakse jne.

Ülikooli kollektiivi ülesanded seoses ettevalmis
tustega Eesti NSV 10. aastapäevaks on suured ja 
vastutusrikkad. Olgu iga õppejõu, üliõpilase ja tee
nistuja ülesandeks veelgi paremini, senisest veelgi 
suurema hooga võidelda Eesti NSV 10. aastapäeva 
auks võetud kohustuste täitmise eest, et me kõik 
võiksime eelseisval suurel tähtpäeval rõõmu tunda 
saavutatud edusammude üle.

K e h a K u !tu u r  ja  s p o r t

Lõppenud talispordihooaja kokku<=
võtteid

Tehes kokkuvõtet lõppenud tali- 
spordihooajast TR Ülikoolis voib 
konstateerida üliõpilaspere suure
nevat huvi talispordi vastu. Uha 
enam hoogu on võtmas suusatami
ne, kuna uisutamise alal valitseb 
veel suur mahajäämus, mis kind
lasti on tingitud vastava sektsioo
ni puudumisest USK juures ja ma
teriaalse baasi nõrkusest.

Võrreldes möödunud aastaga tõu
sis tänavusel hooajal tunduvalt 
üliõpilassportlaste arv, kes juba 
sügisel aegsasti tegid ettevalmistu
si lähenevaks suusaspordihooajaks, 
käies pidevalt treeningtundides 
Vastavalt sellele võis märgata ka 
nende sportmeisterlikkuse tundu
vat tõusu.

Olgugi, et USK ridadest lahkus 
möödunud aastal rida parimaid 
suusasportlasi ülikooli lõpetamise 
tõttu, suutis USK oma positsiooni 
säilitada 1950. a. ENSV ametiühin
gute esivõistlustel, tulles kindlalt 
esikohale. Eesti NSV esivõistlustel 
suusatamises pidi USK sel aastal 
aga leppima II kohaga.

Keskseks sündmuseks hooaja 
vältel oli muidugi ametiühingute ja 
kommunistlike noorte suusakross. 
Võrreldes möödunud aastaga on 
selle suure ürituse läbiviimisel teh
tud edusamme. Osavõtjate arv tõu
sis ?53-!t 1250-le, kusjuures aga ei 
saa ka märkimata jätta olulisi 
puudusi krossi üldises käigus. Osa
võtjate arv on siiski veel väike. Nii 
näiteks parimas teaduskonnas — 
KKT-s võttis krossist osa ainult 
85% kollektiivi liikmeist, viimasele 
kohale jäänud arstiteaduskonna:) 
aga oli see protsent koguni vaid 
43,6.

Eriti nõrgaks tuleb tunnistada 
peale arstiteaduskonna ka metsan
dusteaduskonna, loomaarstiteadus
konna ja matemaatika-loodustea- 
duskonna osavõttu suusakrossist.

Nagu suu sakr ossi nimi juba

ütleb, peaks siin kommunistlike 
noorte osa kõige eesrindlikum ole
ma. Tegelikult aga pole see kõikjaj 
nii. Näiteks arstiteaduskonnas star
tis krossil ainult umbes 40% kom
munistlikest noortest. Analoogiline 
on olukord ka põllumajandustea
duskonnas ja õigusteaduskonnas. 
Kõige kurvem on aga pilt, kui ana- 
üüsida TRU komsomolikomitee ja 

ametiühingu komitee liikmete osa
võttu krossist. Komsomoli komitee 
paljudel liikmetel, eesotsas sekre
tär sm. Tiido ja kehakultuurisek- 
tori juhataja Aino Lukasega, sa
muti ametiühingu komitee esime
hel sm. Paulil ja aseesimehel sm. 
Salumaal on kross tegemata. Seni, 
kui komsomoli- ja ametiühingu 
komitees endas pole aru saadud 
krossi tähtsusest, pole seda ka loo
ta laiematelt üliõpilashulkadelt. 
Selleks, et parandada edaspidi 
krossi läbiviimist TRU-s, tuleks ka 
krossi tegelikel juhtidel endil võt
ta õige hoiak suusaikrossi suhtes.

Hooaja viimase üritusena toimu- 
'<j_ TRU esivõistlused suusatamises. 

Rõõmustavaks nähteks selle juures 
oli üliõpilaste elav huvi esivõistlus- 
te vastu, mida näitab asja
olu, et teatesuusatamises star
tis kokku 18 mees- ja nais
konda.

Üldiselt TRU esivõistlused suu
satamises näitasid, et üliõpilas
peres hakkab üha enam hoogu 

õtma suusasport, mis on üks tali
spordi kaunimaid ja peamisi alasid 
ning meie üliõpilasperele kõige 
kättesaadavam.

Lootes, et meie ülikooli suusa
baas peagi kahekordistub, oleks 
rõõmustav nähe, et esialgne saavu
tatud hoog mitte ei raugeks, vaid 
järgmisel hooajal mitmekordistuks.

A. Aavola, 
kehakultuuriteaduskonna 11 

kursuse üliõpilane.

Pingelised he llused PMMduHse! Намай
Olümpiaadi ürituste raames toi

muvad praegu teaduskondadevahe- 
Hsed malevõistlused, millel on esin
datud 7 teaduskonda, igaüks ühe 
nais- ja seitsme meesmaletajaga.

Seni mängitud viie vooru tule
muste alusel hoiab esikohta enda 
käes matemaatika-loodusteadus
kond, kelle võistkond on saavuta

nud 25,5 punkti 29-st võimalikust. 
Teisel kohal on metsandusteadus
kond 19 punktiga 30-st võimalikust. 
Individuaalselt on parimini esine
nud meesmaletajad Nei, Soobak ja 
Sõerd ning naismaletajad Mikfeld 
ja Otsasson.

E. Jegerson

Juba käesoleva aasta veebruari
kuus avaldasid ajaloo-keeleteadus
konna purjespordihuvilised noored 
soovi hakata tegelema ettevalmis
tustega kevadiseks purjespordi- 
hooajaks. Otsustati paluda abi Üli
kooli Spordiklubilt treeneri näol, 
kes annaks juhiseid tehnilistes kü
simustes. USK-st teatati, et seda 
asja hakkab juhtima sm. Parre, 
kuid mitte enne, kui luuakse vas
tav sektsioon üleülikoolilises ulatu
ses, mis pidi toimuma märtsis. 
Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpila
sed organiseerisid oma kehakultuu
rikollektiivi juures purjespordi 
sektsiooni ja jäid ootama USK 
poolt lubatud abi. Märtsis aga üle- 
ülikoolilise purjespordisektsiooni 
asutamist ei toimunud, vaid see 
lükati USK poolt aprillile. Selle 
järele pidid joonduma ka ajaloo-

keeleteaduskonna noored ja ikka 
veel ootama, millal USK osutaks 
neile vajalikku abt.

Võib-olla USK leiab, et eksami
sessiooni ajal on paras aeg nende 
küsimustega tegelemiseks? Sellisel 
juhul aga jäävad käesoleval pur- 
jespordihooajal kõrvale paljud 
asjasthuvitatud ja purjesport jääb 
meil endiselt väikese hulga „spet
sialistide" asjaks. Ajaloo-keeletea
duskonna purjespordihuvilised aga 
sellega ei lepi ja ootavad, et USK 
suhtuks vähem bürokraatlikult 
nende algatusse ja aitaks kõigiti 
kaasa selle tähtsa spordiala viimi
seks laialdastesse üliõpilasmassi- 
desse. ' ! !

K. Kukk, A. Künnap,
ajaloo-keeleteaduskonna üli

õpilased.

Õppedistsipiiin 
tugevamaks!

Oppedistsipliin ülikoolis — see 
on töödistsipliin, see on sotsialist
liku töössesuhtumise küsimus.

Metsandusteaduskonnas j ätab 
oppedistsipliin käesoleval õppeaas
tal veel väga palju soovida. Meil 
leidub üliõpilasi, kes kaasüliõpilasi 
ebaseltsimehelikult agiteerivad hal
vasti töötama, nagu see juhtus 
sügissemestril metsamajandustea- 
duskonna IV kursuse mõningate 
üliõpilastega (A. Sinkel jt.); meil 
esineb korrarikkumisi, mis seisne
vad õppetöö ajal kõrvaliste küsi
mustega tegelemises, nagu seda ke
vadsemestri algul kiputi arendama 
metsatööstusosakonna III kursuse 
mõnede üliõpilaste (E. Eiber jt.) 
poolt; meil aga leidub veel ka üli
õpilasi, kes õppetööst hoiavad liht
salt eemale, võttes osa vaid üliõpi
laste poolt valitud üksikute õppe- 
distsipliinide loengutest ja prakti
listest töödest, nagu näiteks metsa
tööstusosakonna II kursuse üliõpi
lane B. Nagel. Teaduskonna mõnin
gate üliõpilaste kohusetundetu õp
petöösse suhtumine aga tekitab 
nendele tõsiseid raskusi õppetöös 
edukalt edasijõudmiseks. Nii näi
teks metsamelioratsiooniosakonna
III kursuse üliõpilased A. Koger ja 
B. Koltsov võtavad õppetööst osa 
korratult ja suudavad selletõttu 
saada ainult rahuldavaid hindeid, 
metsatööstusosakonna I kursuse 
üliõpilastest aga E. Vares puudub 
sagedasti õppetööst ja ei ole suut
nud likvideerida üht talvisel eksa
misessioonil jäänud võlgnevust. Sa
mal kursusel üliõpilane H. Velder- 
man, heade võimetega isetegevus- 
lane, peab tõstma oma töödistsip
liini mitte ainult isetegevusaladel, 
чта koordineerima oma tööd ka 
ö^T'eteyevtise alal, et tõ ''4*a r^pha- 
jäänuta ebamugavalt kohalt õppe
töö eesrindlase meeldivale ja au
väärsele kohale.

Eeskujudeks teaduskonna üliõpi- 
laskollektiivis ei ole aga mitte need 
kuus metsamajandusosakonna IV 
kursuse üliõpilast, kellele hal^a 
õppeülesannetesse suhtumise ja 
nõukogude üliõpilasele mittesobiva 
käitumise pärast anti rek to ri poolt 
sügissemestril karistusi, või need 
teaduskonna endised üliõpilased 
(V. Pajumets, E. Taro, A. Männa
maa jt.), kes märtsikuu teisel poo
lel eksmatrikuleeriti halva õppe
tööst osavõtu pärast. Eeskujudeks 
on meil põhjust tõsta õppetöös edu
kaid ja ühiskondlikult aktiivseid 
üliõpilasi, nagu metsamajandustea- 
d usk on na III kursuse üliõpilasi 
U. Langelit, U. Riisperet, metsa
melioratsiooniosakonna III kursuse 
üliõpilast V. IJnnamäge, metsa
tööstusosakonna III kursuse üliõpi
lasi V. Kaarnat, V. Koslovi ja pal
jusid teisi. Kursustest aga väärib 
esiletõstmist metsatööstusosakonna
IV kursus, kus töödistsipliin on 
võrdlemisi kõrgel tasemel.

Meil esinevad puudused on vaja 
likvideerida. Selleks on rakendatud 
administratiivse tegevuse kõrval 
ühiskondlikus liinis kogu kollek
tiivi haarav sotsialistlik võistlus. 
Kursuste kolmikud astugu aga veel 
aktiivsemalt tegevusse ja kasutagu 
kursuse hooldaja õppejõu ning de
kanaadi abi kursuse esirinda viimi
seks.

Dots. V. Ritslaid,
metsandusteaduskonna dekaan.

KommuntstHke noorte e!u

!ga noor olgu aktiivne osavõtja ühis
kondlikust tööst

Möödunud neljapäeval toimus 
põllumajandusteaduskonna üliõpi
laste elus tähelepanuväärne sünd
mus — sel päeval kogunes üle 150 
kommunistliku ja organiseerimata 
noore komsomoli-algorganisatsioo- 
ni lahtisele koosolekule, kus päe
vakorras oli võitluse küsimus ko
danliku ideoloogia igandite vastu 
üliõpilaste teadvuses. Aktiivne osa
võtt tõendas, et põllumajandustea
duskonna üliõpilased on üle saa
nud kõigest vanast, aegunust ja on 
tõsiselt huvitatud edasiliikumist 
takistavate tegurite likvideerimisest 
üliõpilaste teadvuses ja käitumises. 
Sedasama näitab ka 11 eesrindliku 
noore vastuvõtmine ULKNU rida
desse samal koosolekul.

Algorganisatsiooni büroo sekre
tär sm. Aamisepp näitas oma sõ
navõtus, et kapitalismi igandite 
vastu on tarvis pidada karmi võit
lust, sest nad ei kao iseenesest ja 
on suureks takistuseks uue inimese 
kasvatamisel. Ta tõi teaduskonna 
elust esile juhtumeid, kus suhtu
takse halvustavalt ühiskonnatea
duste õppimisse (Reintam, Lamp- 
son), sulgutakse kitsasse isiklike 
huvide tsitadelli (Randvoog, Sep- 
po), pigistatakse sõbramehelikult 
silmad kinni väärnähtuste ees, va
letatakse õppetööst osavõtu küsi
muses (Unt, Uuemõis, Remmelg) 
jne.

Ka teistes sõnavõttudes said pal
jud kodanlike igandite kandjad 
paljastava kriitika osaliseks. Sm. 
Rooma näiteks kritiseeris I kursu
se üliõpilast Porovardjat, kes ei 
tunnusta oma kohustusi kollektiivi 
ees, hoidub kõrvale ühiskondlikest 
üritustest ja propageerib kodanlik- 
ce mugava äraelamise ideaalikesi. 
Ka üliõpilane Haak oma labaste 
naljadega marksismi-leninismi 
aluste seminaril ja „spikerite" te
gemise propageerimisega väärib 
kursusekaaslaste põlastust. Üliõpi
lane Remmer aga näitab oma iroo

nilise suhtumisega nõukogude teh
nika suursaavutustesse, et ta ei 
taha seada oma elueesmärgiks kaa
saaitamist moodsa, eesrindliku teh
nikaga varustatud kolhoosipõtlu- 
majanduse ehitamisel.

Rohkete asjalike sõnavõttude 
kõrval jättis imeliku mulje IV kur
suse üliõpilase Aule sõnavõtt, mil
les loendati paljasõnaliselt hulk 
puudusi, kusjuures puudus konk
reetsus ja vigade põhjuste analüüs. 
See näitas bolševistliku printsipi
aalsuse ja enesekriitika puudumist 
sm. Aule enda juures. Ometi esi
neb IV kursusel, nagu märkisid 
teised sõnavõtjad, hulk fakte, mis 
räägivad kodanlike igandite ole
masolust: üliõpilased Oho ja Pirts 
hoiduvad kõrvale kolhooside abis
tamisest, kursuseõhtul püüdsid mõ
ned üliõpilased „üles soojendada" 
iganenud, nõukogude inimesele 
võõraid buršilaulukesi jne.

Ka sm. Palmi sõnavõtus ilmnes 
kriitikapuudus, kui ta ütles, et III 
kursus moodustab ühtse nõukoguli
ku terviku. Ometi aga kannab selle 
kursuse üliõpilane Saag juba viis 
aastat kodanlike lipuvärvidega sõr
must ja käib kirikus!

Üldiselt täitis koosolek oma vas
tutusrikka ülesande, näidates täie 
selgusega, kui õigustatud olid sõ
navõttudega esinenud seltsimeeste 
nõudmised sageli kõrvalistena näi
vate, kuid edasiliikumist takista
vate igandite likvideerimiseks. 
Koosolekust osavõtjad veendusid, 
et praegu peab iga nõukogude üli
õpilane endalt küsima, kas ta on 
kõik teinud aktiivseks kaasalöö
miseks sotsialistlikus ülesehitus
töös. Nende vastu aga, kes elust 
end eraldada tahavad, tekib para
tamatult hukkamõistev ühiskond
lik arvamus, kuni nad end ei pa
randa ja ei asu aktiivsele osavõt
misele nõukogude elust.

V. Koslov,
ELKNU TRÜ Komitee liige

V e s t e
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Mina, Uudu Uniste, olen eluaeg 
olnud väga tagasihoidlik inimene. 
Juba algkoolist alates olen ma ar
mastanud tagumistes pinkides is
tuda, et võimalikult vähe õppejõu
dude tähelepanu äratada.

Nii hea on segamatult mõtteid 
mõlgutada kuskil kaugemas nurgas, 
kritseldada kuivatuspaberile, või 
kui see täis saab, siis kooli lauale. 
Selleks on eriti sobivad värvimata 
või heledavärvilised lauad. Sinna 
võib kõike jäädvustada, mis süda
mel pakitseb: võib ropendada või 
armastust avaldada, joonistada 
armsama inimese portree või init
siaalid, või jälle jäädvustada tules 
lõõmav ja verest nõretav süda noo
lega. Võib ka selliseid asju üles 
tähendada, mis muidu meeles ei 
seisa, nagu valemid, aastaarvud või 
grammatika reeglid.

Mulle meeldib väga selline enda- 
ette nokitsemine. Kuid tegelikult 
ma polegi nii üksi. Kord sattudes 
põllumeeste auditooriumi, ma leid
sin nende laudadelt palju huvita
vat materjali. Ja ega mina üksi po
leks jõudnud poole aastaga täis 
joonistada keemia ringauditooriu
mi laudu! Oi, meie oleme päris 
mitmekesi! Vaata ainult ringi kee
leteadlaste, arstide, ajaloolaste või 
ükskõik kelle auditooriumides, ja 
sa veendud selles. Ja meie ees on 
seni kõik võimetud, sest me tööta
me endamisi ja salaja.

Uks tundmatu tagasihoidlik mõt
tekaaslane on mul matemaatikute 
hulgas. See on oma eluülesandeks 
võtnud vene keele tundide ajal 
üks laua jalg läbi lõikuda. Mate
maatikud üldse on väga visad ja 
järjekindlad inimesed. Seda järel
dan ma ka minu tundmatust kol
leegist — iga tund paar laastugi, 
küllap tal on kõik täpselt välja 
arvestatud, et saaksid korraga läbi 
nii laua jalg kui ka ülikoolikursus.

Nagu ma juba eespool mainisin, 
olen ma väga tagasihoidlik ja ra
hulik inimene. Ei taha, et minust 
palju räägitakse, ei taha ka ise 
palju rääkida. Aga viimasel ajal 
on mind hakatud taga kiusama. 
Vene keele õpetaja küsib mind alati 
just siis, kui mul on mõni huvitav 
nikerdus pooleli. Poliitinformat- 
sioonis, marksismis ja üldse igal 
pool on hakatud mulle erilist tä
helepanu pühendama: küsitakse, 
konsulteeritakse, kontrollitakse 
konspekte ja arvestatakse miinus
punkte kõrvaliste asjadega tegele
mise eest. Lühidalt — mu vaiksed 
mõtiskelud loengute ajal on täiesti 
rikutud.

Kallid tundmata kolleegid kõiki
dest teaduskondadest, andke mulle 
nõu, mida peaksin ma edaspidi 
tegema.

Tervitades Uudu Uniste

Need paljud, kes ei jaga Uudu 
Uniste ja temataoliste mõtte- ning 
teoviisi ja mõistavad selle hukka, 
vastavad Uniste kirjale järgmiste 
soovitustega:

1. Soovitame astuda näitekunsti- 
ringi; teist saaks „pesueht" man
dunud aegade noorsoo kehastaja, 
kellel puudub nõukogude noorsoole 
omane töörõõm ja südidus.

2. Võtke lauajala lõikumise ase
mel endale mõni eksperimentaalne 
uurimistöö oma eriala teaduslikus 
ringis. Oma füüsilist jõudu 
rakendada kehakultuurikollektiivis.

3. Kindlasti te loete selliseid raa
matuid, nagu „Südame haa
vad" jt. Asendage need selliste 
raamatutega, nagu „Noor Kaardi

vägi", „Kuidas karastus teras", 
„Onn", „Valgus Koordis" jt.

4. Õppige igaks tunniks ettenäh
tud osa vene keelt.

5. Ajaleht „Tartu Riiklik ülikool" 
ja seinalehed ootavad teilt h ä i d  
karikatuure ja vesteid — mitte 
puidul, vaid paberil.

Täitnud enam-vähem need näpu
näited, te lakkate olemast üleliigne 
„mööbel" edasirühkiva nõukogude 
õppiva noorsoo jalus. Olete siis 
muutunud vajalikuks lüliks meie 
suures kollektiivis, kes üksmeelselt 
võitleb parema homse eest ja kuu
lutab kadu tumedatele möödunud 
aegade varjudele.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Parimate töötulemustega vastu Eesti 
NSV 10. aastapäevale!

21. juulile* 1950 läheb eesti töötav 
rahvas vastu suure vaimustuse ja  
erilise tööhooga. Töötajad linnas 
ja  maal võtavad endaie uusi kõr
gendatud sotsialistlikke kohustusi, 
ületavad seniseid norme, sammuvad 
ühelt töövõidult teisele.

See töövaimustus on haaranud ka 
meie ideoloogilise rinde töötajaid. 
Selle ku jukaks väljendajaks on 
Tartu Riiklikus Ülikoolis esm akord
selt rakenda tuti sotsialistlik võistlus, 
miile algatasid õigusteaduskonda ja  
matemaatika-loodusteaduskonna õp- 
pejõtiduue, teenistu jate ja  üliõpi
laste kollektiivid ja  millega üiiiue- 
sid kõik teised teaduskonnad.

Seoses rahvusvahelise toolispüha 
1. mai lähenemisega on Ei\Sv 10. 
aastapäeva auks toimuv sotsialist
lik võistlus meie ülikoolis votnud 
juurde uut hoogu. A priliikuu teisel 
poolel toimub ka esimene sotsialist
liku võistluse tulemuste hindamine 
ja  parim at teaduskonda ootab p re 
meerimine rektoraadi ja  am eäünin- 
gu komitee rändpunalipuga.

Sotsialistliku võistluse käigu 
kontrollimisel on selgunud, et tea 
duskondade kollektiivid suhtuvad 
asjalikult võetud kohustustesse ja  
teevad tõsiseid pingutusi nende tä it
miseks. Ma temaatika-loodus tead a s- 
konnas ja  arstiteaduskonnas on 
ametiühingu büroo organiseerinud 
sotsialistliku võistluse kohustuste 
täitmise kontrolli, ajaloo-keeletea- 
duskond on rakendanud laialdast 
võistlust üksikute iiiiõpiiasrühmade 
\ahel, kehakultuuriteaduskonnas on 
seatud sisse täpne arvestus võetud 
kohustuste täitmise osas. Looma
arstiteaduskonnas on seatud sisse 
sotsialistliku võistluse kontroilvihik, 
kus fikseeritakse läidetud kohustu
sed.

Kui vaadata vastuvõetud sotsia
listliku võistluse kohustusi sisuii- 
selt, siis näeme, et need kohustused 
haaravad teadusliku uurimistöö, õp
peprotsessi paremustumise, õppe
jõudude erialase kvaä  ikatsiooni 
tõstmise, mass.iise poliitilise töö, 
teaduse ja  prak tika seose tugevda
mise ja  veei palju  muid küsimusi. 
Li ole kahtlust, et nende kohustus
te täitmine aitab tõsta meie ülikoo
li töötaset veelgi kõrgemale.

Kuid seejuures esineb nii sotsia
listliku võistluse kohustuste vastu
võtmise kui ka võistluse organisee
rimise osas tõsiseid puudusi, mis 
tuleb kiiremas korras kõrvaldada.

Sotsialistlik võistlus ei ole veel 
igas teaduskonnas m uutunud õppe
jõude, teenistujaid ja  üliõpilasi mo
biliseerivaks faktoriks. See nähtub 
sellest, et võetud kohustuste hulgas 
leidub selliseid, mis oma olemuselt 
kuuluvad täitmisele tavalise ü li
kooli töö korras ja  on juba 
enne sotsialistliku võistluse väl
jakuulutam ist teaduskonna töö
plaanis ette nähtud või juba 
koguni täidetud. Näiteks looma
arstiteaduskonna sotsialistliku võist
luse kohustustes, mis võeti vas-

) tu m ärtsikuul 1950, oli nähtud ette 
jaanuarikuus viia läbi Emajõe zoo- 
vetjaoskonna vetsanitaride kursu
sed, s. t. fikseeriti seda, mis oli ju 
ba toimunud. Samas ettenähtud 
kandidaadi-dissertatsiooni kaitsmise 
all mõeldi sm. Velleste dissertatsi
ooni, mille kaitsm ine oli juba ammu 
enne m ärtsikuud välja kuulutatud. 
On päris selge, et sellised punktid 
sotsialistliku võistluse kohustuses 
töötajate masside uutele saavutuste
le mobiliseerimise asemel võivad 
avaldada otse vastupidist, uinutavat 
mõju.

Sotsialistliku võistluse kohustuste j 
hulgas leidub ka ebakonkreetseid 
punkte, mille teostamist on või
matu või väga raske kontrollida.

üksikud  vastuvõetud punktid on 
ka vastuolus nõudega, et sotsialist
lik võistlus ei saa toimuda töö^ sel
les osas, mis võib m õjutada õppe
töö tulem uste hindamist. M atemaa
tika-loodusteaduskonna üleskutses 
leiduv punkt „Kindlustada 100%-st 
riigieksam ite sooritamist 1950. a., p i
devalt juhendades üliõpilaste ette
valmistust riigieksam itele'' võib aga 
kaudselt m õjutada eksamikomisjoni.

; et see võimaldaks kõigil eksami 
sooritamise. Sellesisulise kohustuse 
vastuvõtmine on ülikooli praktikas 
ammu keelatud.

Esineb ka selliseid punkte, mille 
täitmine võib viia formalismile — 
näiteks kohustus kõigi loengute 
täielikuks konspekteerimiseks või 
kohustus tõsta ÜTÜ liikmete arvu 

j 1950. a. jooksul vähemalt ?5% (õi
gusteaduskonna üleskutses).

Kõik need sisulised puudused sot
sialistliku võistluse kohustustes tu 
leb kiirem as korras kõrvaldada.

Üheks väga oluliseks puuduseks on 
ka veel see, et sotsialistlikku võist
lust ei ole veel viidud iga üksik- 
töötajani. Vähe on veel võetud in- 
dividuaalkohustusi. Selles osas sei
sab am etiühinguorganisatsioonidel 
ees veel suur töö. Peamiseks isi
kuks, kelle tööst suurel m ääral ole
neb selle puuduse kõrvaldamine, on 
am etiühingu rühm aorganisaator.

Eesti NSV 10. aastapäeva eelne 
tööperiood nõuab kogu ametiühingu 
aktiivilt, et ta oma tähelepanu pöö- j 
raks peamiselt sotsialistliku võistlu -) 
se järjek ind la le  süvendamisele. 
Ametiühingu organid peavad võist- 
lejaile osutama praktilist abi sotsia
listlike kohustuste täitmisel.

Väga vähe näivad tundvat huvi 
sotsialistliku võistluse vastu ka mõ
nede teaduskondade dekaanid. Nen
de poolt a llak irju ta tud  teaduskon
dade semestri tööplaanides ei m aini
ta üldse sotsialistlikku võistlust.

Sotsialistlik võistlus on kommu
nistliku ühiskonna ülesehitamise 
läbiproovitud meetod, ja  haaranu
na laiu töötajate masse, viib ta 
meie arengut kiirem ini edasi. Sot
sialistlik võistlus Tartu Riiklikus 
Ülikoolis peab haaram a igat õppe
jõudu, teenistujat, töötajat ja  üli
õpilast.

Üliõpilaste Teaduslik Ühing asu
tati meie ülikoolis kaks ja  pool 
aastat tagasi. Asutamise a ja l oli 
ühingus 15 teaduslikku ringi kokku 
umbes 400 liikmega. Oma olemas
olu kestel on ÜTÜ pidevalt kasva
nud ja  praeguseks ületab ringide 
arv juba 50, kuna ringidesse on 
koondunud juba ligi pool üliõpi
laskonnast. ÜTÜ liikm ete arv aga 
on kasvanud 250-ni. Ka ühingu töö 
maht ja  tase on tunduvalt parane
nud, on kasvanud teaduslike tööde 
hulk ja  tõusnud nende sisuline 
väärtus. See areng peegeldub k u ju 
kalt üliõpilaste teaduslikel kon
verentsidel, mille raames ettekan
tavate tööde arv  ja  kvaliteet on 
pidevalt tõusnud. H iljuti lõppenud 
kolmanda, Eesti NSV 10. aastapäe
vale pühendatud teadusliku konve
rentsi töö toimus juba 15 sektsioo
nis 59 istungil, kus peeti kokku 85 
teaduslikku ettekannet. Vastavad 
arvud I teaduslikul konverentsil 
olid l i ,  22 ja  45 ning II konverent
sil 12, 34 ja  63.

Konverentsist võttis osa ka 18 
külalist Moskvast, Leningradist, 
Minskist, Kaunasest ja  Riiast, kes 
esinesid 16 ettekandega. Külaliste 
osavõtt konverentsist aitas oluliselt 
kaasa konverentsi õnnestumiseks. 
Nende ettekanded olid näiteks sel
lest, m illine peab olema teaduslik 
ettekanne tem aatika valiku, teo
reetilise läbitöötatuse ja  ideoloogi
lise sügavuse poolest. Ühtlasi või
maldas kontakt külalistega oman
dada kasulikke juhiseid ja  koge
musi teadusliku töö edaspidiseks 
juhtim iseks meie ülikoolis.

Üldiselt võib mainida, et üliõpi
laste ja  õppejõudude osavõtt kon
verentsist oli võrdlemisi elav (loo
m aarstiteaduskond, m etsandustea
duskond, KKT). Samal ajal aga näi
teks ajaloo- ja  juriidiliste teaduste 
sektsioonide istungitel oli osavõt
ja id  väga vähe. Need asjaolud vii
tavad sellele, e t ÜTÜ tegevus on 
meie ülikooli kollektiivis veel liiga 
vähe populaarne. Teiselt poolt an
dis sama asjaolu veel ühe olulise 
kogemuse: üliõpilaste teaduslik 
konverents ei tohi a jaliselt ühte 
langeda teiste ulatuslike üleülikoo
liliste üritustega.

Konverents näitas ka, e t hooli
mata üliõpilaste teadusliku töö te 
m aatika pidevast paranem isest esi
neb meil vigu veel siingi. Konve
rentsil ei esitatud küll täiesti eba- 
aktuaalseid ja  ideoloogiliselt vää- 
ra id  referaate, kuid võisime siiski 
tähele panna ebajärjek ind lust ja  
killustatust teadusliku töö alal. Nii 
on vähe kasutatud kollektiivset 
uurimistööd ja  kompleksteemasid 
mitme ringi või osakonna vahel. 
Teaduslikes ringides pole veel 
välja kujunenud kindlat uurim is
töö suunda, üliõpilased uurivad 
küsimusi, mis on valitud ainult 
nende puhtisiklike huvide alusel.

Sellest tuleneb ka paiguti esinev 
töö nokitsev iseloom. Killustatus 
tem aatika alal on oluliselt põhjus
tatud sellest, et paljudes ülikooli 
kateedrites, millest õieti oleneb 
suures osas ÜTÜ töö edukus, ei 
ole välja  kujunenud kindlat suun
da teaduslikus uurimistöös.

Üheks tem aatika-alaseks puudu
seks on ka asjaolu, et paljusid olu
lisi probleeme on käsitletud puu
dulikult või üldse mitte. Ajaloo- 
keeleteaduskonnas polnud ükski 
ettekanne otseselt seotud UK(b)P 
KK ajalooliste otsustega ideoloogi
listes küsimustes, füüsika-matemaa- 
tikadsakonnas pole leidnud käsitle
mist otseselt tööstusega seotud 
probleemid, loodusteaduslikes sekt
sioonides puudusid m itšuurinliku 
bioloogia küsimusi käsitlevad teo
reetilised teemad. Konverentsil esi
nes vähe töid, mis oleksid seotud 
läheneva Eesti NSV 10. aasta
päevaga.

Kuigi teemade käsitluse teoreeti
line ja  ideoloogiline tase on tundu
valt paranenud, esineb ka siin olu
lisi puudujääke. Paiguti on teema 
käsitlus ideoloogiliselt puudulik, 
töödes puudub võitlev bolševistlik 
hoiak (hum anitaarteaduste sektsi
oonid). E riti paistab see silma, kui 
võrrelda aialooteaduste sektsioonis 
esinenud TRÜ üliõnilaste ja  kü la
liste ettekandeid. Külaliste töödes 
oli ettekande ideoloogilisele suu
nale ja  põhjendatusele osutatud 
väga suurt tähelepanu. Näiteks ei 
piirdunud Leningradi Ülikooli 
esindaja sm. D jak in  oma töös 
,,J. V. Stalin saksa fašismist" mitte 
üksi saksa fašistide paljastamisega, 
vaid näitas ka neofašistide, inglise- 
am eerika im perialistide tõelist loo
must. Sm. I. Jonane näitas meile 
eeskujulikku teem akäsitlust töös 
„Kodanlikud natsionalistid — läti 
rahva õelamad vaenlased". Kui 
Tartu üliõpilane sm. E. Kask p iir
dus oma analoogilises ettekandes 
ainult küsimuse üldsõnalise käsitle
misega, siis sm. Jonane oma töös 
analüüsis sügavalt ka kodanlike 
natsionalistide osa ja  mõju Läti 
Riiklikus Ülikoolis, paljastades neid 
alatuid võtteid, millega reaktsiooni 
jäänused püüavad end varja ta , et 
teha edasi oma räpast nõukogude
vastast „tööd".

Märgitagu ka seda, et Tartu  üli
õpilased hoidusid piinlikult k riti
seerimast oma ülikooli õppejõude. 
Juriidiliste teaduste sektsioonis näi
teks sm. Mölder kritiseeris küll 
teravalt objektivistlikke ja  kosmo- 
politistlikke vigu nõukogude tsent
raalses juriidilises literatuuris, kuid 
möödus vaikides olukorrast meie 
ülikoolis. Objektivismi ja  apoliiti
lisust paistab kohati läbi ka mõne
dest konverentsi ettekannetest ja  
sõnavõttudest (E. Parmasto).

Enamasti järgnes konverentsi 
ettekannetele elav ja  asjalik  arutelu

(loomaarstiteaduste, eesti keele ja 
k irjanduse jt. sektsioonid). Kuid 
leidus ka sektsioone, kus sõnavõtte 
oli vähe ja  kus needki vähesed 
olid pealiskaudsed ja  kriitikavae- 
sed (ajaloo- ja  ju riid iliste  teaduste 
sektsioonid). Tuleb tunnistada, et 
läbirääkim iste elavuse ja  sisukuse 
poolest jääm e teiste vennasvabarii
kide ülikoolidest veel õige tugevas
ti maha.

Konverents tõstis teravalt üles 
veel ühe tähtsa küsimuse — küsi
muse õppejõudude osavõtust ÜTÜ 
tööst. Meil on õppejõude, kes vaa
tavad üliõpilase teaduslikule tööle 
kui tema kitsale eriharrastusele, 
millega õppejõul pole midagi tege
mist (H. Ottas). Tihti suhtuvad 
õppejõud oma ülesannetesse pealis
kaudselt (J. Jegorov), piirdudes vaid 
vastava literatuuri kättenäitam i- 
sega. Samuti on õppejõudude osa
võtt ÜTÜ organisatsioonilistest k ü 
simustest väga vähene. Ka selles 

; töölõigus tuleb meil vennasvaba- 
: riikide eeskujul ära teha suur 

töö. On tarvis aktiviseerida õp
pejõude, tõmmata neid kaasa ÜTÜ 
töösse, hoolitseda selle eest, et 
üliõpilase uurimistöö oleks ju 
hendaja tähelepanu keskuses kõi
gis töö staadiumides.

! Konverentsi käigus ilmnes ka, et 
ülikooli komsomoli- ja  ameti- 
ühingu-organisatsioonid tunnevad 

; liiga vähe huvi ÜTÜ töö vastu.
' Konverentsi ideoloogiline tase oleks 

kahtlem ata olnud palju  kõrgem, 
kui tem aatika valimisest ja  tööde 
eelnevast arutlem isest oleksid ak 
tiivsemalt osa võtnud teaduskonda
de komsomoli-algorganisatsioonide 
büroode sekretärid  ja  teadusliku 
töö sektori juhatajad . Ka kommu
nistlike noorte osavõtt konverentsi 
ettevalmistustööst ja  konverentsist 
endast polnud rahuldav.

Kokkuvõttes võib m ärkida, et 
konverents olulises osas täitis oma 
ülesande. Ta peegeldas ku jukalt 
kogu ÜTÜ tööd ja  näitas ära  selle 
tugevad ja  nõrgad küljed, samuti 
tee puuduste kõrvaldamiseks. J^on- 
verents äratas ja  suurendas õppe
jõudude ja  üliõpilaste huvi ÜTÜ 
töö vastu. ÜTÜ nõukogu ülesanne 
on hoolitseda, et see huvi tõus ei 
raugeks, et konverentsi a ja l suure
nenud aktiivsust ära kasutada ÜTÜ 
töö parandam ise huvides.

ÜTÜ nõukogul, samuti osakon
dade nõukogudel ja  üksikutel tea
duslikel ringidel seisavad ees suu
red ülesanded ilm sikstulnud vigade 
parandamisel ja  töö taseme tõst
misel. Suhtudes oma töösse suuri
ma vastutustundega ja  tihendades 
kontakti teiste ühiskondlike organi
satsioonidega tuleme me nende 
ülesannetega kahtlem ata toime.

J. Einasto,
ÜTÜ nõukogu vastutav sekretär.

E sinevate puuduste kõrvaldam ine on ed asise  edu pant

Ühiselt tullakse raskustega toime
Ajaloo-keeleteaduskonna a jaloo- 

osakonna 1 kursusel käib pingeri- j 
kas töö juba semestri algusest pea- 
4e, e t tagada kevadise eksamisessi
ooni hea kordaminek. Käesoleva 
semestri üheks suurem aks m ureks 
on kursusetööde küsimus. On ju 
see meil kõigil alles esimene ise
seisev teaduslik föö ning sellepärast 
seotud küllaltki suurte raskustega. 
Seoses kursusetöödega valmistab 
eriti suurt raskust venekeelse m a
terjali läbitöötamine, kuna meie ve
ne keele oskus siiski pole nii kü l
laldane, et võida vabalt kasutada 
vajalikku k irjandust suuremas u la
tuses. Ent sellest raskusest oleme 
iile saanud. Nii on meie rühm a pa
remiku seast Laili Kukeste, Ivo Ti- 
bar ja  Aino K äärik osutanud selt
simehelikku abi oma kaasüliõpilas
tele venekeelse m aterjali tõlkimi
sel. Kursusetöö kirjutam ises aga on 
meil juhendajaks meie rühm a hool

daja õppejõud sm. Laigna, kes k u 
nagi ei keeldu andmast juhtnööre 
tööks.

Üheks huvitavam aks osaks on 
kahtlem ata valminud tööde läb iaru
tamine terve rühmaga. Siis tuuakse 
esile töödes esinevad puudused ja 
ebatäpsused, et neid oleks üliõpilas
tel võimalik kõrvaldada enne tööde 
lõplikku äraandmist.

Seoses kevadiste taastamistöödega 
võttis meie osakond endale kohus
tuseks taastada igaüks 60 tundi, et 
aidata kaasa meie linna varemetest 
puhastamisel.

Kuid meie rühm ast ei saa rääk i
da kaugeltki ainult kiitvat. Nii mõ
negi asjaga ei saa rahule jääda. 
Ikka ilmneb üksikuid põhjuseta 
puudumisi. Suure hulga puudumis- 
punkte meie rühm ale on juurde 
toonud sm-d Maas, Tibar ja  Kaev.

H. Kübar

M atemaatika-loodusteaduskond avaldas 17. veebru
aril k. a. koos õigusteaduskonnaga üleskutse kõigile 
TRÜ teaduskondadele, milles kutsuti neid võtma en 
dale konkreetseid üleplaanilisi sotsialistlikke kohus
tusi, e t väärikalt tähistada nõukogude võimu kehtes
tamise 10. aastapäeva Eestis. On aeg heita pilku sel
lele, kuidas on seni toimunud nende kohustuste tä it
mine matemaatika-loodusteaduskonnas.

Nagu näitas teaduskonna ametiühingu büroo poolt 
teostatud kontroll, on sotsialistlik võistlus haaranud 
lühikese a ja  jooksul teaduskonna kogu kollektiivi. 
Sotsialistliku võistluse suur mobiliseeriv jõud töö
ülesannete eeskujulikul täitm isel ilmneb iga kateed
ri, iga üksiku õppejõu ja  üliõpilase töös.

Õppejõudude ja  teenistu jate osavõtt ideelis-poliiti
lise enesearendam ise eesmärgil korraldatud üleüli- 
koolilistest ü ritustest on elavnenud. K ateedrites k ä
sitletakse rööbiti marksismi-leninismi teooria üldiste 
küsimustega üha enam õppejõudude ja  üliõpilaste 
m aterialistliku m aailm avaate kujundam ist vastava 
eriaine kaudu. On asutud loengute teaduslik-me- 
toodilise kvaliteedi süstemaatilisele tõstmisele, ko r
raldades järjek ind la lt vastastikuseid loengute külas- 
tamisi koos järgnevate arutluste ja  seisukohavõttu
dega. Eriti tuleb siin esile tõsta füüsika ja  anorgaa
nilise keemia kateedreid. Suurt tähelepanu on pöö
ratud kateedrite  ruum ide kaunistam isele vene ja  
nõukogude teadlaste piltidega. Väga hea m ulje 
jä tab  biokeemia kateedris korraldatud vene ja  nõu
kogude teadlaste piltide galerii ja  biokeemia a ja 
loo nurk. Eeskujulikult on kaunistatud ka geograa
fia ja  geoloogia kateedri ruumid.

Kuna rahvam ajanduse ettevõtete abistamine k a 
teedrite poolt toimus seni juhuslikult, plaanitult, siis 
võttis teaduskond seisukoha asuda viivitam atult rah 
vam ajanduse ettevõtete plaanipärasele abistamisele 
lepinguliste uurimistööde kaudu. Sel teel on anor
gaanilise keemia kateeder juba suutnud anda tõhu
sat abi Tartu  gaasi vabrikule ja  Ulila elektrijaam ale. 
Populaarteaduslike loengute alal on 50-st kohustuseks 
võetud loengust peetud 22.

Senisest tunduvalt enam on kateedrid pööranud 
tähelepanu üliõpilaste teaduslikele ringidele, eriti 
tem aatika väljatöötam ise osas ja  selle kooskõlasta
mises kateedri teadusliku töö plaaniga. Botaanika- 
ringi tem aatika väljatöötam ine on lõpule viidud. Sot
sialistlik kohustus m atem aatikaringi raam atukogu

rajam iseks on juba täidetud. Väljaspool sotsialist
likku kohustust on ra ja tu d  astronoomiaringi ra a 
matukogu.

Kõigi nende ja  paljude teiste pingsas sotsialistlikus 
võistluses saavutatud tulem uste kõrval ei saa vai
kides mööduda mõningatest puudustest üksikute kol
lektiivi liikmete töös, mille kõrvaldam ine on iga vas
tava töötaja lähem aks kohuseks.

Mõnedes kateedrites on õppejõudude ideelis-polii
tilise teadlikkuse tõstmisel piirdutud ainult osavõtu
ga vastavatest üleülikoolilistest üritustest, unustades, 
et viimased on vaid iseõppijate abistamiseks nende 
iseseisvas ideelis-poliitilise enesearendam ise töös. 
Seetõttu on tekkinud näiteks analüütilise keemia 
kateedri ideelis-poliitilises töös teatav vaheaeg, sest 
üleülikoolilised loengud vastavas sektoris pole käes
oleval semestril veel alanud. Ka pole veel kõigis 
kateedrites küllaldaselt rõhku pandud ettekannetele, 
mis puudutavad üliõpilaste ja  õppejõudude m ateria
listliku maailmavaate kujundam ist oma eriaine kau 
du. On veel kateedreid, kus pole seni leitud võima
lusi ruum ide kaunistam iseks vene ja  nõukogude 
teadlaste piltidega (orgaaniline keemia).

Keemia kateedrite õppejõud pole käesoleval se
m estril esinenud m itte ühegi populaarteadusliku 
loenguga. Samasugune on olukord bioloogia kateed
rites. Uute üliõpilaste värbam iskam paania osas on 
keemia- ja  m atem aatikaosakondades vähe ära  teh 
tud õppejõudude poolt loengute organiseerimiseks 
Tartu  keskkoolide lõpetajaile.

Eriti aga peab alla kriipsutam a mitmete üliõpilas
te (A, Kass, V. Taschkin, G. Peets, E. Erik, H. Lõo, 
H. Reintam, J. Sõrmus, E. Pint) lubam atut suhtumist 
endale võetud kohustusse, likvideerida põhjuseta 
puudumine õppetööst. Siin tuleb teaduskonna kollek
tiivi igal liikmel, eriti aga dekanaadil koos ühis
kondlike organisatsioonidega, otsustavalt välja  astu- 
ga iga üksiku õppedistsipliini rikkum ise juhu vastu.

M atemaatika-loodusteaduskonna kollektiivi üles
andeks on veel hoogsamalt arendada sotsialistlikku 
võistlust ja  kõrvaldada esinevad puudused, et tähis
tada Nõukogude Eesti 10. aastapäeva võimalikult 
suurem ate edusammudega töös.

Dots. G. Kangro,
m atemaatika-loodusteaduskonna prodekaan
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Mõukogude ajastu andekaim poeet
Suurima revolutsioonilauliku V.

V. M ajakovski, sotsialistliku realis
mi esimese klassiku võimas hääl 
kostab ja  saab kostma põlvest põlve 
igavesti värskena.

V. V. M ajakovski looming on täis 
tulist põlgust kodanliku maailma 
vastu. Terava, lepitam atu kriitika -

ööbiku, karja lapse lüürilise p a ju 
pilli ega ojakese tasase vulina ees. 
Siin me kuuleme m etallilist ehitus- 
kõla ja  haamrilööke kommunismi 
sepikojas.

M ajakovski loomingus kerkib 
esile sotsialistliku ühiskonna ko
daniku ilme, kes kirglikult armas-

ga piitsutab ta kapitalistliku korra tab oma rahvast ja  kodumaad; ta 
ku ltuuri ja  moraali. . on aus ja  humaanne, la ehitab

M ajakovski oli poeet-novaator. j kommunistlikku ühiskonda.
Ta tõi kirjandusse enneolem atu, T rotskistlik-buhhaarinlikud rah- 
omapärase stiili, mis oli vajalik j vavaenlased, kasutades luu leta ja  
revolutsioonitormide kajastam iseks. I halba tervislikku seisukorda, vii- 
Uuest elust oli vaja rääk ida ka, ^  enesetapmiseni 14. aprillil 
uute sõnadega, uue häälekõla ja  i 1930. aastal, 
rütmiga. Ta sõnad, kord kiired 
kui raketilend, kord kaalukad ja
üllatavalt teravmeelsed, kord kohu
tavalt raevukad või m ürgiselt pil-

M ajakovski suri, kuid tema loo
ming elab ja  jääb igavesti elama, 
pajatades inimkonnale sotsialismi
maa võitluspäevist.kavad ja  paljastavad, panevad тая}

meid imestaMa oma tõe ja sihikind- ^ g . .d t  ajastu  paA m tks а м )е М -
Majakovski loomingus ei palve- ! poeediks. (J. Stalin),

tata ei toomingaõites lak su tav a ! K. Bachmann

Koguteos ütikooii saavutustest nõukogude võimu ajat
Eesti NSV 10. aastapäeva täh ista

mise üheks ürituseks T artu  Riikliku 
Ülikooli poolt 011 juubeli-koguteose 
väljaandm ine. Teos sisaldab rektor 
A. Koordilt ülevaate meie ülikooli

arengust nõukogude ülikoolina. Sel
lele järgneb ti!e 10 teadusliku a r
tikli mitmete teaduskondade õppe
jõududelt. Teos antakse trükki kõi
ge lähemal ajal.

D)PLOM!TÕÖ VALMMB TÄHTAJAKS
M atemaatika-loodusteaduskonnas 

toimub lõpetamine riigieksamite 
sooritamisega ja  diplomitöö kaits
misega. Bioloogiaosakonna üliõpilas
te tööd põhinevad peamiselt and
meil, mis saadud välistöödel või la 
boratoorse töö juures. Diplomitööde 
teemad saime kätte eelviimase ku r
suse kevadsemestril. Minul kui bo
taanikul on teemaks ,,End!a raba 
ja  selle ümbruse taimkate". Seoses 
looduse üm berkujundam ise stalinli
ku hiigelplaaniga omab see teema 
küllalt suurt tähtsust.

Töö teostamine toimub kahes 
osas — m aterjali kogumine (välis
tööd) ja  selle hilisem läbitöötamine. 
Esimene etapp teostati ENSV TA 
Bioloogia Instituudi Botaanikasekto- 
ri juu res m enetluspraktikal olles. 
Enne välistöödele asumist tutvusin 
k irjanduse kaudu kirjeldatava 
ala üldiseloomustusega. Välistööde 
keskuseks oli Tooma, kust toimusid 
ümbrusesse lühem ad või pikemad 
ekskursioonid. Taimestiku k irje ld a
mise viisin läbi kaardistam ise mee
todil.

Käesoleva semestri alguses asu
sin kogutud andm ete läbitöötamise
le. Esmalt klassifitseerisin taim es
tiku analüüsid vastavalt kaard ista
miseks koostatud juhistele. Siis töö
tasin läbi mitmesugust k irjandust 
ja  muud m aterjali ala lähemaks 
iseloomustamiseks. Selleks o tstar
beks sooritasin m ärtsis veel ühe 
sõidu Toomale, kus tutvusin sealse
te andmete ja  tulem ustega soode- 
uurimise alal, ja  koordineerisin neid 
oma tähelepanekutega.

Diplomitöö juurde kuulub veel 
selle õieti tähtsaim  osa — kaart, 
kuhu on kantud eriliste tingm ärki
de abil kõik alal esinenud vegetat- 
siooniühikud.

Töö mustand 011 mul üldjoontes 
valmis. Tuleb seda veel kohati 
täiendada ja  masinal ümber k irju 
tada, samuti kaart teha. Tähtpäe
vaks, 1. maiks aga lõpetan töö k ind
lasti.

Maret Kask,
bioloogiaosakonna V kursuse 

üliõpilane.

PõMumajandusteaduskond võitis
üliõpilaskonna kunstilise isetege

vuse, omaloomingu ja  kehakultuuri 
olümpiaadi raam es toimusid T äht
vere maneežis ÜSK korraldusel 
teaduskondade-vahelised ratsavõist- 
lused. Võistlused näitasid üliõpilas
konna elavat huvi ratsaspordi vas
tu. Esmakordsetest teaduskondade- 
vahelistest ratsavõistlustest võttis 
osa ? teaduskonda. Võistlustest jäi

eemale üksnes matemaatika-loodus- 
teaduskond, kuigi siin leidub ratsa- 
sportlasi, kes oleks võ nud edu
kalt kaitsta teaduskonna spordi
au (Taschkin jt.).

Teaduskondadest saavutas ü lla
tuslikult esikoha põllum ajandustea
duskond, kuna teiseks platseerus 
metsandusteaduskond.

E. Paju

Tähtis sündmus 
teaduse ja  praktika 

koostöö tihendamisel
ÜTÜ nõukogu taotleb pidevalt tiii-

I õpilaste teadusliku töö seostamist 
; praktikaga, tegeliku elu nõuetega.
! Eriline tarvidus ja  soodsad võima- 
i  lused selleks on põllum ajandustea
duste aial. ÜTÜ põllum ajandustea
duste osakonna nõukogu on sellest 
väga hästi aru saanud ja  võitleb n i
m etatud põhimõtte elluviimise eest, 
mida 9. aprillil s. a. kroonis ka tä 
helepanuväärne võit — korraldati 
üliõpilaste teaduslik konverents 
T artu  valla Pouatu kolhoosis, m il
lega ühtlasi tähistati kolhoosi esi
mest aastapäeva. Konverentsi läb i
viimine osutus võimalikuks tänu 
üliõpilastest koosneva šeflustöö b r i
gaadi pikem aajalisele hoolsale uu ri
mistööle sm. Hans Sarve juh tim i
sel. Brigaadi liikmed uurisid kõiki 
tootmisvõimalusi, mille tulemusena 
konverentsil esitati viis ettekannet.

Sm. R. Pant andis sügava analüüsi 
! kolhoosi põhilise tootmisvahendi —
; m ullastiku kohta, näidates ära m ul

la viljakuse tõstmiseks olemasole
vaid võimalusi. Toetudes sm. Pandi 
poolt esitatud inullastikukaardile 
näitas sm. M. Jaagus oma ettekan
des, kuidas tuleb kolhoosi territoo
riumi edaspidi kasutada. Eriti täh
tis 011 sm. Jaaguse ettepanek 9-väl- 
jalise külvikorra kasutuselevõtu 
kohta. Sm. H. Lend esitas puuvilja- 
ja  m arjaaia projekti, mis on tema 
poolt toodud ja  mille teostamist 
alustatakse juba käesoleval kevadel 
põllum ajandusteaduskonna vahetu 
abiga. Sm. Kaubi rääkis p ro d u k tid  
se veisekasvatuse arendamise pers 
pektiividest kolhoosis.

Sm. H. Sarv tõi oma ettekandes 
esile senises töö lülilises organisee
rimises esinenud puudused ja  tooni
tas eriti brigaadi kui põhilise toot
misüksuse tähtsust.

Kõik ettekanded leidsid osavõtja
te — nii kolhoosnikute kui ka ü li
õpilaste poolt heakskiitu. Ü ldtule
musena kujunes kuu lajate  silmade 
ees pilt kolhoosi edasisest arengust 
ja  teedest, mis viivad ühism ajandi 
õitsengule.

Konverents oli ku jukaks näiteks 
nõukogude teaduse ja  praktika loo
vast koostööst. Tuleb vaid soovida, 
et põllum ajandusteaduskonna üli
õpilaste pingeline töö kolhoosi abis
tamisel jä tkuks jä r je s t tõusvas joo
nes, mis kindlustaks šeflusaluse 
kolhoosi muutmise eesrindlikem aks 

i ümbruskonnas.
___________ V. Koslov

Vastuseks m eie kriitika!e

Purjespordisekbioon kutsuti e!tu
Vastuseks meie lehe ee!mises 

numbris ilmunud kirjutisele .,Kui 
kaua ÜSK kavatseb viivitada?" tea
tab ÜSK juhatus, et purjespordi 
sektsioon on nüüd loodud. H iline
mise põhjusena tuuakse ÜSK ju h a 
tuse k irjas ette vajadust hankida 
VSü „Kalevi" kesknõukogult purje- 
jahte.

Kehaku!tuuriteaduskonna koMektiivi

Ü L E S K U T S E

kõigi Eesti MSV kõrgemate õppeasutiste 
teaduskondadele ja osakondadete

Peatselt algab traditsiooniline ke
vadine jooksukross. Kevadise jook- 
sukrossi edukaks läbiviimiseks ja 
Eesti NSV 10. aastapäeva tähistami
seks otsustasid Tartu Riikliku Üli
kooli Kehakultuuriteaduskonna par- 
teigrupp, kommunistlike noorte 
algorganisatsioon, ametiühingu bü
roo, õppejõud, üliõpilased, abiõppe
personal ja teenistujad, arutanud 
ühisel koosolekul kevadkrossi läbi
viimist, võtta endale kohustusi, et 
läbi viia kevadkross täie pinge ja 
eduga.

Selleks kutsub kehakultuuritea
duskond üles kõiki Eesti NSV kõr
gemate õppeasutiste teaduskondi 
ja osakondi võtma endile kohus
tusi kevadkrossi läbiviimiseks, et 
Eesti NSV 10. aastapäevale pühen
datud esimene suurem sportlik 
üritus — kevadine jooksukross — 
kujuneks seniseist osavõtjaterohke- 
maks ja sportlike tagajärgede poo
lest kõrgemaks.

Selle võistluse raames võtame 
endile järgmisi kohustusi:

) 1. Kindlustada teaduskonna õppe
jõudude, üliõpilaste, abiõppe

personali ja teenistujate 100%- 
line osavõtt jooksukrossist.

2. Sportliku pinge tõstmiseks viia 
jooksukross läbi kursustevahe- 
liste karikavõistlustena.

5. Koostada 20. aprilliks krossist 
osavõtjate nimekirjad.

4. Osavõtjate arstlik kontroll läbi 
viia hiljemalt 20. aprilliks. Arst
lik kontroll teostada teaduskon
na juures.

7. Krossist osavõtjaile korraldada 
vähemalt 8 maastikujooksu- 
treeningut.

6. Krossist osavõtjaid valmistada 
ette vähemalt 95% VTK I astme 
normatiivide sooritamiseks.

7. Abistada Ülikooli Spordiklubi 
krossi organisatoorsel läbiviimi
sel, kohtunikekogu komplektee
rimisel ja krossiraja võistlus- 
korda seadmisel ning kaunista
misel päevakohaste loosungi
tega.

8. Abistada Mäksa vallas asuvat 
seflusalust Lembitu kolhoosi 
kevadkrossi eeltreeningu ja 
krossi enda läbiviimisel.

T artu Riikliku Ülikooli kollektii
vil on kujunenud tavaks alustada 
kevad-suvist spordihooaega kommu
nistlike noorte ja  ametiühingu 
traditsioonilise jooksukrossiga. E ri
ti pidulikuks suursündm useks kogu 
ülikooli perele oli möödunud keva
dine jooksukross.

1950. a. kevadise jooksukrossi 
veelgi edukamaks läbiviimiseks tu 
leb TRÜ jooksukrossi orgkomiteel 
ja  teaduskondade kehakultuuriko l
lektiivide nõukogudel vältida möö- 
dunudaastaseid puudusi krossi ee l
töödes. Peamine viga seisnes e tte 
valmistustööde hilinemises ja  tree 
ningu vähesuses, mis kiskus alla 
krossi tulemusi. Et vältida esinenud 
vigu, tuleb teaduskondade keha
kultuurikollektiivide nõukogudel 
juba nüüd kindlaks m äärata tree- 
ningtundide ajad  ja  asuda kohe

treeningu läbiviimisele. Samaaeg
selt treeninguga on vaja pöörata 
tähelepanu laialdasele agitatsiooni- 
tööle, et kindlustada kõigi üliõpi
laste, õppejõudude ja  teenistujate 
osavõtt jooksukrossist. Eriti heaks 
propagandavahendiks on teadus
konna seinaleht ja  kehaku ltuuri
kollektiivi teadetetahvel. Tuleks ka 
välja panna graafikuid, milles on 
näidatud õpperühmade või k u r
suste osavõtt treeningtundidest ja  
hiljem jooksukrossist. Oluline kros
si eeltööde käigus on krossist osa
võtjatele arstliku kontrolli teos
tamine.

Esiletõstetud küsimuste õigeaegne 
lahendamine on tagatiseks TRÜ 
kevadise jooksukrossi edukale 
teostamisele ühe päevaga.

A .  T i i k ,

ÜSK aseesimees.

Esimesed teaduskondade-vahelised 
vehklemisvõistlused

N ädalavahetusel toimusid olümpi
aadi ürituste sarjas esmakordsed 
TRÜ teaduskondade vahelised võist
lused vehklemises.

Meeste floretil saavutas pärast ta 
savägist võistlust esikoha Pandre 
(arst teaduskond), teiseks tuli Nel s 
(KKT) ja  kolmandaks Mürkel (õi
gusteaduskond). Naiste floretil aga 
kujunes parem usjärjestus järgm i
seks: 1) Kasemaa (KKT), 2) Jürilo 
(KKT), 3) Puusepp (põllum ajandus
teaduskond).

Teaduskondade vahelises konku
rentsis saavutas oodatult esikoha

KKT, kuna teiseks jäi arstiteadus
kond.

Kui meeste osas võib tulemustega 
kuidagi rahule jääda, siis naiste e t
tevalmistust kõieris teaduskondades 
välja arvatud KKT, tuleb lugeda 
väga nõrgaks.

Eriti lubam atu on see, et pooled 
teaduskonnad ei suutnud välja pan
na ainustki võistlejat. Samuti oli 
võistluste ettevalm istam ine ja  läbi
viimine ÜSK juhatuse ja  vehklem i
se sektsiooni poolt halvasti organi- 
seeritud. в, ^

Kas õppeplaanid  vastavad  teg e lik u  
eiu  nõudeiie ?

Ajaloo-keele-, matemaatika-loo- 
dus- ja  kehakultuuriteaduskonna 
lõpetajate valdav enamus suundub 
tööle keskkooliõpetajatena. Sellest 
järgneb täiesti õigustatud nõue, et 
õppetöö nendes teaduskondades 
tuleks korraldada nõnda, e t nende 
lõpetajad tõepoolest edukalt võik
sid töötada keskkooliõpetajatena.

Praegu esineb TRÜ õppetöös ses 
suhtes rida olulisi puudusi. Ülikoo
li lõpetajate (ma mõtlen siin ja 
edaspidi ülalm ainitud kolme tea
duskonda) suunamisel töökohtade
le võib igal kevadel paljude lõpe
ta ja te  juures m ärgata vastum eel
sust õpetajakutse vastu — püütak
se iga hinna eest saada mõnele 
muule tööle. Ometi 011 õpelajakut 
se m eie ühiskonnas üks auväärse
maid ja  m ajanduslikultki on nõu 
kogude kooli õpetaja partei ja  va
litsuse erilise hoolitsuse osaline. 
Seda vastum eelsust ei saa seleta
da muuga, kui sellega, et ülikooli- 
õpingute protsessis ei ole noortes 
kasvatatud huvi ja  arm astust õpe
ta ja  töö vastu. Oleks soovitav, et 
ülikooli õppejõud enam kursis 
oleksid tööga keskkoolides, tu n 
neksid parem ini keskkooli õppe
plaane, õppekavu ja  õpikuid ning 
oma ainet üliõpilastele esitades 
aeg-ajalt annaksid näpunäiteid ühe 
või teise probleemi käsitlemiseks 
keskkoolis. Ekslik on arvata, nagu 
kuuluks see ainult metoodikaõpeta- 
ja  kompetentsi. Ka üliõpilaste tea 
duslikes ringides ja  muudes ise-

tegevusüritustes tuleks enam tä 
helepanu pöörata pedagoogilistele 
harrastustele ja  tihendada side
meid keskkoolidega. Niisugused 
koolitöö seisukohalt tähtsad alad, 
nagu kõnetehnika, esinemisoskus, 
deklamatsioon leiavad veel liiga 
vähe viljelemist.

Väga suurt osa üliõpilaste e lu 
kutselises orienteerim ises etendab 
ELKNÜ. Tema aktiivsus peaks tu 
levaste õpetajate hulgas olema pa l
ju  suurem, kui see on praegu. 
Oleks loomulik, e t esmajoones just 
õpetajakutset taotlevad üliõpilased 
kuuluksid kom m unistlikku noor
sooühingusse, e t nad seda eduka
malt suudaksid abistada kommu
nistliku noorsooühingu tööd kesk
koolides, kui nad seal õpetajatena 
tööle asuvad.

Mis puutub kõnesoleva kolme 
teaduskonna üliõpilaste erialasesse 
teaduslikku ettevalm istusse, siis 
esineb selles keskkooli seisukohalt 
vaadates suuri lünki. Paljud ü li
koolis suure tundide arvuga õpeta
tavad ained ei oma keskkooliõpe
ta ja  seisukohalt suurem at tähtsust; 
mõningaid distsipliine, mida ülikooli 
lõpetanutel keskkoolis õpetada 
tuleb, ei õpetata ülikoolis ü ld
se mitte või õpetatakse neid 
liiga vähe. Eriti halb on o lu
kord ses suhtes tulevaste m atem aa
tika- ja  füüsikaõpetajatega. Mate
m aatikaõpetajad näit. asuvad oma 
aine õpetamisele peaaegu sama

teadmistepagasiga, mis nad ise 
keskkoolis omandasid (ja mille nad 
vahepeal kaunis põhjalikult on 
jõudnud ära  unustada) — iili koo) 
nende teadmisi sel alal oluliselt ei 
süvenda ega rikasta. Keskkoolides 
tuleb m atem aatikat ja  füüsikat 
õpetada enam asti tihel ja  samal 
isikul, kuna füüsika tundide arv 
on liiga väike selleks, et anda 
küllaldast koormust eri-isiktile. 
Ülikoolis aga toimub füüsikute ja 
m atem aatikute erialane kui ka pe- 
dagoogilis-metoodiline väljaõpe 
kummalgi täiesti omaette ja  selle 
tagajärjeks on, e t m atem aatika
õpetaja pole üldse m itte e tte  val
mistatud õpetama füüsikat ning 
üm berpöördult. Ka jääb  bioloogide 
väljaõpe keemias liiga pinnapeal
seks selleks, et seda ainet edukalt 
õpetada keskkoolis, kuigi meil keh
tiva tööjaotuse juures seda teha 
tuleb; ka ei saa nad mingit ette
valm istust keem ia metoodikas, mis 
oleks e riti vajalik  seepärast, et 
keemia oma keeruka katsetehnika 
ja suure tähtsuse tõttu polütehni- 
iise hariduse seisukohalt on suhte
liselt raskesti õpetatav aine. A ja
loo -kee! et ea d u sk on n a lõpe ta j ate 

juures jä tab  seniste kogemuste 
järe le  otsustades soovida vene-, 
võõr- ja  em akeeleõpetajate p rak ti
line keeleoskus, kuna ülikooli õp
peplaanides selleks ettenähtud 
tundide arv ei ole küllaldane (olles 
palju  väiksem, kui näit. pedagoogi
listes instituutides). Eesti keele 
õpetajate teadm ised vene ja  nõu
kogude kirjandnses on liiga pinna
pealsed selleks, et seda ainet 
keskkoolides õpetada.

Need on ainult mõned näited 
selle kohta, kui vähe ülikooli õp
peplaanid ja  õppeprogrammid on 
kohandatud keskkooliõpetajate e t
tevalmistamise ülesandele. Nende 
ümbertöötamine ja  vastavate e tte 
panekute esitam ine Kõrgema H ari
duse M inisteeriumile kinnitamiseks 
seisab tõsise ja  kiire ülesandena 
vastavate kateedrite  ja  dekanaati
de ees. „

Veelgi halvem on lugu otseselt 
pedagoogiliste ainete õpetamisega, 
mis peavad kindlustam a tulevaste 
õpetajate pedagoogilise m eister
likkuse oma aine õpetamisel ja 
kasvatuslike küsimuste lahendami-

Ped.
inst.

1. Pedagoogika
2 . Pedagoogika ajalugu
3. Psühholoogia
4. Koolitervishoid
5. Metoodika
6. Pedagoogika eriseminar 
?. Pedagoogiline praktika

sel. M atemaatika-laodusteaduskon- 
na füüsika- ja  bioloogi aosa konnas 
on need ained jäetud  fakultatiiv
seks. A jaloo-keeleteaduskonnas ja 

m atem a at i к a -lo о du s tea d u sk о n na 
geograafiaosakonnas on nad küli 
obligatoorsed, kuid esindatud see
võrra väikese tundide arvuga, et 
nende õpetamine ei kindlusta ü li
õpilastele vajalikke teadmisi ega 
oskusi. Ainult kehakultuuriteadus
konnas võib olukorda ses suhtes p i
dada enam-vähem rahuldavaks. 
Parim a pildi olukorrast saame sel 
teel. et võrdleme nendele ainetele 
m ääratud tundide arvu TRü-s ja  
pedagoogi!istes insti t uutide9.

Tartu Riiklikus Ülikoolis 
Ajaloo- Kehakult. Mat.-lood.

teadusk. teadusk.

104
98
83
36

94 — 265 
12 

12 näd.

keele
teadusk.

72

32 — 48

72
64

100

140

72

24 — 80

Peale väikese tundide arvu on 
KHM poolt kehtestatud tüüpõppe- 
plaanides vastuvõetamatu see asja 
olu, et eriaine metoodika on ette  
nähtud juba  6. semestril, rööbiti 
pedagoogikaga ja  ajal, mil suur 
osa eriainete põhikursusest on alles

3 näd. 3 näd. 2—3 näd.
Kui meie tahame keskkoolidele 

anda häid õpetajaid, siis peame 
ka pedagoogiliste ainete õpetamise 
osas ülikooli õppeplaanid võtma 
tõsiselt järelevaatam isele ja  KHM 
ees taotlem a pedagoogilistele aine
tele, eriti metoodikale ja  pedagoo-

omandamata. Normaalne on, e t üli- gilisele praktikale m ääratud tun 
õpilased kõigepealt omandaksid dide arvu tunduvat suurendamist, 
põhiteadmised oma eriaines ja al
les siis asuksid õppima selle õpe 
tamise metoodikat. Ka ei ole v il
jakas Õpetada metoodikat enne, kui 
on läbi töötatud pedagoogika ü ld 
kursus.

Dots. A. Elango

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Meie tõotus
Homme möödub kaheksakümmend aastat kogu maailma prole

tariaadi targa juhi, bolševike kuulsusrikka partei looja ja maailma 
esimese sotsialistliku riigi rajaja Vladimir Iljitš Lenini sünnist.

Armastusega tähistavad seda päeva kogu maailma töötajate hulgad 
eesotsas Nõukogudemaa rahvastega — elame me ju leninismi ideede 
võidu ajajärgul. Surematu Lenin viis Venemaa proletariaadi revolutsi
oonile, mille tules sündis Nõukogude riik, mis on lootuseks ja süti
tavaks eeskujuks kapitalistliku maailma ekspluateeritavaile massidele.

Juba kakskümmend kuus aastat elab Nõukogude riik ilma Leninita. 
Kuid Lenini tööd jätkatakse, tema idaed elavad edasi. Seltsimees Stalin 
jätkab Lenini tööd, on viinud leninismi järjest uutele võitudele. Nõu
kogude riigi ajaloolised kogemused, sotsialismi võidu fakt meie maal 
on suurepäraseks tõendiks leninismi elulisusest, tema kõikevõitvast 
jõust. Sedasama tõendab ka sotsialismi leeri järjekindel laienemine ja 
tugevnemine, mis väljendub rahvademokraatia maade tekkimises ja 
nende edusammudes sotsialismi ehitamise teel. Kõigile neile võitudele 
pani aluse Lenini suur õpetus.

Lenini õpetus valgustab meie teed kommunismi poole. Leninism 
on meile vahedaks relvaks võitluses vana ja koduneva vastu, uue 
ühiskonna ülesehitamise eest. Sellepärast mälestavad töötavad ja sot- 
sialismi-kommunismi eest võitlevad inimesed kogu maailmas V. I. 
Leninit sügava armastuse ja piiritu tänutundega.

Pühendada kogu elu võitlusele leninismi ideede triumfi eest kogu 
maailmas, väsimatult õppida marksismi leninismi teooriat — see olgu 
meie tõotus suure Lenini sünni 80. aastapäeval.

V. !. Lenini teoste näitus
22. aprillil avatakse TRU Raama

tukogus V. I. Lenini sünni 80. aas
tapäevale pühendatud näitus. Näi
tuse! on eksponeeritud rida Lenini 
töid, millest osa on ilmunud juba 
enne Suurt Oktoobrirevolutsiooni.

Nõukogude perioodist on näitusel 
välja pandud Lenini üksikteoste 
kõrval ka kogutud teoseid, selt
simees J. V. Stalini kirjutisi Lenini 
ja leninismi üle, töid Lenini elu ja 
tegevuse kohta ja muid materjale.

Pidutik koosoiek V . !. Lenini sunni 80. aastapäeva tähistamiseks
Seoses kaheksakümne aasta möödumisega bolševike partei ja Nõu

kogude riigi rajaja V. I. Lenini sünnist korraldavad Tartu Riikliku 
Ülikooli ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia Tartu filiaali kollektiivid 
täna õhtul algusega kell 18 Teaduste Akadeemia saalis {Riia tän. 60) 
ühise piduliku koosoleku. Päevakohase kõnega esineb ülikooli marksis
mileninism i aluste kateedri õppejõud sm. E. Raag. Seejärel demonstree
ritakse koosolekust osavõtjaile suurepärast nõukogude filmi „Tõotus", 
mis käsitleb geniaalse Lenini elutöö jätkaja seltsimees Stalini ajaloolise 
tõotusvande täitmist nõukogude rahva poolt

Üietiiduline preemia ÜHkooti Spordiklubüe
üleliidulise Ametiühingute Kesk

nõukogu poolt korraldati 1949. aas
tal üleliiduline ametiühingute keha
kultuurikollektiivide ülevaatus-kon- 
kurss, millest võttis osa enam kui 
2000 kehakultuurikollektiivi kõigist 
liiduvabariikidest, nende hulgas ka 
TR Ülikooli Spordiklubi, kes võist
les kõrgemate õppeasutiste kehakul
tuurikollektiivide grupis. Neil päe
vil avaldati konkursi lõpptulemu

sed. 42-le parimale kollektiivile 
omistati ÜAtJKN preemia.

Premeeritute hulgas on ka TRÜ 
Spordiklubi (juhataja sm. Tüüts), 
kellele väljapaistvate tulemuste 
eest kehakultuuri- ja sporditöö 
arendamisel ülikoolis omistati Üle
liidulise Ametiühingute Kesknõuko
gu Presiidiumi aukiri ja ÜAÜKN 
H preemia 5000 rubla suuruses.

A. Saar

Siin sooritatakse juba eksameid
Sellel semestril algas kevadine 

eksamisessioon kõige varem põllu
majandusteaduskonna zootehnika 
eriharu III kursusel. Esimesed 
eksamitulemused näitavad, et üli
õpilased on kogu aasta jooksul tei
nud tõsist ja süsteemikindlat tööd.

\*ene keele eksami sooritas esi
mesena kommunistlik noor Reino 
Ahven, saades väga hea hinde. Ka 
teised üliõpilased sooritasid ena
masti oma eksami heale või väga

heale hindele. Hästi on valmistu
tud ka poliitökonoomia ja erialas- 
teks eksamiteks. Näiteks on kur
susel linnukasvatuse eksami kesk
mine hinne senistel andmetel 4,7.

Eeskujuliku õppeedukusega 
paistavad silma kommunistlikud 
noored L. Tohver ja H. Pruul ning 
üliõpilased K. Konsin ja J. Kaubi, 
kes on kõik eksamid õiendanud 
hindele „väga hea".

A. Kalm

А % р т * ы з -  у я

Tähtsa ülesandena seisab kõigi 
ÜTU ringide ees tiheda sideme loo
mine vennasvabariikide kõrgemate 
õppeasutiste vastavate ringidega.

Ajaloo- ja keeleteaduse osakonna 
teaduslikest ringidest on seda üles
annet kõige tõsisemalt võtnud aja
looring. Juba eelmisel semestril 
loodi kontakt Moskva, Riia ja 
Leningradi ülikooli UTU ajaloorin- 
gidega ning vahetati töökogemusi, 
mis on leidnud kajastamist meie 
ajalooringi töös.

t  1 L 111 teaduslikul konverentsil 
esinesid ajalooteaduste sektsioonis 
ka külalised Leningradist ja Riiast, 
kuna 2 meie ajalooringi liiget esi
nesid teaduslikul konverentsil 
Leningradis.

Ka rahvaluuleringil on side teis
te ülikoolidega, ning kõik ülejää
nud ringid elavad praegu nende si
demete loomise tähe all.

Kui näiteks Moskva Riiklikus 
Ülikoolis on šeflustöö keskkooli
dega üheks oluliseks töövormiks, 
siis meil pole seni seda veel laial
daselt läbi viidud. Seni on astunud 
samme sellel alal ajalooring ning 
kirjanduskriitika ring. Nii võttis 
ajalooring oma šefluse alla kõigi 
Tartu keskkoolide ning õpetajate 
Instituudi ajaloo- või ühiskonnatea
duste ringid. Seejuures tuleb mai
nida, et näiteks 2. ning 3. keskkoo
lis ÜTÜ ajalooringi abiga alles 
loodi need ringid.

Keskkoolide õpilased külastavad 
meie töökoosolekuid, üliõpilased 
käivad aga esiinemas koolides ja 
abistavad õpilani nende referaatide 
koostamisel.

'  A. Liim,
ÜTÜ ajaloo- ja keeleteaduse 

osakonna nõukogu aseesi
mees

Õigeaegselt ja hoolikalt valmistuda uute 
üliõpilaste vastuvõtuks

Vähem kui paari kuu pärast lase
vad Eesti NSV keskkoolid ja kesk- 
eriõppeasutised välja järjekordse 
lennu lõpetajaid. Noored keskkooli
õpetajad seisavad tõsise küsi

muse ees: missuguses kõrgemas õp
peasutises jätkata õpinguid, et oma 
jõudu ja võimeid kõige otstarbe
kohasemalt rakendada nõukogude 
ühiskonna teenimiseks.

Tartu Riiklik Ülikool püüab 
omalt poolt teha kõik, mis võima
lik, et tutvustada abituriente õppi
misvõimalustega Tartu Riiklikus 
Ülikoolis ja aidata neil leida nende 
huvidele ja võimetele vastav ja 
sobiv teaduskond. Selleks on üli
kooli poolt eelolevate kuude kestel 
ette nähtud terve rida üritusi, 
mille sihiks on ülikooli lähem tut
vustamine^ abiturientidele. Vastav 
plaan on õppeosakonna poolt üksik
asjalikult välja töötatud ja õpe
tatud Nõukogu poolt kinnitatud.

Plaanis on ette nähtud järgmised 
üritused ja ettevõtted: 1) „Teatmik 
Tartu Riiklikku Ülikooli astujaile
1950. a." väljaandmine . — Teatmik 
sisaldab eessõna õppeprorektorilt, 
vastuvõtutingimuste üksikasjaliku 
kirjelduse, vastuvõtueksamite ka
vad. teaduskondi tutvustavad artik
lid koos rikkaliku pildimaterjaliga 
jne. Teatmik on praegu trükkimisel 
ja selle ilmumist on oodata maikuu 
esimestel päevadel.

2) Tartu Riikliku Ülikooli tutvus
tamine ajakirjanduse kaudu. — Ka
vatsetud on avaldada ulatusliku
maid artikleid ajalehtedes „Rahva 
Hääl", „Noorte Hääl", „Sovetskaja 
Estonia", „Edasi", „Talurahvaleht" 
ja maakondade ajalehtedes — kok

ku umbes 20 artiklit teaduskondade 
esindajailt, peale selle 5—6 artik
lit ülikooli juhtkonnalt. Artiklid 
on osaliselt juba valminud.

Peale selle antakse maikuu esi

mesel poolel välja ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" erinumber, mis 
täielikult pühendatakse uute üli
õpilaste vastuvõtmisele. Ajalehte 
trükitakse nii suures eksemplaride 
arvus, et seda on võimalik tasuta 
laiali saata kõikidele Eesti NSV 
keskkoolide lõpetajatele.

5) Ülikooli tutvustamine müüri
lehtede kaudu. — Eelmise aasta 
eeskujul trükitakse maitsekas müü- 
rileht eesti ja vene keeles, mis saa
detakse ülespanemiseks kõikidesse 
keskkoolidesse. Müürileht sisaldab 
täpsed andmed ülikooli vastuvõtu 
tingimuste, sisseastumiseksamite aja 
jne. kohta.

4) Ettekanded raadios. — Aja
vahemikus 15. maist kuni 20. juu
nini s. a. esitatakse ülikooli juht
konna ja teaduskondade esindajate 
poolt rida ettekandeid raadios nii 
ülikooli kui ka üksikute teaduskon
dade töö ja tegevuse lähemaks ise
loomustamiseks.

5) Otsese kontakti loomine kesk
koolide lõpetajatega. — Tartus al
gas kontakti loomine keskkoolide 
lõpetajatega juba koolide talvisel

j õppevaheajal — jaanuarikuu algul,
I mil ülikoolis korraldati ülelinna
line keskkoolilõpetajate koosolek 
koos „lahtiste uste päevaga" füüsi- 

! ka kateedris ja klassilise muinas
teaduse muuseumis. Kontakti loo
mine jätkub aprillikuu lõpu- ja 
maikuu algusnädalail keskkoolides
se teostatavate vestlus-külaskäi- 
kude näol, mis viiakse läbi teadus
kondi esindavaist õppejõududest 
koosnevate brigaadide poolt. Neil 
külaskäikudel (kaks külaskäiku 
igasse keskkooli) tutvustab iga tea
duskonna esindaja abiturientidele 
lähemalt oma teaduskonda ja an
nab seletusi abiturientide poolt 
esitatud küsimuste puhul.

Väljapoole Tartut saadetakse 
ülikooli tutvustama üksikuid õppe
jõude, kes tutvustavad abiturienti
dele mitte ainult oma teaduskonda, 
vaid kõiki TRU teaduskondi.

Peale õppejõudude on ette näh
tud kommunistlike noorte suuna
mine keskkoolidesse kontakti loo
miseks keskkoolide kommunistlike 
noortega Tartus ja mujal. Samuti 
vajalikuks tuleb pidada UTU lähe
ma kontakti loomist keskkoolide 
lõpetajatega.

Kõik ülaltoodud üritused viiakse 
läbi koordineeritult õppeosakonna 
kaudu kõige lähemas kontaktis tea
duskondade dekaanidega ja vasta
vate ühiskondlike organisatsiooni
dega.

Peale selle teostavad üksikud 
teaduskonnad rea iseseisvaid üri
tusi oma teaduskonna lähemaks 
tutvustamiseks peamiselt Tartu 
keskkoolide lõpetajatele. Populaar
teaduslikke ettekandeid keskkooli
de lõpetajaile organiseerivad Õigus
teaduskond ja matemaatika-loodus- 
teaduskond. „Lahtiste uste" näda
laid (päevi) korraldavad õigustea
duskond, matemaatika-loodustea- 
duskond, ajaloo-keeleteaduskond ja 
veterinaarteaduskond. Üksikasjali
kud kavad nende ürituste läbivii- 
miseks on koostatud ja keskkoola
dele teatavaks tehtud.

Kõigi nende plaanis esinevate 
ürituste teostamine tohiks olla eel
duseks, et Tartu Riiklik ülikool 
eeloleval uute üliõpilaste vastu
võtu sessioonil suudab täita ette
nähtud üliõpila3kontingendid kõi
kide teaduskondade osas ja sel teel 
tõhusalt kaasa aidata Nõukogude 
kodumaa varustamisel kvalifitseeri
tud spetsialistidega.

Kaks uut teaduslikku ringi
Põllumajandusteaduskonnas töö

tas seni neli teaduslikku ringi — 
loomakasvatuse, taimekasvatuse, 
aiandus- ja kolhooside organiseeri
mise ring. Neist eriti taimekasva- 
tusring oli väga paljuharuline ja 
liiga ulatuslik, mis takistas edukat 
tööd.

Seda arvesse võttes moodustati

teaduskonnas möödunud nädalal 
kaks uut teaduslikku ringi. Kutsu
ti ellu põllumajandusliku botaani
ka ring, mille juhendamise võttis 
enda hooleks sm. Laats. Uus ring 
haarab hulga I kursuse Üliõpilasi, 
kellel seni polnud küllaldasi või
malusi aktiivselt osa võtta teadus
likust tööst.

Teisena loodi mullateaduse ja 
agrokeemia ring, mis hakkab tege
lema ka maaparanduse küsimuste
ga. Ringi juhendab dots. Hallik.

A. Reino
ELKNU põllumajandusteadus
konna algorganisatsiooni büroo 

liige teadusliku töö alal.



Lk. 2 Tartu RiikHk Ülikool Nr. 14 (61) 21. aprillil 1950. a.

K õ i k  t a a s t a m a !
Meie ülikooli kollektiivil on äsja- 

alanud tänavustel taastamistöödel 
tä ita  suurejd kohustused. Nende 
ülesannete täitmiseks on tehtud 
alatuslikke eeltöid — moodustatud 
teaduskondades taastamistööde ko r
raldam iseks komisjonid, kelle tööd 
juhib üleülikooliline taastamisko- 
misjon, ülikooli haldusaparaat on 
muretsenud vajalikke tööriistu taas
tamistööde häireteta käigu kindlus
tamiseks jne. Üleülikooliline taasta- 
miskomisjon on jaganud ülikoolile 
m ääratud taastam isobjekti teadus
kondade ja  osakondade vahel, kus
juures rangelt arvestati antud taas- 
tam isobjektil teha tuleva töö m ah
tu ja  kollektiivi isikulist koosseisu.

Möödunud laupäeval asuti juba 
ka tegeliku töö juurde — toimus 
ulatuslik  taastamistööde laupäevak,

mis osavõtjate hulga ja  tehtud töö 
ulatuse poolest hästi õnnestus. Taas
tajate tööd varem ete lammutamisel 
kergendas tunduvalt metsandus, 
teaduskonna võimsa trak to ri ra 
kendamine, mille abi kavatsetakse 
kasutada ka  edaspidi.

Hoogsalt alanud taastamistööde 
tempo peab iga päevaga jä rje s t 
tõusma. Ülikooli kollektiivi iga lii
ge peab andma oma jõu selleks, et 
tähistada 1. maid heade saavutuste
ga kodulinna kaunistam isel ja  sel
leks, et minna vastu Eesü NSV 
tO. aastapäevale taastamistööde en
netähtaegse lõpetamisega juba en
ne eksamisessiooni algust.

Kõik taastama!
R. Raudsepp, 

adm.-majandusosakonna 
juhataja .

Eesti NSV 10. aastapäeva tähis
tavaid ühiskondlikke taastamistöid 
alustas 15. aprillil ülikooli kõige 
suurem teaduskond — arstiteadus
kond. Et arstiteaduskonna kollek
tiivi kuulub 1000 inimest, siis tu 
leb kollektiivil anda 60 000 töötun
di oma kodulinna kaunistamiseks. 
Ühiskondlike taastamistööde ju h ti
miseks on teaduskonnas loodud 
komisjon. Kursuste brigadirid ja 
vanemad juhivad taastamistöid 
kursuste piirides. A rstiteaduskon
na üldbrigadiriks on sm. A. Kreiss, 
kes taastam isobjektil juhatab  kät
te kõigile tööülesanded ja  hoolit
seb ühtlasi tööriistade muretsemise 
eest.

Töö toimub täpse nädalagraafiku 
alusel, mille esitavad kursuste va
nemad, arvestades õppetööst vabu 
tunde. Üliõpilased peavad sellest 
graafikust täpselt kinni ja  ilmuvad 
ise taastam a graafiku kohaselt ja  
ei jää  ootama korraldusi selleks 
dekanaadist.

rõõmuküllane 
aprillil ilmus

H eatujuline ja  
a!gus on tehtud. 15. 
taastam a raviosakonna I kursus ja  
stomatoloogiaosakonna IV kursus. 
Suure innuga asus tööle ka enamik 
arstiteaduskonna õppejõududest, 
kellest eriti tõhusa töö poolest sil
ma paistsid sm-d Petlem, Naimark, 
Kallas, Erits, Napa ja  teised ning 
abiõppepersonalist sm-d Sirel ja 
Meelismaa.

Üliõpilastest olid silmapaistvad 
oma aktiivsusega raviosakonna 1 
kursuse üliõpilased Eremejeva, 
Laretei ja  Masing ning stomatoloo
giaosakonna IV kursuse üliõpila
sed Sepp, O ja ja  Võlli.

Pole kahtlust, et arstiteaduskon
na õppejõud ja  üliõpilased täida
vad endale võetud kohustused kõi
ge lühema ajaga ja  rikastavad 
arm astatud ülikoolilinna Eesti NSV
10. aastapäevaks uue nägusa väl- 
jakuga.

Prof. V. Hiie,
arstiteaduskonna taastamis- 

komisjoni esimees.

Parteigrupp poliitinfor- 
matsioonide iäbiviimist 

kontroüimas
M atemaatika-loodusteaduskonna 

parteigrupp teostas h ilju ti poliitin- 
formatsioonide läbiviimise kontrol
li teaduskonnas. Moodustatud 
kontrcllbrigaad täitis oma ülesan
de võrdlemisi hästi. Seda näitas 
h ilju ti toimunud parteigrupi lah
tine koosolek, kus toodi esile seni 
veel esinenud rohkearvulisi puu
dusi poliitinformatsiooni korralda
mise alal. Samal aja l omas see 
koosolek suurt tähtsust ka parim a
te poliitinform aatorite kogemuste 
vahetamise osas.

Koosolekul tõsteti esile heade 
poliitinform aatoritena seltsimehi 
Arumaad ja  Paed, kes käsitlevad 
teemat huvitavalt, mistõttu üliõpi
lased võtavad arutlusest aktiivselt 
osa. Põhilise puudusena märgiti 
poliitinformatsioonide sageli esine
vat üldsõnalisust ja  ebahuvitavat 
käsitluslaadi. Õppejõud loevad tihti 
ettekandeid paberilt monotoonselt 
maha. Sellise olukorra tagajärjeks 
on, e t mõnes grupis puudub poliit- 
informatsioonilt enam  kui 50% üli
õpilastest. Mõned õppejõud aga ei 
võitlegi distsipliini tugevdamise 
eest. Näiteks ei m ärgitud sm. Pe
tersoni poliitinformatsioonigrupis 
üldse puudujaid üles. Sm. Gabovitš 
aga talitas poliitinformatsiooniga 
hoopis omavoliliselt, asendades 
selle ühel juhul erialase loenguga.

Arutluse käigus tehti ka rida 
konkreetseid ettepanekuid poliit
informatsioonide taseme tõstmi
seks. Rõhutati vajadust m uuta po- 
liitinformatsioon enam näitlikuks, 
tõsta poliitinform aatorite instruee
rimise taset üleülikoolilises u la tu 
ses, luua võimalused konsultatsioo
ni saamiseks jne.

Poliitinformatsiooni läbiviimise 
kontrolli ja  parteigrupi lahtise 
koosoleku viljastavat mõju on 
tunda paljude õppejõudude, näit. 
sm. Lepiku grupis, kus poliitinfor
matsiooni kvaliteet on tunduvalt 
paranenud.

K. Rebane

sa/H&Z;. näe/w aasamM? esä'afnas ла/па a/fõpZ/ase /. Vo;- 
o/na/ocw/aga/is? /аы/м <г(?/й:оо///;'яяам,________ - Fo/o L. Va&s///i?p.

U!atus!ikumalt kasutada kino- ja fotokabinet! 
abi õppe- ja teaduslikus t88s

Ajatoo-keeteteaduskond sotsiatisttikus võisttuses
Ajaloo-keeleteaduskonnas on 

sotsialistliku võistluse käigus saa
vutatud tunduvat edu õppedistsip- 
iiini ja  üliõpilaste ühiskondliku 
aktiivsuse tõstmise alal. Ent selle 
kõrval esineb ikkagi veel põhjuse
ta puudumise juhtum eid, mis kisu
vad alla sotsialistliku võistluse 
üldisi tulemusi. Nii on I kursusel 
õppedistsipliin viimasel aja l mõne
võrra langenud, sageli puuduvad 
loenguilt üliõpilased Dorodnova, 
Mišarina, Sokolova ja  Ossits.

II kursusel omab kõige enam 
jpunkte eesti filoloogide rühm. 
blaavi filoloogide ja  loogikute ju u 

res aga esineb rohkesti distsipliini- 
rikkumise juhtum eid. Slavistide 
komsomoligrupi organisaator sm. 
Kosenkranius ise on kõige distsipli
neerimatum üliõpilane oma rüh
mas. III kursusel jäävad teistest 
maha saksa filoloogid ja  slavis
tid. Distsipliinirikkum ise ju h tu 
meid esineb ka IV ja  V kursusel.

Need asjaolud kohustavad kõiki 
kursuse- ja  rühmavanemaid, am e
tiühingu volinikke ja  komsomoli
grupi organisaatoreid parandam a 
oma tööd ja  taotlema distsipliini 
taseme otsustavat tõstmist.

Sotsialistliku võistluse tulemuste

ЖСС Узр. Ж.

100 aasta eest, 22. aprillil 1850 
suri julge võitleja ja  eesti rahvus
liku kultuuri ra ja ja id  Fr. R. Faehl- 
mann. Tartu  Riiklikul Ülikoolil on 
eriline põhjus m älestada Faehl- 
manni kui esimest eesti soost tead
last, Tartu  Ülikooli andekat ning 
eesrindlikku üliõpilast ning hiljem 
õppejõudu arsti- ja  keeleteadlasena.

Nii gümnaasiumi-õpingute ajal 
kui ülikooli esimesil aastail tuli 
Faehlm annil võidelda suurte ma
janduslike raskustega. Kuid vanku
matu tahte, distsiplineeritud sport- 
(ik-karskete eluviiside ja  alatise 
optim istlik-hum oristliku meelelaadi 
abil võitis ta kõik raskused. Nõnda 
omandas ta eeskujulikult usina 
ning rangelt süstemaatse tööga oma 
a ja  kohta põhjalikud nii ü ldhari
duslikud kui erialased teadmised. 
M aailmavaatelt arenes ta  avara- 
mõtteliseks ja  järjek ind laks ratsio
nalistiks, kes oma teaduslikes seisu
kohtades tugines mitte m etafüüsi
kale, vaid kogemustele ja  katsetele. 
Nii sattus ta juba ülikoolipäevil 
vastuollu k iriku  dogmatismiga. Ka 
õppejõuna kasutas Faehlm ann üli
kooli kateedrit eesrindlike mõtete 
propageerimiseks ning võitluseks 
balti-saksa tagurluse vastu. Ta kait
ses ju lgelt oma eesti keele lektori 
avaloengul eesti keele õigusi ning 
ründas saksa sissetungijaid kui 
eesti rahva orjasta ja id  ja  rahva 
vaimse loomingu hävitajaid  — ja 
seda kõike balti-saksa kuulajate 
ees.

Fr. R. Faehlmann oli esimene 
eesti haritlane-teadlane ja  kirjanik , 
kes astus välja teoorjuses vaev- 
!eva rahva õiguste kaitseks ning 
asus tõstma rahva enesetead
vust ja  usku paremasse tulevikku. 
Seda tegi ta avalikes kõnedes, loen
gutel ja  kirjanduslikes töödes. Nii 
paljastab ta ju tus „Tühi j u t t . . ."  
talupoegade nälja  tõelise põhju
se — mõisaorjuse.

Järela ja le  on eriti kuulsaks saa
nud Faehlm anni printsipiaalne esi
nemine tülis tagurliku mõisnikkon- 
na esindaja parun Nolckeniga. 
Faehlm ann kaitses siin kartm atult 
talupoegade õigusi, paljastades 
mõisnike kiskjalikku kurnamis- 
poliitikat, ning tõstis üles talupoe
gade m ajandusliku olukorra paran
damise nõude.

Fr. R. Faehlm ann alustas oma 
ilukirjandusliku loominguga täiesti 
uut etappi eesti kirjanduse ajaloos. 
Kui senine balti-saksa kirjam eeste 
poolt loodud eestikeelne ilmlik k ir
jandus teenis vahetult valitsevat 
feodaalset klassi ning oli seepärast 
rahvavaenulik, siis pühendas Faehl
mann oma arvult küll vähese, aga 
sisult väärtusliku kirjandusliku 
loomingu täiesti rahva teenistusse. 
Selles seisneb tohutu ja  väga põ
hiline erinevus balti-saksa autorite 
[a Faehlm anni vahel.

Fr. R. Faehlm anni elu ja  tegevus 
langes a ja jä rku , millal eesti rah 
vas oli alles kujunem as. See oli 
aeg, millal eesti talupojad pidasid

hindamise süsteemis tuleks aga 
võistluse edukam a käigu kindlus
tamiseks teha järgm ised parandu
sed:

1) Ette näha plusspunktide mää
ramine ühiskondlike kohustuste 
täitmise eest.

2) Vähendada plusspunktide a r
vu fakulatiivtundide külastamise 
eest.

5) Suurendada punktide arvu 
taastamistöödest osavõtmise eest.

V. Boikov, 
ajaloo-keeleteaduskonna kom
somoli-algorganisatsiooni büroo 

liige.

ülirasket võitlust oma vabaduse 
eest. Sellest eesti rahvuse ku june
mise raskest a jast tulenesid Faehl
manni tugevad ja  nõrgad pooled. 
Tugevad ses mõttes, e t Faehlm ann 
kõigist raskusist ja  üksiolekust 
hoolimata püsis kuni surmani võit- 
luspositsioonil, jä tkates oma tööd 
rahva kasuks. Ja nõrgad pooled ses 
mõttes, et ta  ei suutnud küllaldase 
selgusega ja  teadlikkusega ette nä
ha eesti rahvuse kujunem ise pers
pektiive ega mõista talurahva hul
kade revolutsioonilise liikumise ü li
suurt tähtsust selles protsessis.

Kokkuvõtlikult võime Faehl
manni tähtsust hinnata järgm iselt. 
Fr. R. Faehlm anni hindame kõige
pealt kui rahvast teenindava ilu
kirjanduse ra ja ja t. Tema on esi
mene, kelle kirjanduslik  looming 
(„Kalevipoja" visand, „Tühi 
i ut t . . kunstmuistendid) on kas
vanud välja  eesti talupoegade ras
kest, aga tugevnevast võitlusesj: 
oma põliste vaenlaste, saksa mõis
nike m ajanduslik-poliitilise ja  ku l
tuurilise orjastam ispoliitika vastu. 
Teiseks hindame Faehlmanni kui 
varajast eesti rahvusliku kultuuri 
pioneeri, kui eesti rahva huvide 
eest julget võitlejat, kolmandaks 
kui esimest tunnustatud arsti ja  
arstiteadlast ning neljandaks kui 
eesti keele õiguste eest võitlejat 
ning uuendatud k irjakeele  arenda
jat. Koigil neil aladel on ta olnud 
teerajaja. Faehlm annist peale või
me hakata lugema eesti rahvusliku 
liikumise algust ning rahvusliku 
kultuuri sündi, mida arendati edasi 
järgneval perioodil.

Dots. J. Käosaar

Meie ülikoolis möödunud aastal 
organiseeritud kino- ja  fotokabine- 
til on täita  õppe- ja  teadusliku töö 
alal väga tähtis ning vastutusrikas 
ülesanne. Kino- ja  fotokabinetil 
lasub kohustus varustada kateed
reid mitmesuguste õppetöös va ja 
like vahenditega (diapositiivid, 
fotokoopiad), demonstreerida õppe- 
ja  teaduslikke filme, valmistada 
mitmesuguseid ekspositsioone õppe- 
kogudele ning muuseumidele jne. 

Ka teaduslikus töös leiab kino 
ning fotograafia laialdast kasu ta
mist.

Näib, et meie kino- ja  fotokabine
til, mis on käesolevaks ajaks juba 
jõudnud välja  algusaja raskustest, 
on loendatud ülesannete täitmiseks 
olemas nii seadmete ja  m aterjalide 
kui ka isikulise koosseisu suhtes 
kõik vajalikud eeldused. Selleks, et 

kino- ja  fotokabinetist oleks meie 
ülikoolile maksimaalne kasu, on 
vaid vaja õigesti suunata ja  organi
seerida kino- ja  fotokabineti tööd 
ning ta  kasutam ist mitmesuguste 
ülikooli asutiste, eestkätt kateed
rite poolt.

Kui järgnevalt püstitadagi küsi
mus — mil m ääral on meie ülikooli 
kateedrid kasutanud õppe- ja  tea
duslikus töös kino- ja  fotokabinetti, 
peab küll vastama, e t see on olnud 
vägagi tagasihoidlik. Foto- ja  kino- 
kabinetti on senini kasutanud ainult 
osa kateedreid ning sedagi õige 
p iiratud ulatuses.

Kino- ja  fotokabineti asutamisel 
on tehtud suuri kulutusi, samuti on 
küllalt suured ka need summad, 
mis kulutatakse igal aastal kino- 
ja  fotokabineti ülalpidamiseks. Üli
kool kannab neid kulusid selleks, 
et luua kateedritele soodsamaid või
malusi õppe- ja  teaduslikuks tööks; 
kateedrite kohus aga on neid või
malusi täiel m ääral kasutada. Seo
ses sellega tahaks näha, et õppe- ja

töövahendite kasutamine, milliseid 
kino- ja  fotokabinet suudab ka
teedrite kasutusse anda, m uutuks 
senisest hoopis ulatuslikum aks ning 
süsteemikindlamaks, millel kahtle
mata on positiivne mõju õppe- ja  
teadusliku töö arenemisele.

Et seda saavutada, on kateedrid 
kahtlem ata õigustatud nõudma, et 
kino- ja  fotokabinet oma tööd ot
sustavalt parandaks. Nii pole kino- 
ja  fotokabinet näiteks suutnud val
mistatavaid diapositiive varustada 
klaasidega, ometi puudub kateedri
tel enestel selleks vajalik  m aterjal 
ning tööjõud. On oluline, e t kateed
rid saaksid vajalikud vahendid täp
selt esitatud tähtpäeval, kuna vas
tasel korral nende kasutamine on 
vägagi raskendatud või hoopis või
matu. Samuti pole kahtlust, et kino- 
ja  fotokabinet hea tahtmise juures 
suudab ka tööde kvaliteeti suurel 
määral tõsta, ning kahtlem ata on 
see üheks vahendiks, mis aitab 
tõsta kino- ja  fotokabineti kasuta
ja te  hulka senisega võrreldes mit
mekordseks.

LÕpuks veel konkreetne soov 
kino- ja  fotokabinetile geograafia- 
osakonna üliõpilastelt nmg õppe
jõududelt. 1948. a. valmistas Lenin
gradi õppe- ja  teaduslikkude fil
mide stuudio geograafilise filmi 
Läänem ere-äärseist Nõukogude va
bariikidest, sealhulgas ka Eesti 
NSV-st. Geograafia kateeder on 
mitmel korral taotlenud kino- ja  
fotokabineti kaudu nim etatud filmi 
saamist, kuid senini tulemusteta. 
Ometi on see film geograafiosakon- 
nas NSV Liidu ja  Eesti NSV geo
graafia kursuste õpetamisel häda
vajalikuks õppevahendiks ning 
kahtlem ata vaataks seda huviga 
iga teinegi Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilane ja  õppejõud.

E. Varep, 
geograafia kateedri juhataja.

Kõik ü]iõpi!ased VT К märgi kandjaiks!
TR Ülikool peab kasvatam a sot

sialistliku riigi igakülgselt arenenud 
ehitajaid  ja  kaitsjaid. Nõukogu
de pedagoogikas mõistetakse iga
külgse kasvatuse all ideelise, keha
lise, vaimse, moraalse, esteetilise ja  
polütehnilise kasvatuse ühtsust. 
Nõukogude noorsoo harmooniline 
kasvatus leiab vajaliku sünteesi 
kehaliste ja  vaimsete võimete 
arendamises.

Nõukogude Liidus on hästi kor
raldatud kehalise kasvatuse alu
seks „Valmis tööks ja  NSVL kait
seks" kompleks, lühendatult — 
VTK, mis loodi ajavahem ikus 
1951—1934 kommunistliku noorsoo
ühingu initsiatiivil. Temas on seos
tatud 3 tähtsat printsiipi: mitme
külgsus, tervenduslikkus ja raken
du slikkus.

VTK kompleks on rahvalik, m ää
ratud mitte ainult üksikutele spori-

lastele, vaid kogu rahvale, siinhulgas 
ka üliõpilastele. Nõukogude Liidus 
on palju  m iljoneid VTK rinnam ärgi 
kandjaid, see m ärk on meil üks 
populaarsemaid, mille kandjaid 
peetakse meil tervise, jõu ja vastu
pidavuse kehastajaiks.

VTK kompleksi on korduvalt 
muudetud ja  täiendatud seoses nõu
kogude eesrindliku kehakultuuri- 
teaduse arenemisega. Ent komp
leksi ideelis-poliitiline alus on jä ä 
nud endiseks — kasvatada ka keha
kultuuri abil kehaliselt ja  vaimselt 
hästiarenenud, terveid ning tead
likke Nõukogude kodanikke, ke§ 
võtavad aktiivselt osa ühiskondlik- 
poliitilisest elust. Sellepärast on iga 
TRU üliõpilase aukohustuseks VTK 
kompleksi normide täitmine ja  vas
tava rinnam ärgi saavutamine.

J. Laidvere

,SW,iyH.s joan/n /na/as
Kuu aega kestnud teaduskondade- 

vahelised malevõistlused lõppesid 
neil päevil. Turniiri võitjaks tuli 
m atemaatika-loodusteaduskond 40,5 
punktiga 48-st võimalikust. Teise 
koha saavutas m etsandusteadus
kond, kolmanda õigusteaduskond, 
neljanda ajaloo-keeleteaduskond, 
viienda arstiteaduskond jne.

Individuaalselt tulid võitjaks lau- 
dade jä rjek o rras  Nei, Sõerd, Lep-

ner, Roots, Timma, Kull ja  Heinas
te. Hea mänguga paistsid silma 
veel ka Jakobson, Võhandu ja  Kask. 
Naism aletajaist näitasid head män
gu peale esikoha saavutanud Hen
no veel Kõiv ja  Otsasson.

E. Jegerson

Vastutava
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Kommunismi poole!
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Maipidustused meie ülikoolis al
gavad ülikooli kollektiivi piduliku 
koosolekuga, mis toimub 29. ap
rillil algusega kell 17 vastremondi
tud aulas. Pidulikul koosolekul, 
millest osavõtt on võimaldatud kõi
gile õppejõududele ja üliõpilastele, 
esineb päevakohase kõnega teadus
ala prorektor prof. A. Marland.

Samas loetakse ette ka rektori
1. mai käskkiri, milles tõstetakse 
esile meie tööeesrindlasi. Järgne-

Üritusi 1. mai puhu!
Maipühade väärikaks tähistam i

seks viivad ülikooli ühiskondlikud 
organisatsioonid läbi rea üritusi, 
mille eesmärgiks on kindlustada, 
et 1. mai püha kujuneks kõigiie 
õppejõududele, üliõpilastele ja  tee
nistujatele rõõmsaks pidupäevaks.

Nii toimub 50. aprillil algusega 
kell 20.15 Viljandi tänava võimlas

Olümpiaadi pidulik lõpp
Meie ülikooli üliõpilaskonna kuns

tilise isetegevuse, omaloomingu ja 
kehakultuuri II olümpiaad on lõp
pemas. Tänavune olümpiaad k u ju 
nes eelmisest palju  ulatuslikum aks, 
haarates umbkaudu 1500 üliõpilast. 
Ka ettekannete ideelis-kunstiline 
tase näitas rõõmustavat tõusu, an 
des tunnistust meie isetegevuslaste 
poliitilisest küpsemisest ja  nende 
teadlikkuse kasvust.

Veterinaarteaduskond lõpetas esimesena 
taastamiskohustuse täitmise

vait tehakse teatavaks parimata 
teaduslike võistlustööde autorid 
ja kuulutatakse välja uute võist
lustööde temaatika; märgitakse 
ära olümpiaadil parimaid tulemusi 
saavutanud kollektiivid ja üksik
esinejad niug antakse üle punane 
rändlipp sotsialistlikus võistluses 
võitjaks tulnud teaduskonnale.

Pidulik koosolek lõpeb sisuka 
kontsertosaga.

õppejõudude ja teenistujate ühine 
koosviibimine. Üliõpilased ko rra l
davad oma maApeo 29. aprillil kell 
20.50 Ametiühingute Kultuurihoones. 
Unustatud pole ka õppejõudude ja 
üliõpilaste lapsi: nendele korralda
takse koosviibimine Viljandi täna
va võimlas 1. mail kell 16.

Kokkuvõtete tegemiseks olümpi
aadist korraldatakse pühapäeval, 
50. aprillil algusega kell 18 aulas 
m aipidustuste sarjas olümpiaadi p i
dulik lõppkontsert, kus esinevad 
parim aks osutunud ansamblid ja  
solistid ning antakse kätte auhin
nad silmapaistvaid tulemusi saavu
tanud esinejaile.

Olümpiaadi lõppkontserdist osa
võtt on kõigile vaba.

1. mai on maailma töötava rah
va võitlusjõudude ülevaatuse päev, 
kõigi maade töötajate vendluse 
päev. Käesoleval aastal tähistavad 
NSV Liidu ja kogu maailma töö
tajad seda päeva demokraatia ja 
sotsialismi, rahvaste vabaduse ja 
sõltumatuse, kindla ja püsiva ra
hu eest peetava võitluse lipu all.

Kõigis maailma keeltes kõlab 1. 
mail Marxi ja Engelsi poolt heisa
tud loosung: „Kõigi maade prole
taarlased ühinege!" — ja kutsub 
ühinema kõiki töötajaid võitluseks 
kapitalismi vastu, sotsialistliku ja 
kommunistliku korra ülesehitami
seks ja rahu kindlustamiseks kogu 
maailmas.

Nõukogude rahvas demonstree
rib sellel päeval oma ustavust 
nõukogude võimule ja bolševike 
parteile, demonstreerib oma tahet 
töötada senisest veel paremini oma 
sotsialistliku kodumaa hüvanguks, 
valmisolekut kaitsta nõukogude või
mu saavutusi, truudust proletaar
se internatsionalismi lipule. Iga 
nõukogude inimest valdab sel päe
val õigustatud uhkustunne oma 
suure kodumaa iile, mis kehastab 

kogu töötava inimkonna lootust ja 
näitab kõigüe rahvaile teed võit
luseks rahu, sotsialismi ja demo
kraatia eest.

Nõukogude rahvas võtab 1950. 
aasta esimest maid vastu uute saa
vutustega, uute töökangelastegude- 
ga oma kodumaa auks. NSV Liidu 
Ülemnõukogu valimised demonst
reerisid nõukogude rahva ühtsust, 
tema tihedat koondumist Nõukogu
de valitsuse ja bolševike partei 
ümber, meie juhi ja õpetaja selt
simees Stalini ümber. Innustatuna 
Lenini-Stalini ideedest võitlevad 
töölisklass, kolhoositalurahvas ja 
intelligents sõjajärgse viisaastaku 
eduka lõpuleviimise eest.

Meie tööstus saavutas ja ületas 
juba 1948. aastal sõjaeelse taseme. 
Möödunud aasta neljandas kvarta
lis aga ületas tööstus juba selle 
taseme, mis oli ette nähtud viis
aastaku viimaseks aastaks. Mas
side võimas tööentusiasm ja töölis
klassi üha kasvav loominguline 
initsiatiiv, aga samuti teadlaste 
ja praktikute koostöö tagavad 
meie tööstuse kiire arengutempo.

Samasugune võimas tõus esineb 
ka meie põllumajanduses. Teravil- 
japrobleem on lahendatud, meie 
oleme varustatud viljaga ja oma
me vajalikud tagavarad. Meie va
bariigis saabunud teist kollioosi- 
kevadet iseloomustab kolhoosniku
te, sovhooside ja traktorijaamade 
töötajate senisest hoogsam võitlus 
kevadkülvi eeskujuliku läbiviimi
se eest, mis ou aluseks suurte saa-

Oigus- ja  matemaatika-loodustea- 
duskonna algatusel paar kuud ta 
gasi ülikoolis alanud sotsialistlik 
võistlus Nõukogude Eesti 10. aas
tapäeva auks omandas viimasel 
a ja l suure ulatuse ja  on osutunud 
tähtsaks teguriks ülikooli kollektii
vi mobiliseerimisel oma ülesannete 
eeskujulikule täitmisele.

Rektoraadi ja  am etiühingu komi
tee otsuse kohaselt viidi 1. mai eel 
läbi sotsialistliku võistluse esialg
sete tulem uste kindlakstegemine. 
Nende tulem uste kohaselt saavutas

kide kogumisele. 1949. a. organi
seeriti meie suurel kodumaal ligi 
72.000 uut produktiivsete loomade 
farmi ja 48.000 linnufarmi kolhoo
sides. Edukalt viiakse ellu gran
dioosset looduse ümberkujundami
se stalinlikku plaani.

Need meie majanduse edusam
mud võimaldasid Nõukogude valit
susel ja bolševike parteil jär
jekordselt alandada toidu- ja 
tööstuskaupade riiklikke jaemüügi
hindu, millega elanikkond võidab 
aasta jooksul 110 miljardit rubla.

Rööbiti tööstuse ja põllumajan
duse kasvuga võtab ikka suure
maid mõõteid kultuuriline ülesehi
tustöö, ikka rohkem võrsub uusi 
kaadreid kõigil majanduse ja tea
duse aladel. Kõrgemate õppeasu
tiste lõpetajate arv on ületanud 
ennesõjaaegse taseme. Teaduse, 
kunsti ja kirjanduse õitsengust 
meie maal kõneleb iga aastaga 
suurenev Stalini preemia laureaa
tide arv.

Meie saavutused ja võidud on 
Lenini-Stalini partei targa juhti
mise tulemus. Partei on koondanud 
vennalikku perre kõik meie kodu
maa rahvad, kaitseb ja tugevdab 
väsimatult rahvaste leninlik-sta- 
linlikku sõprust, mis on Nõukogude 
riigi võimsuse ja kuulsuse tagati
seks.

Suurt abi eesti rahvale tema 
vaenlaste — kodanlike natsionalis
tide paljastamisel ja rahvamajan
duse ning kultuuri arendamisel 
osutas UK(b) Partei KK oma otsu
sega „Vigadest ja puudustest 
Eestimaa K(b)P KK töös".

Bolševike partei pidev abi ka
jastub ka meie ülikooli õppe- ja 
kasvatustöö edasises tõusus. Oppe
distsipliin on tõusnud, on tundu
valt paranenud õpetamise ja tea
duslike tööde tase. Käesoleva aasta
1. mail tuleb premeerimisele ri
da kõrgeväärtuslikke üliõpilaste 
teaduslikke töid.

Need meie saavutused peavad 
meie ülikooli töötajaid innustama 
uutele töövõitudele nii teadusliku 
kui ka kasvatustöö valdkonnas, 
aga meie üliõpilasi õhutama seni
sest veelgi paremini omandama 
eesrindlikku nõukogude teadust 
ja kultuuri.

Õigustatud uhkustundega oma 
töösaavutuste üle, oma võimsa ko
dumaa ja tema õitsengu üle võta
vad nõukogude inimesed vastu 
rahvusvahelist pidupäeva — 1. 
maid. Kindlalt sammub maailma 
esimene sotsialismimaa kogu maa
ilma rahu ja sotsialismi eest võit
levate jõudude eesotsas, sammub 
vastu kommunismile.

sotsialistlikus võistluses teaduskon
dade vahel esikoha arstiteadus
kond (dekaan sm. E. Karu, P^r* 
teigrupi organisaator sm. A. Vill, 
komsomoli-algorganisatsiooni sekre
tär sm. A. Heiman, ametiühingu 
büroo esimees sm. J. Reinaru), kes 
sellega võitis ka punase rändlipu.

Innustagu võistluse esimesed tu 
lemused õppejõude ja üliõpilasi 
veel parem ate töötulemuste taotle
misele võistluse teisel, otsustaval 
etapil — Nõukogude Eesti 10. aas
tapäeva eel!

i. mai eel sündis väärtus
lik algatus

Põllum ajandusteaduskonna õppe
jõud ja  üliõpilased on alati püüd
nud olla Põuatu kolhoosile hea
deks šeffideks. Põuatu kolhoosni
kud on neile tänulikud mitme
külgse ja  efektiivse abi eest nii 
praktilises töös kui ka kolhoosi 
organisatsioonilises kindlustamises 
ja  töö viimises teaduslikult õigei
le alustele.

1. mai eel sündis teaduskonnas 
uus väärtuslik  algatus šeflusaluse 
kolhoosi abistamise parandamise 
alal: tõsteti üles kolhoosile labora
tooriumi loomise mõte. Kom
munistlike noorte ja  teaduslike 
ringide juhtim isel hakati innukalt 
seda mõtet ellu viima, et luua veel 
avaram aid võimalusi kolhoosniku
te loova mõtte arendam iseks ja 
rakendam iseks kolhoositöös.

Et laiem alt populariseerida seda 
algatust ja  kindlustada kõigi Ees
ti NSV kolhooside varustam ine la 
boratooriumidega, pöördusid põllu
m ajandusteaduskonna komsomoli- 
algorganisatsioon ja  üliõpilaste 
teaduslikud ringid vastava üles
kutsega kõigi Nõukogude Eesti 
koolide komsomoli-algorganisatsi- 
oonide ja  noorte naturalistide rin 
gide poole. Üleskutses kutsutakse 
vabariigi koolinoorsugu põllu
m ajandusteaduskonna eeskujul o r
ganiseerima juba  tänavu kevadel 
kolhoosides laboratooriumid, võttes 
nende sisustamise ja  juhtim ise 
oma igapäevase hoole alla. Samuti 
kutsutakse koolinoori üles ra 
jam a laboratoorium ide juurde 
katsealasid ja  katsealuste loo
made kontrollrühm i farmides, 
abistama kolhoosnikuid katsete 
tem aatika kindlaksm ääram isel ja 
katsetam isel ettetulevate raskuste 
ületamisel, hoolitsema laboratoo
riumide sisustuse pideva täienda
mise eest jne.

Põllum ajandusteaduskonna üles
kutse laialdane ellurakendam ine 
osutub kahtlem ata tähtsaks tegu
riks Eesti NSV sotsialistliku põllu
m ajanduse õitsengule viimisel ja 
kolhooside jõukuse suurendamisel.

Viimastel nädalatel on ülikooli 
taastam isobjektil iga päev kihanud 
vilgas tegevus. Ülikooli õppejõud 
ja  üliõpilased on võtnud täie tõsi
dusega endale võetud kohustusi ko
dulinna kaunistamise alal ja  pü
hendanud hulga tööst vabu tunde 
oma taastam isülesande täitmiseks.

Töo hea organiseerimise ja  kõigi 
kollektiivi liikmete kaasatõmbamise 
tulemusel saavutas kõige paremaid 
tulemusi taastamistöödel veterinaar

teaduskond. Seadnud endale ees
märgiks töö lõpetamise 1. maiks, 
viisid veterinaarteaduskonna õppe
jõud ja  üliõpilased selle eesmärgi 
ellu ja  lõpetasid oma objekti ko r
rastamise juba käesoleva nädala 
jooksul.

Ka teistes teaduskondades tehak
se pingutusi selleks, et järg ida ve
terinaarteaduskonna eeskuju ja  lõ
petada oma taastamisülesande tä it
mine 1. maiks.

Kõik maidemonstratsioonile!
Tavakohaselt viiakse ka tänavu läbi Tartu töötajate ülelinnaline 

demonstratsioon-rongkäik 1. mai puhul, t  likooli kollektiiv koguneb 
maidemonstratsioonile minekuks 1. mail kella 11-ks Aia tän. 46 asuva
hoone juurde.  ̂ , i

Iga ülikooli kollektiivi liikme loomulikuks aukohuseks on osa votta 
sellest rahvapidustusest, millega Tartu töötav rahvas demonstreerib 
oma ustavust nõukogude võimule, bolševike parteile ja suurele 
S t a 1 i n i 1 e.

Arstiteaduskond — sotsialistliku võistiuse
võitja
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Väsimata töömees

Meie üiikooli administratiiv-ma- 
jandusosakonna eesrindlikest töö
listest väärib esiletõstmist peahoo
ne m ajadegrupi komandant sm. 
Eduard Prikko. Kui jälgida sm. 
Prikko tööd m ajadegrupi kom an
dandina, tema ühiskondlikku tööd 
ja  poliitõpetusest osavõttu, siis võib 
julgesti öelda, e t sm. Prikko on 
väsimata töömees. Oma eesku ju li
ku teenistuskohuste täitmisega ja  
töössesuhtumisega ta on pälvinud 
kõigi lugupidamise. Ta on distsi
plineeritud ja  nõuab ka oma allu- 
vailt eeskujulikku tööd.

Sm. Prikko on alati temale antud 
ülesanded täitnud õigeaegselt, vaa
tam ata sellele, et tihti saadud üles
anded nõuavad suurt operatiivsust 
ja  kiiret tegutsemist.

Suur ja  vastutusrikas ülesanne 
oli pandud peahoone kom andandi
le seoses aulas toimuva remondi 
läbiviimisega. E eskujulikult re 
monditud ja  korrastatud aula oli 
tarvis anda kasutam isele hiljem alt 
29. aprilliks. Selle ülesande täitis 
sm. Prikko eeskujulikult. Ka ala
nud taastam istööst võtab sm. P rik 
ko aktiivselt osa, olles üleiilikooli- 
lise taastamistööde komisjoni liige 
ja  ühtlasi ka adm.-majandusosa- 
konna taastamistööde komisjoni esi
mees, täites oma ülesandeid suure 
järjekindlusega. Kõik, kellel on 
kokkupuutum ist sm. Prikkoga, k in
nitavad nagu ühest suust: sm. Prik- 
kot võib leida kõikjal, tema on 
väsim ata töömees.

Sellepärast võib sm. Prikkot sea
da kõigile ülikooli haldusaparaadi 
töötajaile eeskujuks oma am etiko
huste täitm ise ja  ideelis-poliitilise 
enesetäiendamise poolest.

R. Raudsepp, 
adm.-majandusosakonna 

ju ha ta ja

K om m unist on eeskujuks
Vaevalt on ajaloo-keeleteadus- 

konnas üliõpilast, kes ei tunneks 
energilist, alati rõõmsameelset III 
kursuse eesti filoloogi Loreida 
Raudseppa. See on ka loomulik, sest 
Loreida Raudsep kuulub kahtlem a
ta oma teaduskonna kõige silma
paistvam ate üliõpilaste hulka.

Sm. Raudsep õpib ainult headele 
ja  väga headele hinnetele. Ent sel
le kõrval leiab ta aega ka mitme- 
patgeliseks ja  innukaks tegevuseks 
ühiskondliku töö alal. Ta kuulub 
ülikooli parteiorganisatsiooni büroo 
koosseisu, üleülikoolilise am eti
ühingu komitee liikmete hulka, võ
tab juhtivalt osa oma eriala ringi
de tegevusest jne. Ka valimiseel
sest selgitustööst ja  olümpiaadi lä 
biviimisest ei jäänud sm. Raudsep 
eemale.

Loreida Raudsepa kasvatasid 
eesrindlaseks karmid sõja-aastad.

mille alates nooruke kommunistlik 
noor, äsjane keskkoolilõpetaja eva- 
kueerus Nõukogude Liidu tagalas
se. Juba siin töötades ja  õppides 
andis ta oma parima arm astatud 
sotsialistlikule kodumaale. Ainult 
kiitvat võib rääkida ka tema tege
vusest pärast 1944. aastat, mil ta 
pöördus tagasi vabastatud Nõuko
gude Eestisse ja  asus kogu innuga 
tööle sünnimaal.

Soov õppida ja täiendada h a ri
dust, e t veelgi viljakam alt töötada 
Nõukogude kodumaa hüvanguks, 
tõi Loreida Raudsepa 1947. aastal 
Tartu  Riiklikku Ülikooli.

Loreida Raudsep, bolševike p ar
tei ustav tütar, on eeskujuks kõi
gile teaduskonna üliõpilastele, 
omades suurt autoriteeti ja  lugupi
damist kaasüliõpilaste hulgas.

A. K äärik

Meie üiikooti tubtimaid õppejõude

Dots. A. Kask on neid õpetlasi, kes 
on asunud täie innuga üles ehitama 
nõukogude m aterialistlikule keele
teadusele põhinevat eesti keele 
uurimist ning õpetamist. A. Kask 
on võtnud omaks akad. N. Marri 
uue keeleõpetuse printsiibid ning 
on olnud nende järjek indlaks levi
tajaks niihästi õppetöös, teadusli
kes ja  populaarteaduslikes e tte 
kannetes kui ka trükis avaldatud 
kirjutistes.

Silmapaistvaid teeneid on dots. 
A. Kasel eesti m urrete uurimisel. 
Seda tööd on ta juhendanud juba 
üliõpilaspõlvest alates. Omaaegne 
kodanlik m urdeuurim ine oli k it
sarinnaliselt ühekülgne, olles ra 
kendatud peamiselt „algkeele" 
teooria tõestamiseks. M aterialistli
ku keeleteaduse alustelt lähtuv 
nõukogude m urdeuurim ine eeldab

aga kogu keeletehnika igakülgset 
jälgimist, lähtudes keele, mõtlemi
se ja  ühiskonna arengu dialektili
sest seostusest. Dots. A. Kask on 
eesti keele uurimise viinud sellele 
tasemele, e t juba mõneaastase töö 
tagajärje l on meil kogunenud and
meid eesti m urrete arenemise, kee
les avalduva klassivõitluse, uue 
sotsialistliku rahvuskeele jne. 
kohta.

Dots. A. Kask on olnud ka meie 
kirjakeele ajaloo uurijaid . Eriti 
tuleb esile tõsta tema vastava-ala- 
seid ülikooliloenguid, kus on esi
kohale tõstetud eesti kirjakeele 
arengu eri etappide klassiiseloom. 
Eesti k irjakeele ajaloo alal on A. 
Kase sulest ilmunud mitmeid töid, 
nagu ,,Eesti keel ja  selle arenem i
ne" (1946), „Võitlus vana ja  uue 
kirjaviisi vahel" (1946). Neis töis 
on autor kum m utanud endisi eba
teaduslikke ning natsionalistlikke 
vaateid eesti keele kujunem isele 
ning arengule ja  faktilise m ater
jali pohjal näidanud, kuidas on 
arenenud eesti keel vastavalt eest
laste ühiskondlikule arengule.

Dots. A. Kasel on teeneid ka ees
ti k irjakeele normide fikseerim i
sel ning sotsialistliku ühiskonna 
nõuetele vastava sõnavara k u ju n 
damisel. Koos prof. J. V. Veskiga 
on ta „Suure õigekeelsuse-sõnaraa- 
matu" toimetajaid.

Pädeva, tasakaaluka ning alati 
abivalmis pedagoogina on dots. A. 
Kask pälvmud üliõpilaste lugupi
damise ning poolehoiu.

Prof. P. Ariste

Kateedri juhataja
Nõukogude inimestel on ku june

nud kombeks vaadata 1. mail taga
si oma tööle ja  saavutustele. Selle
pärast tahaksin teha mõningaid 
kokkuvõtteid ka meie ülikooli 
marksismi-leninismi aluste kateed
ri tegevusest käesoleval õppe
aastal.

Hoolimata sellest, e t meie katee
der on kom plekteeritud ainult 
50%-liselt, on ta siiski suutnud 
tunduvalt parandada oma tööd. 
Loengute ja  seminaride kvaliteet 
on tõusnud, õppejõud teostavad 
peale selle veel suurt ühiskondlik
ku tööd. Meie õppejõud korra lda
vad loenguid ja  konsultatsioone 
iseseisvalt õppijaile, peavad loen
guid linna käitistes ja  asutistes 
jne.

Seda kõike me saavutasime tänu 
töö õigele organiseerimisele ja  
heale juhtim isele kateedri ju h a ta 
ja dots. V. Reimani poolt. Sm. Rei
man, pöördunud möödunud suvel 
pärast oma kandidaadiväitekirja 
edukat kaitsm ist Ühiskonnateadus
te Akadeemias tagasi Tartusse, 
hakkas kohe organiseerim a k a 
teedri ja  tema liikmete p laan i
kindlat tööd. Kateedris arutatakse 
järjek ind la lt läbi seminaride tee
mad ja  nende läbiviimise metoo
dika, samuti loengud, kusjuures 
terava kriitika  ja  enesekriitikaga 
võideldakse loengute kõrge kvali
teedi eest. Sm. Reiman ei asenda

siin kateedri liikmeid, vaid aren 
dab nende initsiatiivi, aitab süve
neda ainesse ja  sellega pidevalt 
end täiendada. Kateedri ju h a ta ja  
abi on seda väärtuslikum , et meie 
kateedri kõik õppejõud on alles 
noored töötajad.

Sm. Reiman suutis viia plaani
pärasele alusele ka teadusliku töö 
marksismi-leninismi aluste kateed
ris. Osa kateedri liikmeid valmis
tub väitek irja  kaitsmiseks, osa 
uurib üksikuid probleeme eesti 
töölisliikumisest ja  EK(b)P a ja 
loost.

Kateedri ju ha ta ja l on täita  suu
red ülesanded. Temast põhiliselt 
oleneb vastava õppeaine marksist- 
lik-leninlik käsitlus, õppetöö kva
liteet, üliõpilaste teadmiste tase ja  
koos sellega nende kasvatamine 
kommunismi vaimus.

On täiesti kindel, et sm. V. Rei
man on üks parim aid kateedri
juhata ja id  meie ülikoolis. Kui 
kõik meie kateedrijuhatajad  õi
gesti organiseeriksid kateedri 
tööd, sama energiliselt võitleksid 
õpetuse kõrge teadusliku taseme 
ja  ideelisuse eest, pidevalt a itak 
sid kateedri liikmeil arendada 
iseseisvat teaduslikku tööd, olek
sid meie ülikooli edusammud pa l
ju  suurem ad ja  hoogsamad.

V. Arhangelski, 
marksismi-leninismi aluste 

kateedri vanemõpetaja.

Esi? бррс-

Kommunistlik noor Urve Haldre 
õpib m etsandusteaduskonna metsa* 
melioratsiooniosakonna esimesel 
kursusel. „Alati sõbralik, lahke 
ja  abivalmis" — nii iseloomustavad 
teda kursusekaaslased. „Tal jätkub 
energiat nii eesrindlikuks tööks 
õppeülesannete lahendamisel kui 
ka aktiivseks tegevuseks isetege- 
vuskollektiivis . . . "

Kuigi Urve astus ülikooli alles 
paar kuud tagasi — detsembris —, 
on ta juba jõudnud teha õige 
tublit tööd. Tema initsiatiivil loo
di teaduskonna naisvõimlejate 
rühm, kes hoolimata juhendamise 
puudumisest õppejõudude poolt 
esines olümpiaadil edukalt. Innu
kalt võtab U rve Haldre osa ka 
rahvatantsuringi tegevusest.

Ka muude ühiskondlike tööde 
alal on Urve olnud silmapaistev, 
mida arvesse vottes kommunistli
kud noored usaldasid talle teadus
konna komsomoli-algorganisatsi- 
ooni büroo liikme vastutusrikkad 
ülesanded.

Kogu oma senise tööga ülikoolis 
on Urve Haldre näidanud, et ta 
suurepäraselt oskab oma pioneeri- 
juhina töötades omandatud koge
musi kasutada ka üliõpilaste kas
vatamiseks kommunismi vaimus.

„Olen katsunud töötada nii, na
gu peab töötama kommunistlik 
noor" — nende sõnadega iseloo
mustab Urve Haldre ise oma tege
vust. Tal on õigus: ta on oma töö
ga täitnud kommunistlikule noo
rele esitatava tähtsa nõude — olla 
eeskujuks kõigile oma seltsimees
tele.

J. Kallas,
metsandusteaduskonna

komsomoli-algorganisatsiooni
sekretär.

L ü h i d a l i

Põllum ajandusteaduskonna ag- 
raarökonoomia ja  plaanim ajanduse 
kateedri ju h a ta ja  vanemõpetaja 
sm. Viktor Teitelbaum  on aastase 
ülikoolis töötamise aja  jooksul näi
danud end kui eesrindlikku nõuko
gude pedagoogi, teadlast ja  kasva
tajat. Sm. Teitelbaum  pedagoogina 
on andnud sügavalt parteilisi loen
guid, käsitledes igakülgselt, m ark
sismi-leninismi klassikute õpetuse 
valguses sotsialistliku suurtootmise 
küsimusi põllumajanduses. Sm 
Teitelbaumi juhtim isel rakendati 
praktikum idel individuaalset töö
meetodit, mis võimaldab iga üliõpi
last põhjalikult tundma õppida ja  
õpetada, avastada vigu ning puu
dusi üliõpilaste töös ja  nende kõr
valdamiseks üliõpilasi juhendada 
ja  nende tööd õjgesti hinnata. Sm. 
Teitelbaum on kasvatustöö lahuta
m atult seostanud õppetööga, kus 
ta rakendab samuti individuaalset 
meetodit iga üliõpilase suhtes. Sel
le taga jä rje l on ta saavutanud 
suurt edu üliõpilaste erialases ja  
ideelis-poliitilises arendamises. Sa
mal a ja l on sm. Teitelbaum väsi
m atult end täiendanud sotsialistli
ku põllum ajanduse küsimustes, 
uurides e riti ökonoomilisi problee
me sotsialistliku rajoonimise alal.

Noore nõukogude teadlasena on 
sm. Teitelbaum seisnud prin tsip i

aalselt dialektilise materialismi po
sitsioonidel ja  juhindunud kõikide 
küsimuste lahendamisel võitlevast 
m arksistlikust meetodist. Nii näi
teks sm. Teitelbaumi algatusel 
tõsteti üles akadeemik Viljamsi 
heinaväljasüsteem i õige rakendam i- 
ae Eesti NSV põllum ajanduses ja 
anti vääriline vastulöök TA Põllu- 
m ajandusinstituudi väärale seisu
kohale külvikordade sisseviimise 
ja  rakendam ise suhtes Nõukogude 
Eesti kolhoosides. Sm. Teitelbaum 
paljastas lõpuni Lenini ja  Stalini 
ning Viljamsi ja  Lõssenko õpetuse 
alusel mõningate meie teadlaste 
(Toomre) valed seisukohad ja  näi
tas nende püsimist lääne manduva 
teaduse kammitsais ning lähtumist 
kodanlikust viljavaheldussüstee- 
mist. Sm. Teitelbaumi initsiatiivil 
anti õige suund kogu Eesti NSV 
külvikordade probleemi lahendami 
sele.

Kõige selle juures on sm. Teitel
baum aktiivselt osa võtnud ühis
kondlikust tööst. Ta on sageli p i
danud väljaspool ülikooli kõrgeta
semelisi loenguid oma erialalt, ra 
kendades sellega noukogude tea 
dust praktikasse, avaldanud rea a r
tikleid ja  brošüüre, mis on olnud tõ
husaks abiks praktikutele, opera
tiivselt juh tinud  taastamistöid põl
lum ajandusteaduskonnas jne.

Eksamisessioon
täheneb

M atemaatika-loodusteaduskonna 
bioloogiaosakonnas algab juba  
maikuus eksamisessioon — õppe
aasta jooksul omandatud teadm is
te kontroll. Bioloogiaosakonna 111 
kursuse üliõpilastel on õiendada 
kuus eksamit ja  kolm arvestust, 
neist enamik ulatuslikes ja  põhi
listes ainetes. Eriti raske  oma ula
tuselt on eksam loomafiisioloogias 
prof. Tehveri juures. Suureks 
abiks on aga meile olnud ko rra l
datud kontrolltööd ja  konsultatsi
oonid, mis juba õppeaasta jooksul 
avastasid meie teadmistesse jäänud 
lüngad ja  nõrgad kohad. Nii või
me sellelegi eksamile ju lgelt vastu 
minna.

Mõned üliõpilased (A. Toomsalu, 
E. Parmasto) on juba ennetähtaeg
selt sooritanud eksami ravim taim e
de kursuses. Järgmisel nädalal sei
sab kõigil ees arvestuste soorita
mine.

Meie ettevalmistuses eksameiks 
esineb puudusi — kõik üliõpilased 
pole pidevalt õppinud, oleme liiga 
vähe kasutanud teadmiste täienda
miseks ja  kontrolliks konsultatsi
oone. Kuid üldiselt võime siiski 
ju lgelt vastu astuda eksameile, 
olles kindlad selles, et õiendame 
kõik hästi oma eksamid.

E. Parmasto,
m atem aatika-loodusteaduskonna 

111 kursuse üliõpilane.

Arendatakse maha
jäänud spordialasid
USK juhatus arutas h ilju ti ü li

koolis m ahajäänud spordialade — 
kurnimängu, sõudmise ja  tõste
spordi edasise hoogsama arenda
mise küsimust.

O lukorra parandam iseks otsusta
ti võtta töökavva järgm ised punk
tid:

1. Luua tingimused kurnim ängu 
harrastam iseks Viljandi tän. 1 
võimla õuel. Kõigil asjast huvita
tuil tuleb pöörduda KKT sport
mängude kateedri v.-õp. sm. Naa
ritsa poole. USK m uretseb m ängi
jaile  vajalikud vahendid ja  vas
tavate kujundite joonised.

USK esivõistlused kurnim ängus 
toimuvad juunis.

2. Purje- ja  veemootorspordi 
sektsioon on nüüd loodud. Paadid 
lastakse vette mai esimestel päe
vadel. Sektsiooni kasutada on mo
mendil seitse korras rahvapaati. 
Edaspidist tööd hakkab juhtim a 
sektsiooni juhatus, korraldades 
õppe- ja  spetsiaaltreeninguid ja  
viies juunis läbi USK esivõistlused.

5. Tõstmise laiemaks viljelem i
seks on praegu organiseerimisel 
kollektiivide juurde  raskejõustiku- 
sektsioonid. Treeningtunnid tõst
mises toimuvad igal esmaspäeval, 
kesknädalal ja  reedel kella 1?—19.

A. Nurme,
Ülikooli Spordiklubi juhataja .

Uus ainekataloog ülikooli 
raamatukogus

Pikem aajalise töö tulem usena on 
TR Ülikooli Raamatukogus valmi
nud ja  lugejatele kasutam iseks väl
ja  pandud uus ainekataloog, nimelt 
märksõnakataloog uuemale vene
keelsele kirjandusele alates 1948. 
aastast. Kataloog on koostatud Üle
liidulise Raam atupalati poolt v ä lja 
töötatud ja  selle poolt v ä ljaan ta
val trük ikaard il äratoodud märk- 
sõna-rubriikide alusel mõnede m uu
datustega. Kataloogis peegeldub vä
hesel m ääral ka 1947. ilm unud k ir
jandus, mis raam atukogusse on saa
bunud 1948. a. Märksõnad on 
kataloogis form uleeritud vene kee
les.

Kataloogi kasutam isel tekkivate 
küsimuste lahendamiseks palutakse 
pöörduda seletuste saamiseks abo
nemendi ja  lugemissaali vastavate 
töötajate poole.

Vastutav toimetaja J. Feldbach

MB 03269
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Sugava
nõukogude patriotismi tähe aM

3. mai pärastlõunal sai teatavaks NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
määrus uue riigilaenu väljakuuutam ise kohta. Tartu Riikliku Üli
kooli kollektiiv võttis selle teate vastu üldise rõõmu ja rahuldusega. 
Suure üksmeelega asusid meie õppejõud, teenistujad ja üliõpilased 
riigilaenu tellimisele, et tasuda sellega oma tänuvõlga nõukogude või
mule ja bolševike parteile.

Tellides uut riigilaenu vähemalt ühe kuu töötasu ulatuses väl
jendasid meie ülikooli kollektiivi liikmed oma tänu nõukogude või
mule selle eest, et ta avas neile avara tee haridusele ja lõi igakülg
sed eeldused oma võimete arendamiseks kõigil aladel, andis võima
lused teadusliku töö õitselepuhkemiseks ja hoolitseb pidevalt nõu
kogude inimeste materiaalse elujärje parandamise eest. Me oleme 
olnud tunnistajaks sellele, kuidas järjest arenevad meie rahvamajan
dus ja kultuur, kuidas tõuseb meie riigi kaitsevõimsus ja töötajate 
elutase. On täiesti endastmõistetav, et iga nõukogude inimese loomu
likuks sooviks on selle arengu edasisele hoogustamisele omaltki poolt 
kaasa aidata — ka riigilaenu üksmeelse tellimisega.

Võiks tuua sadu näiteid sellest, kuidas ülikooli kollektiiv avaldas 
riigilaenu tellimisega oma sügavat nõukogude patriotismi ja tahet 
kaasa aidata meie kodumaa arendamise kiirendamiseks. Õigustea
duskonna õppejõudude poolt tellitud laenuobligatsioonide summa üle
tab 4R% võrra kuu töötasufondi. Põllumajandusteaduskonna III kursuse 
üliõpilaste hulgas ei olnud tainustki, kes poleks tellinud riigilaenu 
enam kui ühe kuu stipendiumi suuruses summas. Need näited koos 
laktiga, et TR Ülikoolis lõpetati riigilaenu tellimine palgafondi tun
duva ületamisega põhiliselt juba paar tundi pärast laenu väljakuu
lutamist, räägivad kujukat keelt meie kollektiivi suurenevast poliiti
lisest küpsusest, süvenevast nõukogude patriotismist ja arenevast 
arusaamisest Nõukogude riigi tarvidustest.

Meil on põhjust olla rõõmus ja uhke, et saime osaltki tasuda oma 
tänuvõlga nõukogude võimule ja aidata kaasa selleks, et majandus, 
kultuur ja teadus meie kodumaa! puhkeksid üha enam õitsele.

Suuri sum m asid riigile laenuks
Meie ülikooli õppejõud näitasid 

oma nõukogude patriotism i sellega, 
e t andsid suuri summasid riigile 
laenuks. Valdav enamik õppejõudu
dest k irju tas alla  uue riigilaenu 
obligatsioonide tellimusele vähe
malt poolteise kuupalga suuruses 
summas.

Kogu õppejõudude kollektiivile 
andis eeskuju  rektor prof. Koort, 
kes tellis uue riigilaenu obligatsi
oone ületades tunduvalt pooleteise 
kuupalga suuruse summa. Eesrind
laste ridadesse kuulub ka a rs titea 

duskonna õppejõud prof. Aunap. 
Temast ei jää  palju  maha ka 
sama teaduskonna prodekaan prof. 
Hiie. Ka m atem aatika-loodustea
duskonna õppejõud professorid 
Vaga ja  Martinson andsid r ii
gile laenuks poolteist kuupalka.

Selliseid eesrindlasi on meie ü li
kooli õppejõudude hulgas veel pa l
ju. Andes riigile laenuks suuri sum
masid näitavad nad, et nad taha
vad kaasa aidata meie kodumaa 
võimsuse edasiseks tõusuks.

E. Laane

Stipendiumifond ületati
M etsandusteaduskonna metsatöös

tuse osakonna 111 kursusel toi
mus uue riigilaenu tellimine suure 
patriootliku vaimustuse tähe all- 
Selle kursuse üliõpilased mõistsid, 
e t riigilaenu obligatsioonide üks
meelne tellim ine on nende aukohu
seks, millega nad saavad väljendada 
oma tänu nõukogude võimule ava
ra te  õppimisvõimaluste eest, õnne
liku elu ja  helgete tu levikupers
pektiivide eest.

Sellepärast leidis kursusel la ia l
dast ja  sooja vastukaja kommunist
like noorte K aarna, Kallase ja  Kos
lovi ettepanek tellida uue riigilaenu 
obligatsioone ühe kuu stipendiumist

suurema summa ulatuses. Teistest 
üliõpilastest paistis silma sm. Ar
nold Kiik, kes tundu va it iiietäs 
kuu stipendiumi.

Teisedki üliõpilased ei jäänud 
neist eesrindlastest maha. Üksteise 
jä re l astusid nad laua juurde, et a l
la k irju tada  uue laenu tellimusele. 
Ja kõik nad tellisid laenu vähemalt 
paariküm ne rublagi vorra rohkem 
ühe kuu stipendiumi suurusest.

Niiviisi näitas kogu kursus, et ta 
mõistab uue riigilaenu suurt r iik lik 
ku tähtsust ja  tahab auga tasuda 
oma tänuvõlga noukogude võimule.

P. Kaar

Kommunistide eeskujul
Arstiteaduskonna VI kursuse ü li

õpilastele on käesolev õppeaasta 
viimane ülikoolikursuse vältel, ju 
ba sügisel asuvad praegused üli- 
õpilased tegelikule tööle arstidena 
meie kodumaa linnades ja  kolhoo
sikülades. Seda, et nad asuvad 
rahvast teenima tublide nõukogu
de spetsialistidena, heade nõukogu
de arstidena, väärikate Nõukogude 
kodanikena, näitasid arstiteadus
konna VI kursuse üliõpilased sel
lega, et nad ilmutasid kõrget nõu
kogude patriotism i JNSV Liidu rah 
vam ajanduse taastam ise ja  a ren 
damise viienda riigilaenu tellim i
sel.

Kohe, kui sai teatavaks sõnum 
uue riigilaenu väljakuuutam isest, 
sõnas üliõpilane-kommunist L. Päi:

„Meie kohus on üksmeelselt tellida 
uut riigilaenu, sest sellega näita- 
me oma arm astust Nõukogude ko
dumaa vastu ja  aitame kaasa te 
ma võimsuse kasvuks, kõigi nõu
kogude inimeste e lu jä rje  paranda
miseks." Sm. Päi oli esimene, kes 
k irju tas alla riigilaenu tellimisele 
summas, mis ületab tema stipendi
umi enam kui veerandi võrra. 
Samuti talitas ka teine üliopilane- 
kommunist sm. A. Räni.

Uliöpiiaste-kommunistide eesku
ju  leidis laialdast järgim ist. Sama 
suures ulatuses ületasid ühe kuu 
stipendiumifondi ka paljud teised 
üliõpilased, nagu sm-d Kiinski, Jo
gi ja  mitmed teised. Kogusummas 
ületati kursusel ühe kuu stipendiu
mifond 20% võrra.

R. Uibopuu

Vee) otsustavamalt võidelda kodanliku 
natsionalismi vastu meie ülikoolis

Nõukogude Eesti töötav rahvas 
läheb vastu oma nõukogude vaba
riigi kümnendale aastapäevale. Se
da kallist tähtpäeva võime me tä 
histada oiukorras, kus meie vaba
riigi tööstus ja  põllum ajandus 
sammuvad kiiresti ja  jõuliselt eda
si oma sotsialistlikul arenemisteel, 
mis on saanud võimalikuks tänu 
vennasvabariikide omakasupüüd
m atule abile ja  meie töötava rah 
va sügavale nõukogude patriotis
mile, mis leiab k irka väljenduse 
tema sangarlikus töös.

Selle kõrval peame me aga kons
tateerim a tosist m ahajääm ust ideo
loogilise töö valdkonnas, sealhul- 
gas ka teaduslikus töös ja  noorte 
kõrgema haridusega kaadrite e tte 
valmistamises. Sellel alai esinevate 
puuduste kogu ulatus ja  sügavus 
said meile täiesti selgeks pärast 
ÜK(b)P Keskkomitee otsust „Viga
dest ja  puudustest Eestimaa K(b)P 
keskkom itee töös" ja  selle meie 
vabariigi arenem ise seisukohalt 
ajaloolist tähtsust omava otsuse 
läbiarutam ist EK(b)P Keskkomitee 
Viii pleenum il ning Tartu linna 
parteiaktiivi koosolekul.

ÜK(b)P Keskkomitee otsus, aga 
samuti ka EK(b)P KK Vili pleenu
mi ja  Tartu linna parteiaktiivi ot
sused kohustavad meiegi üiikooii 
parteiorganisatsiooni ja  rektoraati 
tõsiselt läbi kaalum a meie üiikooii 
töö küsimusi, paljastam a kodanli
kud natsionalistid ja  nende mõtte
kaaslased, tegema lõpu nende kah
julikule, rahvavaenulikule tegevu
sele ja  sellega looma eeldused 
hoogsaks tõusuks meie üiikooii 
töös nii teadusliku töö osas kui 
ka noorte kaadrite ideoloogilises 
ja  erialases ettevalmistuses.

O lukorraga tutvum ine näitab, et 
Tartu Riiklikus Ülikoolis on 
esinenud ja  esineb küllalt rohkes
ti kodanliku natsionalismi avaldu
mise nähtusi. On teada, et 
kodanlike natsionalistide Kruusi, 
Andreseni jt. abiga on üiikooii 
tööle pääsenud rida kodanlikke 
natsionaliste, nende agente ja  mõt
tekaaslasi (Kieis, Moora, Laja, 
Nurk jt.), kes kasutasid oma posit
siooni selleks, et teha katseid meie 
noorsoo kasvatuse nurjaajam iseks 
ning noorte noukogude kaadrite 
väijakasvam ise saboteerimiseks, 
teadusliku uurimistöö arenemise 
takistam iseks ja  kodanlike pseudo
teaduslike kontseptsioonide levita
miseks. Kõige sellega on kodanli
kud natsionalistid meie ülikooli 
tööle tekitanud m ääratu t kahju. 
See on saanud võimalikuks tänu 
sellele, e t mitmed üiikooii ju h ti
vad töötajad (Uibo, Haberman, 
Pint, Preemet, Taev) ajasid  väära 
kaadripoliitikat ja  ei m ärganud 
kodanlike natsionalistide vaenulik
ku tegevust, tänu sellele, et rek to 
raa t paljudes küsimustes kaotas 
poliitilise valvsuse ja  parteiorgani
satsioon ei pidanud küllaldast võit
lust kodanliku natsionalismi vastu. 
Sellest annab tunnistust muuseas 
ka teaduslike kraadide omistamine 
Õpetatud Nõukogu poolt mitme
tele kodanlikele spetsialistidele töö
de eest, mis on k irju ta tud  kodanli
kul a ja l ning ei oma mingit teadus
likku väärtust.

Tuleb tunnistada, et meil esineb 
veel juhtum eid, kus ülikoolis ju h 
tivale tööle pugenud kodanlikud 
natsionalistid ja  nende mõttekaas
lased kasutavad tänapäevani oma 
mõju meie töö takistam iseks ja  
nurjaajam iseks. Näiteks on üldiselt 
teada, et matem aatika-ioodustea- 
duskonnas mõned õppejõud ikka 
veel kaitsevad „teooriat", nagu 
oleks selles teaduskonnas õpetata
vad distsipliinid „apoliitilised". 
Seetõttu esineb teaduskonnas õppe
töö korraldam ise osas suuri ja  
raskeid vigu. Oppejoud Keres ja

Preem räägivad teoreetiliselt kiili 
nõukogude teaduse üleolekust ko
danlikust teadusest, kuid tegeli
ku lt soovitab eriti endine kaitse
liitlane ja  sõjast fašistide poolel 
osavõtnud Preem üliõpilastele ka
sutamiseks peamiselt kodanlike 
teadiaste, eeskätt saksa autorite 
töid. Suurt ideoloogilist m ahajää
must esineb G. Rägo ja  Kardi juu
res, kes alahindavad prak tika osa
tähtsust teaduse arengus. Bioloo
gia ja  darvinismi õpetamist pole 
vastav kateeder veel otsustavalt 
üle viinud m itšuurinliku bioloogia 
põhimõtete alusele. On väga halb, 
et mõningad üiikooii juhtivad töö
ta jad  kergemeelselt esitasid selle 
teaduskonna õppejõu dots. Kangro, 
kes semni varjas oma sotsiaalset 
päritoiu, professori kutse saami
seks.

Samasuguseid karjuvaid  väär
nähteid esineb teistegi teaduskon
dade ja  kateedrite töös. Nii on 
õigusteaduskonnas seni väga vähe 
ära tehtud õppejõudude kaadri pa
randam iseks ja  tugevdamiseks. 
Seetõttu on meil tähtsad positsi
oonid nõukogude juristide kasva
tamisel ikka veel jäetud ideoloogi
liselt m adalal tasemel seisvate õp
pejõudude Ilusa, Rebase, Leesmen- 
di, Randalu jt. kätte, kes teosta
vad õppetööd form alistlikult ja  te
kitavad kahju  noorte juristide e t
tevalmistamisele. Teaduskonna a i
nus doktorikraadiga professor ilus 
on üldse k irju tanud  ainult kaks- 
koim igasuguse väärtuseta töökest, 
nõukogude teaduse arendam iseks 
aga pole üldse kaasa aidanud. 
Aga ometi m akstakse talle palga
na iga kuu suur summa riigi raha. 
Olulist osa vastutusest tekkinud 
olukorra eest kannavad teadus
konna dekaan sm. Talvik ja  parte i
grupi organisaator sm. Auling, kes 
kateedrite ju h a ta ja te  muutmisel 
on asendanud ühe sobimata töö
ta ja  teise samasugusega, teinud vi
gu aspirantuuri komplekteerimisel 
ja  pole osutanud vajalikku p rin t
sipiaalsust teaduskonna töö ju h ti
misel.

Palju  puudusi on ka arstiteadus
konna üksikute õppejõudude tege
vuses, kus paiguti löövad välja ko
danliku ideoloogia igandid. Nii ei 
lase professorid Linkberg ja  Vadi 
kliinikutesse tööle ausaid nõuko
gude arste, vaid sokutavad oma 
assistentideks oma mõttekaaslasi 
(Purre) ja  sektante ning palveven- 
di (Pihl, Suubi, Aug). Kodanlik 
natsionalist Bernakoff suhtub vas
tutustundetult oma ülesannetesse 
õppetöös. Parem  pole olukord ka 
veterinaarteaduskonnas, kus võib 
m ärkida kodanlik-natsionalistliku 
ideoloogia tõsiseid igandeid õppe
jõudude Laja. Tombergi, Vau, Laa
si jt. töös.

Ränki puudusi on m etsandustea
duskonna töös. Selle teaduskonna 
dekaani kohale sattus kulak ja 
endine kaitseliitlane Ritslaid. See 
isik koondas enda ümber kodan
likke natsionaliste, kaitseliitlasi ja 
teisi sobimatuid elemente, millega 
tõi tõsist kahju teaduskonna tööle. 
Õppe-katsemetskonnas Järvseljal 
said mugava pesa nõukogudevae
nulikud inimesed, kelle tegevuse 
tagajärje l kannatas metskonna te 
gevus ja  hävis huik riigi vara. Lu
bamatu on see, et teaduskonna 
parteigrupi organisaator sm. Kors- 
mik on nii kaua rahulikult salli
nud sellist olukorda. Ajaioo-kee- 
ieteaduskonna õppejõududest on 
tugevasti kodanliku ideoioogia 
kütkeis ka A. Eiango, V. Vaga, 
K. Ramul jt. Eriti suuri väär- 
nähtusi esineb kirjanduse õpe
tamises. K. Taev ja  teised eesti 
kirjanduse kateedri õppejõud pole 
osutanud küllaldast sirgjoonelisust 
meie k irjandusliku  pärandi ümber 
hindamisel ja  on teataval m ääral 
lasknud end m õjutada Andreseni

jt. kodanlike natsionalistide seisu
kohtadest. Niisuguse vastutusrikka 
distsipliini, nagu vene kirjandus, 
õpetamine on usaldatud paadunud 
dekadendile ja  formalistile Adam
sile. Veel enam, kommunistid Taev 
ja  Säärits on koguni asunud Adam
si jäm edaid vigu ja  väärsuundi 
avalikult kaitsma!

Tõsiseid puudusi on tulnud ilm
siks ka rektoraadi töös. Rektor 
prof. Koort on mitmeis küsimustes 
ilm utanud liberaalsust, lastes end 
m õjutada endistel prorektoritel 
Habermanil ja  Pindil, kes soodus
tasid kodanlike natsionalistide te 
gevust. K ahjuliku „asendamatuse 
teooria" varjus anti kodanlikele 
natsionalistidele võimalused rahva
vaenulikuks tegevuseks. Sellise 
hoiaku tagajärje l on ka Õpetatud 
Nõukogu koosseis osalt risustatud, 
ebaterve. Rektoraadi vead soodus
tasid ja  võimaldasid samasuguse 
orientatsiooni tekkimist ja  arene
mist ka teaduskondades. Tänu sel
lele sai võimalikuks, et kehakul
tuuriteaduskonna koosseisus hoiti 
terve hulk kaitseliidus ja  fašistli- 
kus armees teeninud isikuid ja  ko
guni bandiitlikke elemente.

On täiesti selge, et kõigi esine
nud vigade tekkimise üheks oluli
semaks põhjuseks on just tõsised 
puudused rektoraadi töös. Tänu 
vähesele abile EK(b)P Keskkomitee 
poolt, kodanlikke natsionaliste soo
dustanud inimeste sattumisele rek 
toraadi koosseisu, kriitika ja  ene
sekriitika puudumisele rektoraadis 
ja  bolševistliku printsipiaalsuse 
m itteküllaldasele rakendamisele 
töös osutusid võimalikuks puudu
sed õppejõudude ja  üliõpilaste 
koosseisu komplekteerimisel, ju h 
tivate ametikohtade täitmisel, suh
tumises vennasvabariikidest tulnud 
kaadrite kasutamisse, õppejõudude
le teaduslike kraadide omistamisel 
jne;

Siinkohal märgitud ja  teised eba
normaalsed nähtused kohustavad 
meid otsustavalt tugevdama võit
lust kodanliku natsionalismi vastu 
meie ülikoolis. Eriti tõsised ja  vas
tutusrikkad ülesanded selles töös 
seisavad ülikooli parteiorganisatsi
ooni ees, kes peab esinenud väär
nähtustest tegema vastavad jä re l
dused ja  kindlalt juhtim a võitlust 
ideoloogilisel rindel üha suurema 
printsipiaalsuse ja  järjekindlusega. 
Vältides igasuguseid liialdusi ja  — 
kus võimalik — kannatlikult kas
vatades meie inimesi ning selgita
des neile nende vigu, tuleb p a r
teiorganisatsioonil ja  igal üksikul 
kommunistil teha kõik selleks, e t 
saavutada lühima ajaga olukorra 
otsustav parandam ine meie ülikoo
lid

ÜK(b)P Keskkomitee otsus „Vi
gadest ja  puudustest Eestimaa 
K(b)P Keskkomitee töös" on jä r je 
kordseks tõendiks sellest hindam a
tust igakülgsest abist, mida osuta
vad ÜK(b)P Keskkomitee ja isikli
kult seltsimees Stalin Noukogude 
Eesti töötavale rahvale uue elu eh i
tamisel. Meie ülikooli parteiorgani
satsiooni ja  kogu meie kollektiivi 
parem iku kohuseks on tegeliku 
tööga osutuda selle abi vääriliseks, 
otsustavalt, sirgjooneliselt, bolše
vistliku printsipiaalsusega arenda
da võitlust kodanliku natsionalismi 
igasuguste väljenduste vastu ja  viia 
ülikool heade töösaavutustega vas
tu Nõukogude Eesti 10. aastapäe
vale.

Ei ole kahtlust, e t ülikooli p a r
teiorganisatsioon kui kuulsusrikka 
bolševike partei küllalt võitlus- 
võimeline ja  ideeliselt karastatud 
võitlussalk, pühendades kogu oma 
jõu selleks, et lõpuni paljastada 
kodanlikud natsionalistid — eesti 
rahva õelaimad vaenlased- viib 
kõrvaiekaldum atuit ellu bolševike 
partei leninlik-stalinliku Keskko
mitee ja  suure Stalini poolt antud 
juhised ning ülesanded.

ü lik o o li  k o lle k t iiv i m a ia k t u s
Möödunud laupäeva õhtupoolikul 

toimus aulas ülikooli kollektiivi 
pidulik koosolek, mis oli pühenda
tud rahvusvahelisele töörahvapü- 
hale 1. maile. Suure tähelepanuga 
jälgis arvukas kuulajaskond tea
dusala prorektori sm. A. Marlandi 
ettekannet, milles anti pilt nõuko
gude inimeste hiilgavatest võitu
dest loovas töös kõigil rahvama

janduse ja kultuuri aladel ning 
võitluses rahu eest.

Edasi loeti koosolekul ette rekto
ri käskkiri, milles tõsteti esile 
meie parimaid õppejõude, üliõpilasi 
ja teenistujaid, kes oma innuka ja 
tulemusrikka tööga on pälvinud 
kogu kollektiivi lugupidamise. Sa
muti tehti siin teatavaks üliõpilas
te parimad teaduslikud võistlus
tööd. Parimatena tõsteti esile üli

õpilaste A. Lenzneri, R. Looga, H. 
Kanteri, K. Siilivase jt. töid.

Koosviibijate soojade kiiduaval
duste saatel andis TRÜ Ametiühin
gu Komitee esimees sm. Paul üle 
punase rändpunalipu arstiteadus
konnale, kes tuli võitjaks maieel- 
ses teaduskondade vahelises sotsia
listlikus võistluses.

J. Kaur
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BOLŠEVISTLIKU AJAKIRJANDUSE PÄEVAKS

V õitluses too  parandam ise e e s t
Ajaleht „Edasi" avaldas hiljuti 

pikema artikli, milles kritiseeriti 
ajalehte „Tartu Riiklik Ülikool" ja 
esitati soove ja näpunäiteid ajale
he edasiseks kujundamiseks. Meie 
lehe toimetuse kolleegium arutas 
mainitud artikli läbi ja tunnistas 
kriitika õigeks, teretulnuks ja 
väärtuslikuks. Toimetuse kollee
gium avaldas veendumust, et krii
tika aitab tõhusalt kaasa meie lehe 
võitlusvõime tõstmiseks ja tema 
osatähtsuse suurendamiseks ülikoo
li kollektiivi töö suunamisel, väär
nähtuste vastu võitlemisel ja üli
õpilaste kommunistlikul kasvatami
sel.

Meie lehe suurimaks puuduseks 
on olnud vähene initsiatiiv võitlu
ses kodanliku natsionalismi vastu, 
kodanliku ideoloogia avalduste ja 
igandite vastu. Lehe kriitika mõju
vust vähendab sageli esinev üldsõ- 
nalisus ja toimetuse vähene hool

kriitikale reageerimise organiseeri
mise suhtes. Lubamatult vähe on 
seni tähelepanu pööratud õppetöö 
ideelis-teoreetilise kvaliteedi tõst
misele, ajaleht on avaldanud vähe 
vajalikult kõrgel ideelisel tasemel 
seisvaid kirjutisi loengute kvalitee
di kohta. Toimetuse valvsuse 
nõrkusest annab tunnistust asja
olu, et lehe veergudel on antud 
ruumi apoliitilistele ja desorientee
rivatele kirjutistele (eriti õppejõu
dude osas).

Neist ja paljudest teistest puu
dustest vabanemiseks ja lehe tase
me otsutavaks tõstmiseks töötas 
ajalehe toimetus välja konkreetse 
plaani, mille ellurakendamine on 
eelduseks nende suurte ülesannete 
täitmisele, mis seisavad ees võitlu
ses meie ülikooli töö taseme tõst
mise eest, kodanliku natsionalismi 
vastu.

K I R J A D  T O I M E T U S E L E  

Paremini valgustada teaduslikku tööd
Nõukogude ülikooli õppejõudude 

töö koosneb põhiliselt kahest osast, 
mis peab kajastum a ka meie a ja 
lehe veergudel. Üks neist osadest — 
õppetöö osa on siiani leidnud 
enam-vähem rahuldavat ja  pidevat 
käsitlemist. Sellevastu teadusliku 
töö valgustamine on olnud vähene 
ja  hooaegne. EK(b)P Keskkomitee 
VIII pleenumi otsuste e llu raken
damiseks on tingim ata tarvilik 
siingi teha otsustav pööre. Kriitika 
kateedrite teadusliku töö plaanide

kohta oleks abiks uute plaanide 
koostamisel. Tehtud tööde kriitika 
tõstaks teiste tööde kvaliteeti. P i
devad ülevaated teadusliku aia pro
rek torilt valminud tööde kohta in 
nustaksid kõiki hoogsamale töö
le. Praeguses olukorras valdav ena
mus ei teagi, kas ja  kui palju  kel
lelgi on töid valminud. Puudub 
eeskuju, mille poole püüda.

J. Tammeorg, 
farmakognoosia kateedri 

dotsent.

Kõikjal esirinnas

Айны зоорй/
Et ajaleht „Tartu Riiklik Üli

kool" suudaks edukalt tä ita  oma 
vastutusrikkaid ülesandeid, selleks 
peab ta jä rjek ind la lt võitlema ette
tulnud puuduste likvideerimise 
eest, sisu mitmekesistamise ja  võit
levamaks muutmise eest.

Kõigepealt on tarvis muuta pide
vaks võitlus kodanliku natsionalis
mi avalduste ja  nende kandjate 
vastu meie ülikoolis. Rohkem tu 
leks osutada tähelepanu kommu
nistlike noorte tegevusele ja  õppe
töö taseme tõstmise vahendeile ja

viisidele. Selleks aitab kaasa ka 
eesrindlike õppejõudude ning ü li
õpilaste esiletõstmine ja  nende ko
gemuste tutvustam ine, millega a ja 
leht tulevikus hoopis rohkem te 
gelema peaks.

Üldse oleks soovitav tutvustada 
ajalehe kaudu ülikooli kollektiivi 
NSV Liidu teiste kõrgemate õppe
asutiste tööga, sest sealt omanda
tud kogemused aitaksid tunduvalt 
kaasa meie töö parandamiseks.

B. Hiire, 
õigusteaduskonna komsomoli- 

algorganisatsiooni sekretär.
Side m u u tu g u  t ih e d a m a k s

Ülikooli seinalehe „Edasi ellu" 
toimetuse liikmena on minu pea
miseks sooviks ajalehe „Tartu 
Riiklik Ülikool" toimetusele, e t tu- 
gevdataks sidet ülikooli ajalehe ja  
seinalehe vahel. Ülikooli seinaleht 
ootab ajalehe toim etuselt igakülg
set abi seinalehe planeerim isel ja  
tema töö suunamisel. Samuti oleks 
vaja, e t ülikooli ajalehes sageda
mini ilmuks kriitikaüsi ülevaateid 
teaduskondade ja  ühiselamute sei
nalehtedest, mis tugevasti aitaks 
kaasa nende töö parandamiseks.

Edasi peab ajalehe „Tartu R iik
lik Ülikool" toimetus kiirendam a 
korrespondentide võrgu loomist 
üliõpilaskonnas, mis samuti aitaks 
tihendada kontakti aja lehe ja  sei
nalehe vahel.

Lõpuks märgitagu, e t ülikooli aja* 
leht m uutuks palju  huvitavamaks, 
kui tema veergudel sagedamini 
ilmuks karikatuure, följetone jms., 
nagu seda voib leida vennasvaba
riikide kõrgemate õppeasutiste 
häälekandjates.

H. Küttik

Meie üliõpilaskonna seinalehtede 
ülesandeks on kajastada elavalt 
ja  konkreetselt ühiskondlikku e l
lu ja õppetöösse puutuvaid küsi
musi teaduskondades ning ühisela
mutes. Kuidas on selle ülesande 
teostanud meie üliõpilaste hääle
kandjate järjekordsed, maieelsed 
numbrid?

Vaatleme kõigepealt teaduskon
dade seinalehti. Tuleb m ärkida, et 
mitmete teaduskondade hääle
kandjad pole tähtsam ate ühis
kondlikus elus toimuvate sünd
muste ja  probleemidega suutnud 
sammu pidada. Nii elavad m etsan
dusteaduskonna, põllum ajandus
teaduskonna, õigusteaduskonna ja  
kehakultuuriteaduskonna seinale
hed ikka veel üliõpilaste III tea
dusliku konverentsi ja  olümpiaa
di ettevalm istam ise ning läbiviimi
se tähe all. Ü lejäänud teaduskon
dade häälekandjad  on jooksvate 
sündmustega parem ini sammu pi
danud: artiklites on käsitatud 
V. I. Lenini 80. sünnipäeva täh is
tamist, taastamistööde käiku, jook
sukrossi ettevalm istam ist. Siiski 
esineb ka viimastes tem aatika ak
tuaalsuse osas puudujääke. Näi
teks on niisugust aktuaalset küsi
must nagu ajakirjanduse tellim i
ne käsitletud ainult ühes seinale
hes, nimelt arstiteaduskonna fa r
m aatsiaosakonna häälekandjas 
„Progressiivne Farm aatsia". Kom
m unistliku noorsooühingu tööst

leidub ainult üks üldsõnaline a r
tikkel arstiteaduskonna seinalehes 
„Meediku Rada". Täiesti on käsit
lemata jäänud  am etiühinguline töö 
ja  käesoleval momendil eriti tu li
punkti tõusnud ideoloogilise töö 
küsimused teaduskondades. Suhte
liselt vähe on käsitletud ka üli
õpilaste teaduslikku tööd ringides.

Eelmisel seinalehtede ü levaatu
sel m ärgiti enam iku toimetuste 
form aalset töössesuhtumist, seda 
eriti juh tk irjade  osas, mis on seos
tam ata teaduskonna eluga. See õi
gustatud k riitika on enam ikule 
seinalehtede toimetustest kasuks 
tulnud. Hästi on üldsõnalistest a r 
tiklitest hoidunud kehakultuuri
teaduskonna, m etsandusteaduskon
na, põllum ajandusteaduskonna ja  
arstiteaduskonna farm aatsiaosakon
na häälekandjad. A rtiklite konk
reetsuse ja  löövuse poolest tuleb 
eriti esile tõsta „Progressiivset 
fa rm aatsia t"  (toimetaja M. Sajor) 
ja  kehakultuuriteaduskonna seina
lehte „Sonarivi" (toimetaja E. Mäe- 
palu). Seejuures tuleb eriti alla 
kriipsutada m ärkim isväärset edu 
„Progressiivse Farm aatsia" toime
tuse töös. Toimetus on ilmselt eel
neval ülevaatusel avaldatud k rii
tikast teinud tõsiseid järeldusi 
ja  käesoleval momendil osutub 
„Progressiivne Farm aatsia" teadus
kondade seinalehtede hulgas 
üheks parim atest nii aktuaalse te
m aatika kui ka konkreetse ning

Ei ole juhuslik, et arstiteadus
konna üliõpilast Akivo Lenznerit 
tunneb peagu iga üliõpilane meie 
ülikoolis. Kui asuti üles ehitam a 
TRÜ Üliõpilaste Teaduslikku Ühin
gut, pühendus Akivo Lenzner oma 
ammendamatu tööenergiaga ja  in 
nuga selle ülesande lahendamisele. 
ELKNÜ TRÜ Komitee liikmena ja 
hiljem  arstiteaduskonna komso- 
moli-algorgani satsiooni sekretärina 
töötas Akivo Lenzner visalt ja  sihi
kindlalt kommunistliku moraali, 
töösse sotsialistliku suhtumise kas
vatamisel üliõpilaskonnas ja  võit
les otsustavalt kodanlike igandite 
väljajuurim ise eest meie üliõpilas
konna teadvusest. Aktiivselt vottis 
Akivo Lenzner osa am etiühingu
organisatsiooni tööst. Hommikust 
õhtuni nägime teda väsim atult la 
hendamas vastutusrikkaid ühis
kondlikke ülesandeid, kuid selle 
kõrval Akivo Lenzner ka õppis, 
õppis pealegi hästi.

Käesoleval õppeaastal valmis kom
m unistlikul noorel Akivo Lenzne- 
ril põhjalik ja  ulatuslik  teaduslik- 
eksperim entaalne uurimistöö „Tu
berkuloosse meningiidi ravi strep- 
tomütsiiniga", mis on pälvinud 
suurt tähelepanu ja  esitatakse ü le
liidulisele autasustamisele. Siin 
sidus Akivo Lenzner laboratoor
sed katsed tihedalt kliinilise u u ri
mistööga ja  saavutas selle elu lähe
dase teema suurepärase käsitluse 
ja  küsimuse igakülgse lahenduse.

Oma teadusliku töö kõrval tege
leb Akivo Lenzner aktiivselt ka 
komsomoli-algorganisatsioonis, võt
tis NSVL Ülemnõukogu valimiste 
hea kordam ineku organiseerim i
sest osa valimiste jaoskonnakomis- 
joni liikmena, täitis rea väikse
maid ühiskondlikke ülesandeid, 
käis korraliku lt praktikum idel ja  
loengutel, saavutas talvisel eksa
misessioonil maksimaalseid töönäi
tajaid  ja  valmistub kevadsessiooni 
eksamite ennetähtaegseks soorita
miseks. Akivo Lenzner oli esimesi 
arstiteaduskonna V kursusel, kes 
täitis käesoleval kevadel oma taas- 
tamiskohustuse.

Harry Kanter

lööva käsitluslaadi poolest. Nii on 
seinalehe veergudel käsitletud 
V. L Lenini 80. sünnipäeva tähis
tamist, ajalehtede tellimist, jook
sukrossi ettevalm istam ist, antud 
kriitikarohked ülevaated taasta
mistööde käigust kõigil kursustel. 
V. 1. Lenini 80. sünnipäevale pü
hendatud juh tk iri „Lenin kohus
tab" on heaks näiteks sellest, 
kuidas suurt teemat siduda üliõpi
laste igapäevase eluga. Võrdlu
seks võib siinkohal tuua ajaloo- 
keeleteaduskonna seinalehe „Sõna 
ja  Teoga" samateemalise ju h tk ir
ja , mis jääb  täiesti üldsõnaliseks. 
Üldse kannatavad „Sona ja  Teoga" 
(toimetaja A. Piiper) ju h tk irjad  
üidsonaiisuse all. Sama voib m är
kida ka õigusteaduskonna seina
lehe „Jurist", matemaatika-loodus- 
teaduskonna seinalehe „Koonduvad 
Read" ja  arstiteaduskonna seinale
he „Meediku Rada" (toimetaja M. 
Veide) kohta.

Mis puutub kriitikasse ja  enese
kriitikasse, siis tuleb selles osas 
oma tööd parandada kõigil üliõpi
laste häälekandjatel, et saavutada 
täielik printsipiaalsus ja  löövus.

Jälgides meie ühiselam ute seina- 
iehti, tuleb nende toim etuste töös 
m ärkida tunduvalt suurem aid puu
dujääke. Näiteks elavad Burden
ko, Kastani ja  Vallikraavi tänava
te ühiselam ute häälekandjad  
(„Meediku Sulest" — toim etaja 
T. Mullas, „Noor Mõte" — toime
ta ja  A. Kuus ja  „Sädemed" — toi
m etaja M. Kiisk) ikka veel valimis
eelse selgitustöö tähe all- ilm selt 
on nim etatud seinalehtede toime
tused oma ülesannetest nii aru

K ehakuttuur ja  s p o r t

7. m ail kõik jook su k rossile!
Juba 2. mail alanud kevadine jooksukross on üks massilisemaid 

Eesti NSV X aastapäevale pühendatud spordiüritusi.
Kevadise jooksukrossi edukamaks läbiviimiseks jooksukrossi org

komitee otsustas tänavu jooksukross läbi viia teaduskondade kaupa 
Tähtvere pargis ühe päeva jooksul — ?. mail. Jooksukrossi avamisele 
tulevad vaid möödunud aasta jooksukrossi karika võitja õigusteadus
kond ja maieeise sotsialistliku võistluse võitja arstiteaduskond, kuna 
teised teaduskonnad kogunevad kindlaksmääratud kohtadesse, siirdu
vad rivikorras määratud ajaks jooksukrossi lähtele, teevad eelsoojen- 
duse ning sooritavad jooksu.

Iga teaduskonna kehakultuurikollektiivi juhatus aga abistab oma 
teaduskonna osas jooksukrossi läbiviimist, olles abiks sekretariaadis- 
Selleks esitatakse jooksukrossi peakohtunikule jooksu protokollid.

Võitjaks osutub see teaduskond, kus oli kõige suurem osavõtu 
protsent ja ühtlasi kõrgeim normitäitmise (VTK I aste) protsent. Sel
lepärast on oluline, et kõikide teaduskondade dekaanid, komsomoli
organisatsioonid, ametiühingu bürood ja kehakultuurikollektiivide 
esimehed kindlustaksid 100%-lise osavõtu jooksukrossist, mis oma
korda tõstab võistluspinget ning tehnilisi tulemusi. Jooksukrossi tule
mused pannakse välja TRÜ peahoones 8. mail.

Jooksukrossi !äbiviimise kava 7. mai! 1950. a.
Kell 11.00  ̂— Jooksukrossi avam i

ne. (Oigus- ja  arstiteaduskond).
„ 11.30—11.55 — Õigusteadus

kond.
„ 11.55—15.45 — A rstiteadus

kond.
„ 15.45—14.00 — K ehakultuuri

teaduskond.
„ 14.00—14.25 — V eterinaartea- 

duskond.
„ 14.25—15.15 — Ajaloo-keele- 

teaduskond.
„ 15.15—15.45 — Põllum ajandus

teaduskond.

Kell 15.45—16.15 — M atem aatika- 
loodusteaduskond.

„ 16.15—17.00 — M etsandustea
duskond.

„ 17.00 — TRÜ M ajandusosakond.

Kõik teaduskonnad kogunevad 
50 min. enne ülaltähendatud aega 
peahoone juurde, välja  arvatud  
kehakultuuri-, matem aatika-loo- 
dus-, põllum ajandus- ja  m etsandus
teaduskond, kes kogunevad oma 
teaduskonna asukoha juurde.

Üliõpiiassportlaste edu maad!usvõist!uste!
M aadlussport on Tartu  R iiklikus, 

Ülikoolis üks kõige nooremaid ja  
vähem arenenud spordialasid.

Sügisel moodustatud uus raske- 
jõustikusektsiooni juhatus võitles 
ja  võitleb veel praegugi selle eest, 
et m aadlussport TRÜ üliõpilaste 
seas kandepinda leiaks ja  tehnili
selt areneks. Peab aga kohe m är
kima, et laiem at tähelepanu ja  abi 
pole raskejõustikusektsioon saanud 
USK juhatuselt ega kehakultuuri
teaduskonna vastavatelt kateedri
telt.

Kõige kiuste kroonis üliõoilaste 
senist tööd m aadlusspordi alal kül
laltki tähelepanuväärne saavutus. 
Nimelt h ilju ti Tallinnas toimunud 
VSÜ „Kalevi" vabariiklikel esi
võistlustel klassikalises maadluses 
saavutas ÜSK maadlusmeeskond 
5 auhinnalist kohta ja  m eeskonna
võistluses kindla II koha Tallinna 
järel, kusjuures edestafi selliseid 
tugevaid maakondi nagu Virumaa, 
Järvam aa jt.

Igas kaalus oli osavõtjaid roh
kesti ja  võistlused kulgesid pinge- 
rikkalt, kusjuures eriti rõõmustava 
asjaoluna tuleb m ärkida noorte 
m aadlejate osatähtsuse tõusu.

H eiveskaalus tuli N. Saveljev 
kolmandaks. Kärbeskaalus tO. Paat-

saanud, et seinaleht on ülevaatuse- 
komisjoni, m itte aga oma ühisela
mu üliõpilaste teenindamiseks. Sel
line olukord on arusaadavalt 
täiesti lubamatu.

Täiesti ebarahuldav on olukord 
ka Pioneeri tänava ühiselamu hää
lekandjas „Kommunistlik Sõna
relv". Tem aatika on enam-vähem 
ajakohane, aine käsitamisel puu
dub aga igasugune konkreetsus ja 
üldse side ühiselamu üliõpilaste 
eluga. Viimased seinalehed pole 
pidanud vajalikuks toimetuse 
koosseisu nimelist avaldamist. Üld
se tuleb m ärkida, et valdaval ena
musel meie seinalehtedel puudu
vad näiteks sellisedki elem entaar
sed andmed, nagu seinalehe v ä lja 
andmise aeg. Nimetatud puudused 
tuleb tingimata kohe likvideerida.

K okkuvõtlikult võib öelda, et 
ükski eespooikäsitatud neljast sei
nalehest ei seisa oma ülesannete 
kõrgusel. Nende toim etuste töös 
peab toimuma otsustav pööre, või 
tuleb praegused toim etajad asen
dada võimelisemate üliõpilastega.

Mõnevõrra elulähedasem  on Jaa
ma tänaval asuva ühiselamu hää
lekandja „Sõnarelv" (toimetaja sm. 
Lillipuu). Seinaleht kritiseerib , 
konkreetselt eelneval puhtuse ja  
korra kontrollil ilmnenud v äär
nähteid, teeb konkreetse ettepane
ku ühiselamu spordiväljaku ra ja 
miseks, kritiseerib üliõpilaste pas
siivset suhtumist seinalehe töösse. 
Kerkib siiski üles küsimus, kas 
toimetus olemasolevate võimaluste 
piires (ühiselamus elab kaugelt 
üle 100 üliõpilase) tõesti pole suu

teline organiseerima suurem al ar-

si sattus kohe algul tugevate meist
ritega kokku ja  pidi vastu võtma 
paratam atud kaotused. Sulgkaa- 
lus ja  kergekaalus esinesid tublilt 
L. Tammeväli ja  H. Rukki, kes saa
vutasid III koha. Kergekeskkaalus. 
oli eriti tugev konkurents, kus M. 
Teder saavutas III koha. K eskkaa
lus pidi O. Laan juhusliku kaotuse 
tottu leppima IV kohaga, vastasel 
korral ta oleks tulnud vähem alt II 
kohale. Poolraskekaalus esines tub
lilt erakordsete võimetega noor 
matimees T. K a im u r^  kes tuli III 
kohale. Kaimur tunnistati õigusega 
võistlustel parim aks „sillameheks"-

Tuleb loota, e t edaspidi m aadlus- 
spordile pühendataks senisest roh
kem tähelepanu. Selle tiivustajaks 
olgu äsjane edu ja  eelseisev Eesti 
NSV 10. aastapäev.

Maadlusspordi harrastuse süven
damiseks üliõpilaskonnas ja  kogu 
Tartu linnas korraldab ÜSK 7. mail 
„lahtise mati" võistlused. Ärgu jä ä 
gu sellest eemale ükski teadus
kond, vaid saatku oma esindajad 
võistlustele. Sellega täidame ühe  
osa Eesti NSV 10. aastapäeva auks 
voetud kohustustest.

M. JTeder,
ÜSK raskejõustikusektsioonii 

esimees.

vul kaastööd ja  peab uue num bri 
väljaandm ise eelpäeval „üliinim li
ke pingutustega" kogu töö ise ä ra  
tegema?

Näituse tänava ühiselamu seina
leht „Akadeemiline Kodu" (toime
taja  E. Nigui) kannatab ikka veeJE 
k riitik a  üidsõnaiisuse all.

Ühiselamute seinalehtedest võih 
käesoleval momendil parim ana esi- 

Tiigi tänava ühiselamu 
häälekandjat „Tiigi Hääl" (toime- 
^RJR.K. Siimon). Välja arvatud üks 
apoliitiline lüüriline luuletus, on 
tem aaüka aktuaalne, käsitlusviis 
täiesti konkreetne ja  kriitika  lööv. 
Ainukesena meie seinalehtedest 
selgitab „Tiigi Hääl" vaktsineeri
mise vajadust ja  teeb kokkuvõt
te seinalehes avaldatud kriitika 
tulemustest. Konkreetselt on käsit
letud ühiselamus toimunud puh tu 
se ja  korra  kontrolli tulemusi 
esile tõstetud korralikke üliõpila-* 
si, kritiseeritud korratuid. Seina
leht annab informatsiooni ka ühis
elamu male-esivoistlustest ja  teeb 
konkreetseid ettepanekuid väär
nähtuste likvideerimiseks. Kõiges 
on tunda tugevat sidet ühiselamu 
üliõpilaste igapäevase eluga.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et 
kuigi üldiselt on m ärgata parane
mist TRÜ üliõpilaste seinalehtede 
toimetuste töös, esineb siiski veel 
terve rida olulisi puudujääke, mis 
tuleks tingim ata likvideerida ja  
seda juba  järgm istes välja
annetes.

j V. Aaviksoo, 
ajaloo-keeleteaduskonna V k u r

suse üliõpilane
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Hästi korraldada komsomoligruppide 
iõö eksamisessiooni ia õppepraktika

ajal
Lähemal a ja l algab meil eksa

misessioon, millele mitmes teadus
konnas järgneb õppepraktika. Ku
na eksamisessiooni a ja l üliõpilaste 
regulaarne koosviibimine katkeb, 
siis kipub ka komsomoligruppide 
töö sellel perioodil lakkama. See 
aga on täiesti ebanorm aalne näh
tus, mis tänavu igatahes korduda 
ei tohi.

Selleks tuleb enne eksamisessioo
ni algust büroodel teostada e tte 
valmistustööd ja  anda instruk tsi
oonid igale kommunistlikule noore
le tööks eksamisessiooni ja  õppe
prak tika ajal.

Et tagada eksamisessiooni õnnes
tumist, on tarvis juba  nüüd alus
tada aktivistide kontrollpostide 
võrgu loomist. Eksamisessiooni 
käigus tuleb büroodel ja  gruppidel 
avastada häired aktivistide töös ja 
need viivitam atult kõrvaldada. Se
da saab teostada ainult aktivistide 
töö pideva kontrolli ja  juhenda
misega.

ELKNÜ KK II pleenumi otsused 
seavad meile ülesandeks organisee
rida ühist õppimist väiksemates 
gruppides. See võimaldab avastada 
üliõpilaste teadmistesse jäänud 
lünki ja  tagab nende kõrvaldamise 
enne, kui üliõpilane läheb eksam i
le. Samaaegselt annab see võima
luse kom m unistlikel noortel teos
tada aktiivset selgitustööd organi
seerim ata noorte seas.

Nagu näitas möödunud eksam i
sessioon, esines mõningais teadus
kondades eksam itähtpäevade kuh- 
jumisi (mat.-loodustead.). Et sellist 
viga mitte korrata, tuleb gruppidel 
aegsasti hoolt kanda, e t eksami- 
tähtpäevad vastaksid tegeliku elu 
nõuetele.

Eriti intensiivse töö võimalused 
grupile avanevad õppepraktika ajal.

Grupi põhiülesandeks õppeprak
tika ajal on prak tika  häireteta 
käigu tagamine. Ühe vormina võib

rakendada selleks kriitikakoosole- 
kuid ja  välk-seinalehti, milles on 
võimalik paljastada üliõpilasi, kes 
lohakalt ja  pealiskaudselt suhtu
vad töösse. Samuti aitavad samad 
meetodid kaasa kogemuste vaheta
misele ja  eesrindlaste esiletõstm i
sele.

Juhul, kui õppevahendeid ei ole 
küllaldaselt, peab grupp organisee
rima olemasolevate õppevahendite 
maksimaalset kasutamist.

Et ei lakkaks üliõpilaste poliiti
line enesetäiendam ine, selleks 
grupp organiseerib regulaarsed 
poliitinformatsioonid. Ei tohi unus
tada ka neid võimalusi indivi- 
duaalselgitustööks, mida pakuvad 
ekskursioonid ja  õppepraktika.

õppepraktika a ja l avaneb grup
pidel võimalus organiseerida m it
mesuguseid sportlikke võistlusi. 
Näiteks m etsandusteaduskonna ke
hakultuurikollektiiv  otsustas kor
raldada p rak tika a ja l „Järvselja 
sportmängud", mis hõlmavad nii 
kergejõustiku- ku i ka käsipalli-, 
kurni- jt. võistlusi.

P rak tika avab ühtlasi ka suure
pärased võimalused sidemete loo
miseks meie noorte kolhoosidega 
ja  nende abistamiseks. On võima
lik korraldada tööd nii, e t jääks 
vabu päevi, mida saab kasutada 
kolhoosnikute abistamiseks põllu
töödel. Samuti peaksid prak tikal 
viibivad üliõpilased aitam a kaasa 
kolhoosnikute kultuurilisel teenin
damisel.

ELKNÜ TRÜ Komitee loodab, et 
kõik grupid tõsiselt suhtuvad eel- 
seisvaisse tööülesandeisse ja  rak en 
davad oma jõu siinkohal märgitud 
ja  paljude muude oluliste ülesan
nete täitm isele eksam ite ja  õppe
prak tika  ajal.

H. Möller,
ELKNU TRÜ Komitee organi- 

seerim is-instrueerim issektori 
juhata ja .

зам оМа

Põllum ajandusteaduskonna I k u r
suse agronoomia ja  aianduse e ri
haru komsomoligrupid korraldasid 
hilju ti ühise lahtise koosoleku, 
kus päevakorras oli võitluse kü
simus kodanliku ideoloogia igan
dite vastu üliõpilaste teadvuses. 
Grupporgi sm. Rooma ja  teiste sõ
navõttudest selgus, e t I kursusel on 
veel üsna rohkesti kodanlikke igan
deid, nagu ebaseltsim ehelik käitu 
mine, egoism ja  individualism, loid 
suhtumine ühiskondlikesse kohus
tustesse, vene keele ja  m arksism i
leninismi õppimise alahindamine, 
kriitika kartus jne.

Kommunistlik noor Yaldur Soe tõi 
oma sõnavõtus esile, et sm. Luulik, 
selle asemel et olla poliitinformat- 
sioonitunnis tähelepanelik ja  kuu la
ta e ttekandja  loengut, loeb kodan- 
luseaegsest a jak irja s t ideelagedaid 
jutukesi. Sm. Tammin tegeleb sa
mas tunnis loengukonspektide üm- 
berk ir jutamisega.

Sm. Raudsepp märkis, et üliõpi
laste suhtumine taastamistöödele 
5. rühm as on loid. Edasi tõi ta esi
le, et sm-d Pukk ja  O ja puuduvad 
sageli füüsika praktikum ilt, m istõt
tu on neil veel ptaegu hulk töid 
teha.

Samal koosolekul aga tuli k u ju 
kalt ilmsiks ka see, et paljud  ü li
õpilased ei mõista bolševistliku 
kriitika kasvatavat tähtsust. Sm. 
Haak näiteks, kelle ebanõukogulik 
käitum ine on juba  korduvalt leid
nud hukkamõistu, asus koosolekul 
end demagoogiliselt kaitsm a ja  õi
gustama, leides seejuures toetust ka 
sm. Kresla poolt. Ka sm. Laumets, 
keda kritiseeriti hoolimatu suhtum i
se eest marksismi-leninismi aluste 
õppimisse, näitas oma printsiibitu 
sõnavõtuga, et ta seisab veel õige 
kaugel nõukogude üliõpilase oma
dustest ja  ilmest.

Need asjaolud kriipsutavad alla 
seda, e t antud kursusel on noorte 
kommunistliku kasvatuse alal ära 
teha veel õige suur töö.

A. Reino

Kommunistlikud noored juhivad kursuse elu
Õigusteaduskonna I kursuse kom

somoligrupid on saavutanud m ärga
tavaid edusamme õppeedukuse ja  
distsipliini tõstmisel ning üliõpilas
te ideelis-poliitilisel kasvatamisel. 
Kommunistlike noorte mõju jä r je 
kindlat tõusu väljendab kujukalt 
ÜLKNU ridade kasv. Praegu on 
kursusel üle 50% kommunistlikke 
noori. A inult viimasel algorganisat
siooni üldkoosolekul võeti vastu 
meie kursuselt ? uu t liiget.

Igas õpperühmas tegutsevad ak 
tiivselt kommunistlike noorte gru
pid. Grupi koosolekuil, mis toimu
vad 5—4 korda kuus, on põhjali
ku lt aru tatud rühm a õppeedukuse 
ja  distsipliini küsimusi, teravalt 
k ritiseeritud  puudujaid, hilinejaid 
ja  nõrgalt edasijõudvaid üliõpilasi. 
Erilist tähelepanu on pühendatud 
vene keele õppimisele, mis praegu 
on valusaks küsimuseks kursusel.

On selgitatud mõningate üliõpilaste 
puuduliku edasijõudmise põhjusi 
(näit. sm. Angerjas) ja  astutud sam
me nende abistamiseks. Suurt täh t
sust omab kommunistlike noorte 
isiklik eeskuju. Siinkohal peab 
m ärkim a kursusevanem at sm. Kul
da, grupiorganisaatoreid sm. H iiret, 
sm. T arnastet jt., kes õpivad väga 
hästi ja  võtavad aktiivselt osa ühis
kondlikust tööst. Head eeskuju õp
peülesannete täitm isel näitasid 
kom m unistlikud noored Küttik ja  
Vakk, kes, asunud aegsasti kursuse
töö koostamisele, lõpetasid selle ju 
ba enam kui kuu aega tagasi.

Ka ühiskondliku töö alal on igal 
sammul m ärgata komsomoli ju h ti
vat osa. See väljendus juba taasta
mistööde käigus sügisel. Paljud 
üritused, nagu raam atukogu m u
retsem ine kolhoosile, isetegevuskol- 
lektiivi šefluskülaskäigud kolhoosi

jt., millest arvukalt võtsid osa o r
ganiseerim ata noored, toimusid 
kommunistlike noorte juhtimisel. 
Komsomoligrupid on suunanud oma 
liikmeid ja  teisi üliõpilasi m itm esu
gustesse isetegevusringidesse. Vali
miseelsel perioodil olid kommunist
likud noored need, kes juhtisid 
agitaatorite gruppe. Selgelt vä ljen 
dus komsomoli juhtiv  osa ka olüm
piaadi läbiviimisel.

Kuid komsomoligruppide töös on 
ka puudusi. Koosolekud ei toimu 
alati ettenähtud ajal. A lgorganisat
siooni büroolt on tarvis suuremat 
kontrolli ka koosoleku sisulise kü l
je suhtes. G ruppidel tuleb suurem at 
tähelepanu pöörata osavõtu küsim u
sele teaduslike ringide tööst ja  kor
raldada rohkem lahtisi koosolekuid, 
kus aru tataks ka organiseerim ata 
noorte õppeedükust ja  distsipliini.

E. Lokke

Kommunistlikud noored ja  teaduslik töö
TRU M etsandusteaduskonna kom

m unistlike noorte arv  on kül
laldane selleks, et algorganisat
sioon voiks olla aktiviseerivaks ja  
suunavaks jouks igal üliõpilaste 
tegevusalal.

Kuid on siiski veel palju  puudu
si teaduskonna üliõpilaste töös, 
millele kommunistlikud noored 
pole küllalda.st tähelepanu osuta
nud ja  ise vigade kõrvaldamiseks 
innustavat eeskuju näidanud.

Uheks sedalaadi valusamaks 
probleemiks on teadusliku töö kü 
simus. K õrvaltvaatajale paistab 
teaduslik töö m etsandusteadus
konnas olevat korras, sest viidi ju  
üliõpilaste III teaduslik konverents 
läbi üldiselt rahuldavalt. E ttekan
tud iteemad olid enam ikus ak tuaal
sed ja  mitmed praktilise väärtuse
ga. Vaadeldes aga lähem alt kom
m unistlike noorte osa teadusliku 
konverentsi ettevalm istam isel ja  
läbiviimisel, näeme siin olulisi 
puudusi.

Teadusliku konverentsi etteval
mistamine lasus mõnedel ak tiiv 
semad organiseerim ata üliõpilasil 
(eeskätt jÜTU osakonna nõukogul). 
Uliõpilased-kommunistljkud noored 
jäid  sellest üritusest koige suurema 
südam erahuga eemale. Eem alejää
mist püüti põhjendada ajapuuduse
ga ja  ülekoormatusega teistel a la
del.

Konverentsi läbiviimisel kom
m unistlike noorte osa piirdus mõne 
ettekande passiivse pealtkuulam i
sega. Ettekande lõpus sona ei võe
tud ega esitatud ka küsimusi ette
kande kohta. Kommunistlike noor
te vähest osavõttu teaduslikust 
tööst näitab kas või asjaolu, et 
teaduslikul konverentsil ettekan
tud ?-st teemast ainult üks teema 
kanti ette kommunistliku noore 
poolt. Ka see ettekanne, mille esi
tas sm. Koslov, jä ttis soovida.

Sm. Koslovi ettekanne ei sisal
danud peaaegu üldse praktilist ka
sutamist võimaldavaid uusi jä re l
dusi, kuna ta oli koostatud k ir jan 
duse põhjal, m itte aga eksperim en
taalse töö tulemusena.

Mõningad vanem ate kursuste 
kom m unistlikud noored pole veel 
üldse astunud teaduslikesse ringi
desse (Pihelgas) ja  kuigi on astu
nud, siis ei suvatse üldse osa votta 
isegi refer aatkoosolekuist (sm-d 
Ugaste, Käspre). Enamik I kursu
se kom m unistlikke noori on tea
duslikesse ringidesse suunamata.

Kõik need puudused töös tulene
vad ELKNÜ algorganisatsiooni 
büroo teadusliku töö sektori nõr
gast tööst, mille ju h a ta ja t on se
mestri jooksul korduvalt vaheta
tud. „Organiseerimine" on p iirdu 
nud senini vaid ettekandele tu le
vate referaatide kontrollimisega.

Ei ole antud kommunistlikele 
noortele iseseisvaid uurimistöid 
ega aktiviseeritud nende tegevust 
ringides. Algorganisatsiooni büroo 
teadusliku töö sektori ju h a ta ja  ei 
ole pidanud tihedat kontakti ÜTÜ 
osakonna nõukoguga, mille koos
seisus pole ühtki kommunistlikku 
noort.

Vastutus kommunistlike noorte 
teaduslikust tööst kõrvalejääm ise 
osas lasub suurel m ääral komso
moli algorganisatsiooni bürool, ees
otsas sekretäri sm. J. Kallasega.

Büroo on teostanud teaduslike 
ringide töö juhtim ist formaalselt, 
tungim ata sisusse ja  piirdunud ai
nult 2 teadusliku ringi esimehe a ru 
annete ärakuulam isega, ilma p ra k 
tilisi abinõusid tarvitusele võtmata 
esinenud puuduste kõrvaldamiseks.

On viimane aeg loobuda üks
kõiksest suhtumisest nii tähtsasse 
üliõpilaste iseseisva töö alasse, na
gu teaduslik töö ringides. Algorga
nisatsiooni bürool tuleb viivitam a
tult asuda efektiivsele ringide töö 
suunamisele ja  abistamisele. G rup
pides tuleb arutada grupi liikmete 
tööd ringides võrdselt kõigi orga
nisatsiooniliste ülesannetega.

Pöördelise tähtsusega sündmus üliõpilaste 
teaduslike võistlustööde korraldamises

TRÜ Õpetatud Nõukogu kinnitas hiljuti üliõpilaste teaduslike võist
lustööde premeerimise uue põhimääruse. Uues põhimääruses peegel
duvad ilmekalt need muutused, mis on meie ülikoolis toimunud vii
maste aastate jooksul üliõpilaste teadusliku töö alal.

Kodanlikul ajal söandasid vaid üksikud üliõpilased teha teadus
likku tööd, ja nendessegi suhtusid buršid halvustavalt ning põlasta
valt. Seepärast olidki varem üliõpilaste võistlustööd salajased. Tööta
vale noorsoole avas nõukogude kord avarad võimalused õppimiseks ja 
teaduslikuks tööks. Teaduslik töö on saanud nüüd üliõpilastele au
asjaks, teadusliku tööga ei tegele enam üksikud „äravalitud", vaid 
laiad üliõpilaste hulgad.

Endise üliõpilaste auhinnatööde statuudi kohaselt võis töid kirju
tada auhindamisele vaid väljakuulutatud teemade ulatuses. Selle tule
museks oli, et üliõpilased mõnikord kirjutasid töid teemadel, mis neid 
eS huvitanud ega olnud üldse seotud nende erialaga, sest iga 
eriala kohta polnud teemasid välja kuulutatud. Ka on samal põhjusel 
jäänud terve rida väljapaistvaid töid auhindamata. Uue põhimääruse 
kohaselt võib auhindamisele esitada iga teadusliku töö, ka näiteks 
seminari-, kursuse- ja diplomitöö. Viimane asjaolu kahtlemata suuren
dab konkurentsi tihedust auhindamisel.

Vastavalt Kõrgema Hariduse ministri juhendile üliõpilaste teadus
like tööde premeerimise kohta on uues põhimääruses nõutud, et töö 
oleks enne premeerimisele esitamist avalikult ette kantud ja läbi aru
tatud. Sellega on kaotatud hädaoht, et tööd n. ö. maetakse arhiivi. On 
soovitav tööde arutluskoosolekud läbi viia enne 1. aprilli, et hiljem ei 
tekiks liigset kuhjumist nende ettekandmisel.

Uus põhimäärus on suure tähtsusega üliõpilaste teadusliku töö 
edasise arendamise seisukohalt ja aitab kahtlemata mõjukalt kaasa 
selle arengu tunduvaks hoogustamiseks.

J. Einasto,
ÜTÜ nõukogu vastutav sekretär.

TRÜ üliõpilaste teaduslike võistlustööde 
premeerimise põhimäärus

1. Üliõpilaste teadusliku uurim is
töö intensiivistamiseks ja  üliõpi
laste ideelis-poliitilise teadlikkuse 
tõstmiseks teostatakse igal õppe
aastal üliõpilaste parim ate teadus
like tööde premeerimist.

2. Igal aastal 1. mail kuu lu tatak
se premeerimiseks välja  TRÜ rek 
tori poolt teaduslike uurimistööde 
teemad, mida esitavad teaduskon
dade õppejõudude nõukogud koos 
ÜTÜ osakonnanõukogudega ja  mis 
on kinntatud TRÜ Õpetatud Nou- 
kogu poolt.

Töid võib prem eerim iseks esita
da ka väljaspool ülalnim etatud 
korras väljakuulu tatud  teemasid.

3. V äljakuulutatud teemad pea
vad olema võimalikult kooskõlas 
kateedrite teadusliku uurimistöö 
plaaniga. Üliõpilaste teaduslikke 
töid juhemdab kateedri poolt vali
tud oppejoud voi keegi muu kõr
gema kvalifikatsiooniga eritead la
ne. Kateeder võimaldab töötajale 
vajalikud töövahendid.

4 . Õigus tööde premeerimisele 
esitamiseks on igal Tartu Riikliku 
Ülikooli üliõpilasel. Tööd voib esi
tada eesti voi vene keeles.

5. Tööd esitatakse prem eerim i
seks hiljem alt 1. aprilliks ühes 
vastava kateedri nõustuva otsusega 
tÜTÜ osakonna nõukogule, kes 
peale selle ettekandm ist ringi või 
osakonna koosolekul või ÜTÜ tea

duslikul konverentsil ühes arutlus
te tulem utega esitab teaduskonna 
dekaanile. Teaduskonna õppejõu
dude nõukogu poolt valitud komis
jon annab oma arvamuse töö koh
ta ja  suunab tööd edasi TRU Õpe
tatud Nõukogu poolt valitud ko
misjonile, kelle otsused esitatakse 
lõplikuks kinnitamiseks TRÜ õpe
tatud Nõukogule. Tööd hinnatakse 
esimese, teise või kolm anda auhin
naga.

6 . Auhinna vääriliseks tunnista
tud tööd ja  nende autorid kuulu
tatakse rektori poolt välja  1. mail. 
Auhinna vääriliseks tunnistatud 
tööde autoreile antakse välja vas
tava järgu  aukirjad  ja  võimaluste 
kohaselt m ääratakse neile TRU 
Õpetatud Nõukogu poolt igal aas
tal kindlaksm ääratavas suuruses 
rahalised preemiad.

?. Auhinna vääriliseks tunnista
tud tööd säilitatakse TRÜ Raama
tukogus. TR Ülikool omab õiguse 
neid trük is avaldada TRU „Toime
tustes" teaduskonna õppejõudude 
nõukogu ettepanekul.

8. Käesolev põhimäärus kehtesta
takse 1. mail 1950. a., mis a jast 
alates kaotab makšvuse TR Üli
kooli Ajutise Nõukogu poolt 8. 
juunil 1945. a. vastuvõetud üliõpi
laste auhinnatööde korraldamise 
juhend.

Heino Köst,
metsandusteaduskonna 

m unistlik noor.
kom-

Distsipliinirikkumistele tehtagu lõpp!
Meie ülikooli AAVÜ algorgani

satsioonide töös on üheks valusa
maks ja  teravam aks küsimuseks 
mõningate juhtivate seltsimeeste 
kohusetunde ja  distsipliini puu
dus, mis annab end tunda kogu 
organisatsiooni töös. On küll ü li
õpilasi, kes täidavad hästi ülesan
deid ja  peavad lugu organisatsioo
nilisest distsipliinist. Näitena võiks 
nim etada õigusteaduskonna AAVU 
algorganisatsiooni esimeest sm. 
Paali ja  matemaatika-loodusteadus- 
konna AAVÜ algorganisatsiooni 
esimeest sm. Porki.

Võtame aga näiteks arstiteadus
konna IV kursuse üliõpilase J. 
Juure, kes on arstiteaduskonna 
AAVÜ algorganisatsiooni esime
heks. Üliõpilane Juur on täiesti 
laostanud teaduskonna AAVÜ alg
organisatsiooni, mida näitab ilme
kalt asjaolu, e t liikm ete arv, mis 
möödunud aastal oli 441, on kaha
nenud 512-le. Kui möödunud aastal 
juhtis arstiteaduskonna AAVÜ alg
organisatsiooni tööd üliõpilane M. 
Kull, siis mainitud teaduskonna 
algorganisatsioon avaldas omapool

set initsiatiivi ja  viis edukalt läbi 
algatatud üritused. Praegu aga 
TRU AAVU komitee poolt antud 
ülesandeid ei täideta üldse või 
täidetakse puudulikult. Töös valit
seb juhuslikkus ja  pealiskaudsus. 
Ei toimu tüldse teaduskonna AAVU 
komitee koosolekuid. Üliõpilane 
Juur kulutab a ja  laskevõistluste ja  
lasketreeningu tulemuste võltsimi
sega. Ka pole üliõpilane Juur mida
gi teinud uute liikmete värbam i
seks, vaatam ata mitmetele meelde
tuletustele. Eriti I kursuse üliõpi
laste rakendam isele organisatsioo
ni töös ei ole osutatud mingit tä 
helepanu.

Samasugune lohakus ja  vastu
tustundetus iseloomustab ka AAVU 
algorganisatsioonide esimeeste sm- 
te Laane (KKT), Pavese (metsan
dusteaduskond) ja  Kosenkraniuse 
(ajaloo-keeleteaduskond) tegevust.

On viimane aeg selleks, e t AAVU 
liikmed mainitud teaduskondades 
kutsuksid korrale need seltsimehed 
ja  võtaksid tarvitusele abinõud 
AAVU töö hoogustamiseks.

E. Kask

M E I L E  K I R J U T A T A K S E  

MiHest on see tingitud?
A jaloo-keeleteaduskonna loogika- 

psühholoogia-osakonna 11 kursuse 
üliõpilastele tehti kursusetööde 
tem aatika teatavaks alles 5. ap ril
lil s. a. Kuna tööde valmimise täh t
ajaks oli 1. mai, siis äratas teem a
de teatamise hilinemine üliõpilaste 
hulgas õigustatud pahameelt. Et 
vähem kui kuu aja  jooksul pole 
loomulikult võimalik k irju tada  
korralikku kursusetööd, siis pöör
dusid üliõpilased kursusetööde ühe 
juhendaja dots. Pärli poole palve

ga, et tööde valmimise tähtaega 
vastavalt teemade teatavakstegem i
se hilinemisele pikendataks. Kuid 
see palve jä i rahuldam ata.

Üliõpilasi huvitab, millega juhen 
dajad prof. Ramul ja  dots. P ärl 
seletavad tekkinud olukorda, mis 
annab tunnistust nende hoolima
tust suhtumisest noorte ettevalm is
tamisele teaduslikuks tööks.

Ajaloo-keeleteaduskonna 
loogika-psühholoogia-osa- 

konna II kursus.
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Kunstitise isetegevuse hoogus tõus jätkugu ka pärast otümpiaadi!
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Viimaste kuude üheks keskse
maks ja  suurem aks üliõpilasüritu- 
seks oli TRÜ kunstilise isetegevuse, 
omaloomingu ja  kehakultuuri II 
olümpiaad. Selle massürituse loppu 
tähistas 30. aprillil TRÜ aulas toi
munud aktus, kus TRÜ Ameti
ühingu Komitee esimees sm. Paul 
andis üle rändpunavim pli parim ale 
isetegevuskollektiivile — kehakul
tuuriteaduskonnale (orgkomitee esi
mees sm. Eljand). Samas jagati väl
ja  k iitusk irjad  ja  preemiad välja
paistvamaid tulemusi saavutanud 
esinejaile ja  parem aile olümpiaadi 
organiseerijaile.

Avaldame allpool olümpiaadil esi
nenud isetegevuskollektiivide j^  
solistide parem usjärjestuse.

Lõppülevaatuste tulemused
1 Näidendid

1. Põllum ajandusteaduskon
na näitering 12 P-

2 . A rstiteaduskonna näi
tering 10,4 P-

5. Õigusteaduskonna näi
tering 8,75 P-

11 Deklamatsioonid
1. Orav (põllum ajandus

teaduskond) 10,0 P-
2 . Kalde (mat.-loodustea-

duskond) 9.5 P-
5. Pandis (õigusteaduskond) 9,0 P-

111 Rahvatantsud
1. M etsandusteaduskonna

segarühm 11,1 P-
2. Arstiteaduskonna sega

rühm 10,5 p.
5. Üliõpilasklubi sega

rühm 9.9 P-
IV Lavatantsud

1. T. Sander (mat-loodus-
teaduskond) 12,0 P-

2. T. Liik (arstiteadus
kond) 10,0 P-

5. Kaldmaa (ajaloo-kee-
leteaduskond) 9,6 P-

V Kunstiline võimlemine
1. K ehakultuuriteadus

konna naisrühm 9,0 p.
2. A rstiteaduskonna nais

rühm 8,0 P-
5. Matemaatika.-loodus-

teaduskonna naisrühm 7.5 P-
VI Riist- ja põrandvõimlemine

1. Meistri järgu vabahar-
jutused — KKT-lt 11,4 p.

2. Metsandu steaduskonna
püram iidid 8,5 P-

5. Arstiteaduskonna
meesrühm 8,4 P-

VII Koorid
1. KKT segakoor 9.5 p.
2. Põllum ajandusteadus

konna segakoor 9,1 p.
5. A jaloo-keeleteaduskon-

na segakoor 8,7 p.
VII! Kvartetid

1.—2. Farm aatsiaosakonna 
naiskvartett ja  põllu
m ajandusteaduskonna 
m eeskvartett 7,8 p.

5. KKT m eeskvartett 7,5 p.
IX Duetid

1. KKT naisduett 8,6 p.
2. M atemaatika-loodus

teaduskonna meesduett 7,0 p.
X Soololaul

1. H. Trass (matem.-loo
du stk.) 8,6 p.

2 .—5.. A. Ott (ajaloo-kee- 
letk.) ja  Siilbek (met- 
sandustk.) 7,7 p.

XI Instrumentaalansamblid
1. A jaloo-keeleteadus

konna trio (V. M uru
maa, U. Kolk, H. Tauk) 12 p.

2 . M atem aatika-loodustea
duskonna klaveritrio 
(L. Tiit, N. Võites, IL 
Kasvand)

5. KKT keelpilliorkester
XII Klaver

1. H. Tauk (ajaloo-keele- 
tk.)

2 . L. Tiit (mat^-loodustk.)
5. I. Võites (põllumajan

dust^ )
XIII Viiul

1. V. M urumaa (ajaloo-kee- 
letk.) 10

2. E. Raud (ajaloo-kee-
letk.)

3. Tamm (põllumajan- 
dustk.)

XIV Tšello
1. U. Kolk (ajaloo-kee- 

letk.)
2. J. Viru (pollumajan- 

dustk.)
XV Rahvapillid

1. Pille (metsandustk.) 8,8 p.
2. Härm a (loomaarstitk.) 6,5 p.
5. A. Vars (metsandustk.) 5,7 p.

M ärkus: Parem usjärjestuses on

8,2
7,5

12
10,8

6,8 p.

9,5 p. 

6,2 p.

8,8 p. 

5,7 p.

peale žürii hinde arvestatud ka 
raskuskoefitsiente. 2 või 5 palaga 
esinenute puhul on arvestatud 2 
parem a hinde keskmist.

Tulemused omaloomingu alal
I Kirjanduslik omalooming

1. Näidend „Tuleme m aa
le", autor L. K ütt (aja- 
loo-keeletk.) 9 p.

2.—5. Näidend „Kivi keset 
põldu" (O. Kruus, aja- 
loo-keeletk.) ja  lühi
ju tt „Kollektiivi võit"
(E. Teemägi, KKT) 7 p.
II Muusikaline omalooming

1. Laul „Ülikoolilinnas", 
autor I. Võites (põllu- 
m ajandustk.) 8 p.

2. Laul „Ehitajad" (U.
Ugaste, metsandustk.) 7 p.

5 .-4 . Laul „Ülikoolilin
nas" (U. Ugaste) ja  
klaverisaade „Kiigepol- 
kale" (U. Sibul, a rsti
teaduskond) 6 p.

III Kujutav kunst
1. I. Saarniit (ajaloo-kee- 

letk.) „Pärnust" ja
„Vaade aknast" 10 p.

2. E. Teemägi (KKT) ,,Au-
tahvli kavand" 9 p.

5. M. Kork (ajaloo-kee-
letk.), akvarell 7 p.

IV Kehakultuuriline omalooming
1. Tsurenkov (arstitea-

dusk.) „Rahvatants" 9,5 p.
2. V. Hamburg, V. Paris 

(KKT), naisrühm a va- 
bavõimlemine 8,5 p.

5. Õigusteaduskonna nais- 
võimlejad „H arjutused 
rööbaspuul tütarlastele" 8,0 p. 

Üldse esitati olümpiaadil 25 oma
loomingulist teost. Siia juurde po
le arvatud töid, mida žürii hindas 
alla 5 punkti.

Olümpiaadi kavva kuulusid ka 
sportlikud võistlused kokku 12 
alal. Toome saavutatud tulemused 
koos teaduskondade lõpphinnete- 
ga alljärgnevas tabelis. 1. arv tä 
hendab kehakultuuri hinnet, 2 arv 
on olümpiaadi lõpphinne.
1. KKT 8,7 18,9
2. Põllum ajandustea-

tuskond ?'0 14,9
5. A rstiteaduskond 7,4 15,4
4. M etsandusteaduskond 5,6 11,5
5 .-6 . Õigusteaduskond 5,6 10,5 

ja  matemaatika-loodus- 
teaduskond 5,0 10,5

7. Aialoo-keeleteadus-
kond 5,8 10,2

8. V eterinaarteadus-
kond _5,2 9,7

KKT osutus kindlaks võitjaks ka 
esimesel olümpiaadil. Tema või
dukat esinemist tagab asjaolu, e t 
olümpiaadi ettevalm istusele on kaa
sa haaratud kogu teaduskond. Möö
dunud aastal võttis olüm piaadist 
osa 85 KKT üliõpilast (77,5%). Käes
oleval aastal aga esines teaduskond 
100-protsendiliselt. Püüdku ka tei
sed teaduskonnad selliste n ä ita ja 
te poole!

KKT esines ühtlaselt hästi peagu 
kõigil aladel, saavutades esikoha 
kehakultuuri, omaloomingu, tan tsu
de ja  võimlemisettekannete alal 
ning teaduskondade isetegevusüle- 
vaatustel.

Põllum ajandus- ja  arstiteadus
konna isetegevuskollektiivid (org
komitee esimehed sm-d Tiisler ja 
Bochman) on teinud suure töö, 
tõustes parem usjärjestuses vasta
valt 8 .-lt ja  6 .1t kohalt (1. olümpi
aadi tulemused) 2. ja  5. kohale. 
Seda põhjustas nii esinemiste kva
liteedi ja  hulga kui ka osavõtjate 
arvu tunduv tõus. 1949. a. oH olüm
piaadist osavõtjate arv  põlluma
jandusteaduskonnas ainult 55, käes
oleval aastal aga oli esinejaid 286, 
s. o. 85,6% teaduskonna üliõpilaste 
arvust.

A jaloo-keeleteaduskonna madala 
lõpphinde üheks põhjustajaks oli 
halb esinemine kehakultuurilistel 
aladel. Kuigi meesüliõpilasi on tea
duskonnas suhteliselt vähe, siiski 
parem a organiseerimise ja  tree 
ninguga peaks olema võimalik 
enam saavutada.

V eterinaarteaduskonna viimane 
koht on tingitud halvast esinem i
sest lõppülevaatustel. Suurem at tä 
helepanu tuleb osutada ka omaloo
mingule. 2. olümpiaadil ei esitanud 
veterinaarteaduskond ühtegi oma
loomingulist tööd.

2. olümpiaadi ideoloogiline ja  
kunstiline tase oli tunduvalt kõr
gem esimeste TRÜ isetegevuse 
ülevaatuste omast.

Esitatud palad olid rõhuvas ena
mikus nõukogude autoreilt, tähtis 
osa oli ka rahvaloomingul. E tte
kannete kunstilise taseme tõusu 
näitavad järgm ised faktid. 1. olüm
piaadi žürii ei andnud m aksim aal
set hinnet ühelegi deklam aatorile, 
instrum entaalsolistile ega tantsule. 
Käesoleval aastal said aga kõrgei
ma hinde ajaloo-keeleteaduskonna 
trio ja  järgm ised üliõpilased: Orav, 
Tauk, Murumaa, Sander, Liik, Saar
niit (viimane kuju tava kunsti alal). 
Ka teistel aladel oli kvaliteet tu n 
duvalt tõusnud.

2. olümpiaadi heade tulemuste 
üheks põhjustajaks oli üliõpilaste 
massiline osavõtt. Möödunud aastal 
esines 2612 üliõpilasest 509 (19,5%).
2. olümpiaadil oli osavõtjaid 1505, 
mis moodustab 55,7% üliõpilaste 
koguarvust. Seega esinejate arv 
oli peagu kolmekordistunud. Seda 
asjaolu põhjustas suurte isetege
vuskollektiivide: laulukooride, näi
teringide teke olümpiaadi e tteval
mistustöö käigus. 1949. a. oli ainult
5 koori teaduskondades, 2. olümpi
aadil olid aga jRba mitmed tea 
duskonnad (arsti-, ajaloo-keele- ^  
põllumajandusteaduskond) esinda
tud 2 kooriga. Suurimaks massette- 
kandeks oli montaaž „Jüriöö tu 
led" 120 osavõtjaga (põllumajandus
teaduskond).

Kunstilise isetegevuse harrasta 
mise suurenem ist üliõpilaskonnas 
näitab ka ettekannete ja  isetege- 
vusõhtute koguarv. 1949. a. toimus
1. olümpiaadi sarjas 8 ülevaatus- 
ohtut teaduskondades ja  2 lõppüle
vaatust. Käesoleval aastal suutsid 
ülikooli isetegevuslased pakkuda 
juba kaks korda rohkem, sisust - 
des esinemistega 16 teaduskondade 
ülevaatusõhtut ja  5 lõppülevaatust.

Ülalesitatust ei tohi veel jä re l
dada, et üliõpilaste isetegevus on 
piisavalt kõrgel tasemel. Kuigi 
olümpiaad on lõppenud, peaksid 
üliõpilased jätkam a tegutsemist 
mitmesugustel isetegevusaladel, et 
ülevaatused järgneval aastal annak
sid veelgi parem aid tulemusi. Ka 
peaksid eriti arsti- ja  matem aatika- 
loodusteaduskonnad varakult v ä r
bama uusi joude isetegevuskollek- 
tiividesse, et jõuda järele  teistele 
teaduskondadele olümpiaadist osa
võtnute protsendi suhtes.

Kunstiline isetegevus ja  sport 
pole ju  mitte ainult värskendavaks 
ajaviiteks ja meelelahutuseks, vaid 
on vajalikud ka noukogude ühis
konna liikme võimete igakülgseks 
väljaarendam iseks. Seepärast pole 
palju  soovida, et järgneval õppe
aastal tegeleks iga üliõpilane vähe
malt ühel isetegevus- ja  spordi
alal.

Järgneva olümpiaadi edukaks lä 
biviimiseks ja  üksikutel seni vä
heviljeldud isetegevusaladel te 
gutsemise õhutamiseks tuleks võist
lusalade hulka veelgi suurendada. 
Näiteks võiks Tallinna Polütehni- 
lise Instituudi eeskujul võtta kav
va ka hindamise fotograafia alal. 
Samuti oleks soovitav, et seni 
olümpiaadidest peagu täiesti kõr
val seisnud õppejõudude ja  teenis
tu ja te  pere liikmed esineksid suu- 
rem aarvuliselt järgnevail ülevaa
tustel.

Tuleb kaalumisele võtta olümpi
aadi läbiviimise aegj Pingne ette
valmistustöö m ärtsis ja  aprillis toi- 
muvaile ülevaatustele võib k ah jus
tada tulem usi õppetöö alal. P a l
judel kursustel toimuvad ju  eksa
mid aprillis ja  mais. Selle vea väl
timiseks võiks teostada teaduskon
dade ülevaatusi näiteks novembris, 
lõppülevaatusi aga veebruari lõ
pul ja  märtsis.

Sobivaks variandiks võiks olla ka 
isetegevusliku töö hindamine terve 
õppeaasta vältel.

Need küsimused jäävad otsusta
miseks järgneva olümpiaadi organi
seerijaile. Jääb soovida, et nad 
leiaksid parim a viisi ülevaatuste 
läbiviimiseks ja  isetegevuslaste 
õhutamiseks veelgi viljakam ale 
tööle. M. Jaagus,

hindamiskomisjoni liige.

Nõukogude vennasrahvaste sõpruse 
tihendamiseks

Nõukogude rahval on kujunenud 
tavaks vahetada ja  analüüsida 
oma kogemusi kõikidel tegevus
aladel. Selline kogemuste vaheta
mise meetod aitab tunduvalt kaa
sa teatud tegevusala arendamisele. 
Analüüs aga aitab leida vigu ja  
puudusi ning kõrvaldada neid. See
pärast oleks tarvilik peatada mone 
sõnaga ka TRÜ isetegevuskollek- 
tiivi kontsertm atkad mis toimus 
16.—25. aprillini. isetegevuskoHek- 
tiiv külastas Tallinna Õpetajate 
Instituuti, Leningradi M etsamajan
duse Akadeemiat ja  Petrozavodski 
Riiklikku Ülikooli. Kõikides nen
des kõrgemates oppeasutistes olime 
teretulnud külalisteks. Eriti hea 
vastuvõtu osaliseks saime Petroza- 
vodskis ja  Leningradis.

Leningradi M etsamajanduse A ka
deemias esines isetegevuskoilektiiv 
hästisisustatud saalis ligi tuhande- 
liikmeJise üliõpilaspere ees. Soe ja  
südamlik vastuvõtt Leningradi üli
õpilaste poolt kontserdi a ja l ja  
pärast kontserti täitis kõikide sü
damed roomuga. Pärast kontserti 
saatsid Leningradi üliõpilased oma 
tänuavaldused ja  arvamused kont
serdi kohta k irjade ja  sedeükeste 
näol, mida kogunes kaugelt üle 
kümne, meie üliõpilaste kätte. Kuid 
see pole veel kõik, sest igat isete- 
gevuskoilektiivi liiget õnnitlesid 
veel Leningradi üliõpilased suusõ
naliselt. Et esitada asj_a veenva
malt, toon tõlgituna moned tänu
avaldused ja  arvamused:

„Kallid seltsimehed! Teie kont
sert meeldis väga. Laulate väga 
hästi, .aga tantsiksite nagu veei pa
remini. Teie poisid tantsivad eriti 
hästi. Suur tänu."

Ehk veel üks sedel:
„Meie, S. M. Kirovi nimelise 

M etsamajanduse Akadeemia üliõpi
lased, jäim e väga rahule Teie 
kontserdiga. Meid hämmastab rah 
vatantsude mitmekesine kunstili
ne esitamine, mille kaudu teie 
rahvas väljendab oma rahvuslikku 
kultuuri. Eriti meeldis meile solis
tide ja  kahekordse m eeskvarteti 
esinemine. Me loodame, et meie 
sõprus säilib ja  veel rohkem tu 
gevneb tulevikus. Soovime kõigest 
südamest edu!"

Tänukirju Leningradist voiks 
tuua veel palju, kuid selleks pole 
vajadust, sest ülaltoodud räägivad 
küllalt selgelt sõbralikest suhetest 
meie ja  Leningradi üliõpilaste va
hel.

19. aprillil sooritasime mitu eks
kursiooni Leningradis, külastades 
Iisaku kirikut, Ermitaaži, Peeter- 
Pauli kindlust ja  muid kohti.

Viimane ja  kõige pikem peatus 
oli Karjala-Soome pealinnas Pet- 
rozavodakis. Petrozavodski R iikli
kus Ülikoolis kujunes esinemine 
veel sellepärast eriti huvitavaks, 
et meie teise kontserdi pool prog
rammi esitasid Petrozavodski ü li
õpilased. Seega oli meil juhus nä
ha ka vennasrahva üliõpilaste esi
nemist. Siinjuures peab mainima, 
e t meie naissolistid laulmise alal 
peavad tegema palju  pingutusi, et 
jõuda Petrozavodski naissolistide 
tasemele. Teiselt poolt aga rahva
tantsude ja m eesettekannete aial 
võiyad Petrozavodski üliõpilased 
votta meilt eeskuju.

Petrozavodski Ülikooli ajaloo- 
keeleteaduskonna üliõpilane Mart 
Ter a so v pühendas meile luuletuse, 
mis räägib nõukogude rahvaste 
vankum atust sõprusest nii võitlu
ses kui ka uue elu ülesehitam i
ses. Teise kontserdi lõpul andsid 
Petrozavodski üliõpilased meile 
sõpruse ja  koostöö m ärgina pidu
likult üle kingituse — soomekeel
se „Kalevala".

Kui kontse rim a tk a kunstilise 
küljega võib jääda täiesti rahule, 
giis isetegevuskollektiivi sisedistsi- 
pliin jä tab  veel palju  soovida. 
Eriti paistsid oma distsiplineeri
matu sega silma kehakultuuritea
duskonna üliõpilased. K ehakultuu- 
riteadusikonna komsomoli-algorga- 
nisatsioon peaks sellele asjaolule 
tähelepanu pöörama.

Üldiselt aga võib mainida, et ise
tegevuskollektiivi liikmed kaitse
sid ja  hoidsid kõrgel TRÜ nime 
ning omandasid m atkal palju  uusi 
m uljeid ja  kogemusi.

H. Küttik, 
kontsertm atka vanem.

TRÜ Akadeemiline Naiskoor on 
ülikooli suurem aid isetegevuskol- 
lektiive.

Akadeemilise Naiskoori käesole
va tegevusaasta üks suuremaid ü r i
tusi oli kontsertm atk Pihkva—Le
ningrad—Narva—Kiviõli aprillikuu 
lõpul.

Esimene kontsert m atkal toimus 
Pihkvas. Puškini nimelises teatris 
kõlas Naiskoori laul, kavas olid 
Glinka, Tšemberdži, Muradeli, No- 
vikovi, Kapi, Ritsingu, Ernesaksa 
jt. helindid, mis kanti ette  eesti 
ja  vene keeles. Solistidena esine
sid T artu  Õpetajate Instituudi ü li
õpilane Mai Püttsepp ja  Tartu 
Muusikakooli õpilane Leida Jü r
gens, keda klaveril saatis Muusi
kakooli oppejoud Olga Andrejev. 
K.ontsert sai hea menu osaliseks.

22. aprillil jõudsime kangelaslin- 
na Leningradi. Peale tutvumist 
linna vaatam isväärsustega vaatasi
me ohtul Kirovi nimelises teatris 
ooperit „Jevgeni Onegin". Järgm i
sel päeval külastasime vaatam is
väärseid kohti Neeva ääres. Mui
nasjutum aana tundus meile R iik
lik Muuseum Ermitaaž. Meile kõi
gile unustam atuks jääb sõprusõhtu 
Polütehnilise Instituudi üliõpilas-

Akadeemilise Naiskoori 
kontsert

Pühapäeval, 7. mail algusega ükell 
20 toimub TRÜ aulas Akadeemilise 
Naiskoori kontsert. Koor esineb 
äsjalõppenud kontsertmatka kava
ga. Solistideks on Leida Jürgens ja 
Mai Püttsepp.

tega. H arva on lauldud nii suurele 
kuulajaskonnale ja  harva on haa
ranud laul kogu kuulajaskonda 
sellise tugevusega. Kontserdi lõpe
tasime „Maailma demokraatliku 
noorsoo hümni" ühislaulmisega, 
kus sm. Ritsing juhatas koori ja  
tuhandelükm elist publikut.

Ka järgnevatel kontsertidel N ar
vas ja  Kiviõlis sai koor publiku 
sooja poolehoiu osaliseks. Eriti 
tuleb m ärkida rohket kuulajas
konda Kiviõlis.

Kogu kontsertm atka vältel kasu
tasid koori liikmed kõiki võima
lusi oma teadm iste rikastamiseks. 
Narvas vaatasime juga ja  tutvusi
me Kreenholmi ketrusvabrikus te
geliku tööprotsessiga. Kiviõlis tu t
vusime põlevkivi ümbertöötamise 
protsessiga alates kaevanduskäiku- 
dega maa all ja  lõpetades olipaa- 
kidega vabriku hoovil.

Oma m uljete- ja  kogemusteroh- 
ke kontsertm atka eest Akadeemili
ne Naiskoor tänab TRÜ Ametiühin
gu Komiteed ja  rektoraati ning 
kõiki neid, kes aitasid kaasa sellise 
suure kontserm atka läbiviimisel.

A. Pärss, 
Akadeemilise Naiskoori 

esimees.

ÜTÜ kirjandusring andis mai- alal. Ühtlasi palub toimetus anda 
pühade eel välja esimese num bri ] käsik irjad  üle võimalikult vara-
ringi laualehte, mis kavakohaselt 
hakkab ilmuma regulaarselt. Laua
leht hakkab avaldama üliõpilaste 
k irjanduslikku omaloomingut ja  
k riitikat ilmunud kirjandusteoste 
ja  ka teatrietenduste kohta, aidates 
seega kaasa noorte talentide kas
vatamisel ja  nende võimete aren
damisel. Viimast kriipsutab alla 
eriti see abi, mida laualehe toime
tus kavatseb anda autoritele p rak 
tiliste näpunäidete ja  juhiste näol.

Järgm ine laualehe number ilmub
25. mail. Toimetus jääb  ootama 
üliõpilaspere kaasabi selle sisusta
misel nii omaloomingu kui kriitika

kult, e t võimaldada tarviduse kor
ral nende viimistlemist ja  paran
damist.

Toimetus ootab üliõpilastelt ka 
näpunäiteid oma töö parandam i
seks ja  kriitikat lehes ilmunud töö
de kohta.

Loodame, et meie noored k irjan i
kud, kirjandusteadlased ja  k riiti
kud ei jä ta  kasutam ata laualehe 
ilmumisega avanevaid võimalusi.

E. Lepik, 
laualehe vastutav toim etaja
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Tartu Riiklik Ülikool ootab 
uusi üliõpilasi

Prof. A. K O O R T ,
T a rtu  Riikliku Ülikooli rek to r

Tartu Riiklikus Ülikoolis toimu
vad praegu riigieksamid ülikooli 
lõpetajaile. Tänavu saab ülikooli 
lõpudiplomi kaugelt üle neljasaja 
inimese.

Kuid ülikoolis toimuvad ühtlasi 
ka intensiivsed eeltööd uute üli
õpilaste vastuvõtmiseks. Meie üli
kool ootab rohkearvulist kasvandi
ke juurdekasvu keskkoolide täna
vuste abiturientide hulgast. Kesk
koolide lõpetajail seisavad ees veel 
pingerohked nädalad küpsuseksa
mite sooritamisel. Kuid ühtlasi sei
sab nende ees edasilükkamatu üles
anne teha valik oma hariduse 
täiendamise edasise tee suhtes.

Meie ülikool tahab aegsasti luua 
sidet abiturientidega, anda neile 
informatsiooni ülikoolis toimuvast 
tööst, ülikooli struktuurist, teadus
kondadest, osakondadest jne., abis
tada neid hariduse edasise tee va
likul. Seda eesmärki teenib ka üli
kooli ajalehe tänane number.

Nõukogude noored teavad, et 
nende ees on avar ja helge tulevik. 
Nõukogude riik on teinud kõik sel
leks, et kõrgem haridus saaks tõe
liselt massiliseks ja kättesaada
vaks. Bolševike partei ja Nõukogu
de valitsus pööravad määratu suurt 
tähelepanu kõrgematele õppeasutis- 
tele. Suure tähelepanu osaliseks on 
saanud ka Nõukogude Eesti täht
sam kõrgem õppeasutis Tartu Riik
lik Ülikool. Ülikooli käsutusse on 
antud suuri materiaalseid ressurs
se, on pidevalt hoolitsetud õppe- 
ja teadusliku töö kõrge ideelis-teo- 
reetilise taseme eest, on asutatud 
rida uusi teaduskondi ja osakondi.

Nõukogude korra ajal on Tartu 
Riikliku Ülikooli struktuuri laien
datud mitme uue teaduskonnaga, 
paljude osakondade ja erialadega. 
Praegu on meie ülikoolis 8 teadus
konda 20 osakonnaga:

t. Õigusteaduskond
2. Arstiteaduskond, milles on 

ravi-, stomatoloogia- ja far- 
maatsiaosakond

3. Ajaloo-keeleteaduskond aja
loo-, keele, ja loogika-psüh- 
holoogia osakonnaga

4. Matemaatika-loodusteaduskond  
matemaatika-, füüsika-, kee- 
ania-, bioloogia-, geoloogia- ja  
geograafiaosakonnaga

5. Veterinaarteaduskond
6. Põllumajandusteaduskond ag

ronoomia*, zootehnika- ja 
aiandu&osakonnaga

7. Metsandusteaduskond metsa
tööstuse, metsamajanduse ja 
metsamelioratsiooniosakonnaga

8. Kehakultuuriteaduskond
Ülikooli ülesandeks on ette val

mistada uut tüüpi eriteadlasi, bol- 
ševistliku ideelisuse vaimus kasva
tatud ja sotsialistlikule kodumaale 
andunud inimesi. Nõukogude eri
teadlased peavad omama laia po
liitilist ja kultuurilist silmaringi, 
sügavaid teadmisi, oskama rajada 
uusi teid teoorias. Nõukogude eri
teadlased peavad olema võimelised 
teaduslikku tööd ühendama üles
ehitustöö praktikaga ja mobiliseeri
ma hulki kommunismi ülesehitus
tööle.

On jäädavalt kadunud ajad, 
mil kõrgem haridus oli kättesaa

dav ainult kapitalistide ja kula
kute lastele. TRÜ uksed on 
nüüd avatud töötava rahva poega
dele ja tütardele, kes suure andu
muse ja järjekindlusega omandavad 
kõrgemat haridust. Laialdase sti- 
pendiumisüsteemiga, ühiselamute 
loomisega jne. on üliõpilastele loo
dud elu-olustikulised tingimused 
edukaks tööks.

Meie üliõpilaskond koondub jär
jest tihedamalt leninliku kommu
nistliku noorsooühingu ümber, 
meie ülikooli eesrindlikuma osa 
ümber, kes taotleb õppetöö kvali
teedi, õppedistsipliini ja kommu
nistliku kasvatustöö järjekindlat 
tugevdamist meie ülikoolis.

Partei ja valitsuse hoolitsus üli
õpilaste eest on kandnud head 
viija. Üliõpilaste õppeedukus on 
näidanud pidevat tõusu, mis annab 
tunnistust üliõpilaste tõsisest suh
tumisest töösse. Järjest intensiivse
maks muutub Üliõpilaste Teadus
liku Ühingu tegevus. Selle ühingu 
ringides asuvad üliõpilased juba 
varakult iseseisvale teaduslikule 
uurimistööle ja nad on selles töös 
saavutanud tähelepanuväärset edu. 
Sellest annavad tunnistust ühingu 
poolt korraldatud teaduslikud kon
verentsid ja üliõpilaste poolt esi
tatud väärtuslikud auhinnatööd. Ja 
on rõõmustav näha, kuidas noorte 
hulgast võrsub uus noukogulik 
teadlaste põlvkond.

TRÜ üliõpilastel on avarad või
malused oma võimete mitmekülg
seks arendamiseks arvukais isete
gevusringides, spordikollektiivides 
ja muudes üliõpilasorganisatsioo
nides.

Kogu ülikooli kollektiiv teeb 
järjest suuremaid pingutusi sel
leks, et meie ülikooli tõsta eesrind
like nõukogude kõrgemate õppe
asutiste esiridadesse ja ta on tead
lik, et keskseks teguriks selles 
suhtes jääb ideelis-poliitiline kas
vatus ja marksismileninismi teoo
ria õppimine. Selle relvaga peab 
end varustama ja teda peab jär
jest Jteritama iga meie ülikooli 
õppejõud ja üliõpilane, et edukalt 
võidelda apoliitilisuse, formalismi 
ja kosmopolitismi vastu õppetöös.

Tartu Riikliku Ülikooli kollek
tiiv on asunud otsustavalt võitle
ma kodanlike natsionalistide vastu 
ja kodanliku natsionalismi aval
duste vastu meie ülikoolis. Ta on 
asunud EK(b)P Keskkomitee VIU 
pleenumi otsuste valguse! ülikool? 
töös ilmsiks tulnud puuduste ot
sustavale likvideerimisele.

Pole mingit kahtlust, et Tartu 
Riikliku Ülikooli õppejõud ja üli
õpilased kindlustavad meie ülikoo
li edasist hoogsat kasvamist ja tu
gevnemist. Olles ümbritsetud kom
munistliku partei, Noukogude 
valitsuse ja isiklikult seltsimees 
Stalini hoolitsusest, meie ülikool 
tahab ausalt täita ülikoolile seatud 
ülesannet — anda kommunismi 
ehitavale kodumaale kõrgel ideo
loogilisel tasemel seisvat kaadrit, 
luua neile keskkooli lõpetajaile, 
kes jätkavad õppimist TR Ülikoo
lis, kõik vajalikud eeldused edu
kaks tööks, nende kujunemiseks 
tublideks kommunismi ülesehita
jaiks.

I. I. Metšnikovi sünni 105. aastapäev
Suure vene teadlase I. I. Metšnikovi sünni 103. aastapäeva tähistami

seks korraldatakse esmaspäeval, 13. mail kell 18 aulas pidulik koos
olek. Siin esitatakse neli teaduslikku ettekannet: „I. Metšnikov kui bio
loog" (prof. L. Poska-Teiss), „I. Metšnikov immuunsusõpetuse rajajana" 
(prof. F. Lepp), „I. Metšnikov patoloogina" (V. Virkoja) ja „Streptomiit- 
siinravist tuberkuloosse meningiidi puhul" (A. Lenzner).

H um anitaarteadustes! huvitatud 
noortele võimaldab ajaloo-keele
teaduskond oma õpetatavate ainete 
mitmekesidusega valmistuda väga 
mitmel alal nõukogulikeks kõrge
ma hariduse'ga eriteadlasteks. Õp
peaeg teaduskonnas kestab viis 
aastat.

Vastavalt laiem atele erialadele 
jaguneb teaduskond kolmeks osa
konnaks: ajaloo, keeleteaduse ja  
loogika-psühholoogia osakond. Kaks 
esimest võimaldavad veel kitsam ate 
spetsiaalsuste valimist. Valdav osa 
teaduskonna lõpetajatest asub töö
le keskkoolidesse ajaloo, keelte, 
k irjanduse ja  loogika ning psüh
holoogia õpetajatena, missugune 
kutse lõpetajaile oma kitsam a e r i
ala kõrval omistatakse. Selle kõr
val omandavad ajaloo-keeleteadus- 
konnas ettevalm istuse ka tulevased 
teaduslikud töötajad vastavais 
uurimisasutisis, muuseumides, a r 
hiivides, raam atukogudes; tõlgid, 
a jak irjanduse töötajad jne.

Arvestades spetsiaalsuste erine
vusi tuleb ülikooliastujail üldjoon
tes juba  avalduse esitamisel otsus
tada, millist eriala ta kavatseb õp
pima hakata. Mõnes osakonnas, 
näit. ajaloolastel toimub hargnem i
ne alles 2.—3. kursusel, mistõttu 
esitatavas avalduses on piisav näi
data, e t soovitakse astuda ajaioo- 
osakonda. K eeeteadusosakonnas a l
gab aga ainete erinevus kohe algu
ses, mistõttu üliõpilaskandidaadil 
soovitav valik peab selge olema 
juba  sisseastumisel ja  see tuleb 
tingim ata ka avalduses näidata.

Nagu öeldud, algavad ajaloola
sed õpinguid ühise vooluna, e r i
alane jagunem ine järgneb 2.—3. 
kursusel. Vastavad eriharud  on 
ajalugu (üldine ja  NSV Liidu), 
arheoloogia, kunstiajalugu, etno
graafia ja  arhiivindus. Esimese nel
ja  ala õppijad võivad omakorda 
veel spetsialiseeruda kas õpetaja
kutsele, või, õppides pedagoogiliste 
ainete asemel bibliograafiat, val
mistuda raam atukogutöötajaiks. 
Peale nim etatud kutsete omanda
vad koik lõpetajad piisava ette
valmistuse teaduslikuks tööks oma 
erialal. Erialane ettevalm istus järg-

Kodanliku korra aja l peeti Ees
tis teatud kutsealasid, nende hul
gas vetarsti kutset, sobivaks ainult 
meestele. Vastavalt sellele vaatele 
oppis kodanlikus Eestis vetarstiks 
suhteliselt vähe naisi. Nimelt ku 
ni noukogude korra kehtestam iseni 
omandas veterinaararsti kutse 
ainult 14 naist. Nõukogude korra 
tingimustes on igaühel võimalik 
valida töö, mis teda huvitab. Neid 
avaraid võimalusi on kasutanud 
meie naised. Nii lõpetas sõjajärgse
5 aasta jooksul TRU Veterinaar- 
teaduskonna 12 naist ja  1930. a. 
kevadel valm istuvad riigieksameile
11 naist. Lähema 3 aasta jooksul 
omandavad plaanikohaselt vetarsti 
diplomi veel 40 naist.

Kuna vet.-jaoskonnas ravi alal 
tuleb teha kohati töid, mis nõua
vad füüsilist jõudu, siis arvati va
rem, e t naine selle töö jaoks pole 
sobiv. On tõesti juhte, kus ühe ini
mese jõust ei piisa, kuid miks 
peab nais-vetarst kõike tegema ü k 
si. kui tal võrdselt meestega on 
võimalik kasutada abijõudu? Pea
legi noukogude korra  tingimustes 
ei ole vetarsti esimene ülesanne 
ravida (kuigi seda osa ei saa kui
dagi alahinnata), vaid teostada 
profülaktikat, s. o. loomatervishoiu 
ja  loom akasvatusalaste võtetega 
vältida haiguste tekkimist.

Kuid vetarstide ülesanded ei 
seisne ainult jaoskonna töös, vaid 
neid vajatakse ka vetsanekspertiisi, 
jä r je s t areneva karusloom akasva
tuse, mesinduse ja  tiigikalanduse 
alal.

Viimatimainitud aladel pole põh
just kahelda, et naine sobib vet
arstiks. Nõukogude naine sellel 
alal aitab täie jõuga kaasa meie 
ühisloomakasvatuse kolme aasta ja  
edasiste plaanide täitm iseks ning 
ületamiseks teades, e t sellega tee
nib ta kõige parem ini oma maad 
ja  rahvast.

Helmi Sooman,
loomatervishoiu ja  piimahügieeni 

kateedri assistent.

neb avarale põhikursuste omanda
misele ajaloos ning selle abiaine- 
tes, mis annavad tugeva aluse 
m arksistlikus ajalooteaduses. Eri
kursustes etendavad loengute kõr
val suurt osa harju tused, mis ju h i
vad õppijaid iseseisvale teadus iku- 
le tööle. Sellistena prak tiseeritak
se seminaritöid, mille ülesandeks 
on üliõpilase süvenemine m ngis- 
se kitsasse probleemi, ühtlasi aga 
ka teadusliku m aterjali kasutamise 
ja  k irja liku  uurimistöö koostamise 
õppimine. Teoreetiliste teadmiste 
rakenduslikke harjutusvõim atusi 
pakub kohuslik m enetluspraktika 
suvevaheaegadel.

Veelgi enam spetsialiseerumisvõi- 
malusi pakub keeleteaduse osa
kond. See jaguneb neljaks eriha
ruks: eesti, vene, lääne-euroopa 
(inglise, saksa, prantsuse) ia ktas- 
lise filoloogia harudeks. Üliõpilas
kandidaadid, kes soovivad õppida 
vene filoloogiat, arvestagu, e t õppe
töö selles aines toimub vene kee
les. Seepärast astugu sinna need 
keskkoolilõpetajad, kes tunnevad 
huvi vene keele ja  k irjanduse vas
tu ning valitsevad praktilist kee^t.

Kolmandast kursusest alates toi
mub hargnem ine keele voi k irjan 
duse alale. Keeleharus jä tkub  sü
venemine vastava keele teoreetilis
se ja  ajaloolisse ossa, kirjanduse 
harus on eriaineks vastava maa 
kirjandusajalugu. Mõlema haru lõ
petajate  töövõimalused on võrdsed: 
k itsalt teaduslikul aial saavad nad 
töötada oma spetsiaalsuse järgi, 
pedagoogidena omandavad kõik 
keskkooliõpetaja kutse vastavas 
keeles ja  need, kes pedagoogilise 
kutse asemel õpivad kutseainena 
bibliograafiat, võivad asuda tööle 
raam atukogunduse alal.

Analoogiline jagunem ine toimub 
ka eesti keele harus. Alates 2. ku r
susest algavad erikursused nelja 
spetsiaalsuse alal: eesti keel, soo- 
me-ugri keeled, eesti kirjandus ja  
rahvaluule. Kirjandusteaduses on 
tähtsaks probleemiks meie k irjan 
dusliku pärandi m arksistlik üm ber
hindamine, kriitika küsimused ja  
selle ajalugu. Suuri võimalusi pa
kub samuti rahvaluule ala.

Ka keeleteaduse osakonnas teos
tub süvenemine teaduslikusse töös
se ja  selle meetodite omandamine 
tähtsas osas eriseminarides. Rahva
luules lisandub sellele rakenduslik 
osa rahvaluuleainestiku kogumis- 
ekspeditsioonide näol suvevaheae
gadel.

Võõrkeeltes on õppetöö noorema
tel kursustel keskendatud eeskätt 
keele täiuslikule praktitisele oman
damisele ja  ühtlasi m arksistliku 
keeleteaduse aluste õppimisele. Vii
mane on erilise tähtsusega ideoloo
gilise kasvatusvahendina, kuna 
noored nõukogulikud keeleteadla
sed peavad kujunem a vabadena 
kodanlikust pseudoteadusest ning 
saama aktiivseiks võitlejaiks iga
suguste kosmopoliitsete m õjutuste 
vastu. Sama kasvatuslik ülesanne 
on ka üldisel kirjandusekursusel, 
mida õpivad kõik tääne fiio oogid. 
Ka selles aines on tähtsaks momen
diks aluse panemine m arksistliku 
orientatsiooni omandamiseks kir- 
jandusküsimustes.

Töötamine süstemaatiliselt mit
me aasta vältel teaduste põhialuste 
aial ning süvenemine eriküsimus- 
tesse tagavad kõrge kvalifikatsioo
niga nõukogude teadlaste etteval
mistuse, kes peavad olema suuteli
sed rakendum a sotsialistliku ku l
tuuri arendamisele.

Õppetöö loogika-psüliholoogia- 
osakonnas toimub eesti keele e ri
haru alusel. Osakonna üliõpilased 
õpivad kõigepealt eesti filoloogia 
eriharus ettenähtud põhilisi aineid, 
osalt küll vähendatud kujul. Eesti 
filoloogia ainesse süvendavate spet- 
siaalkursuste asemel õpivad üliõpi
lased siin loogika põhikursust, loo
gika ajalugu, kesknärvisüsteem i jot 
kõrgema närvitegevuse füsioloogiat, 
psühholoogia ajalugu, psühholoo
gia praktikum i, pedagoogikat, pe
dagoogika ajalugu ning loogika ja  
psühholoogia õpetamise metoodi
kat. Neid eesti filoloogia eriharu  
aineid, mis loogika-psühholoogia- 
osakonnas ei esine, võib õppida fa
kultatiivsete ainetena. Lõpetajad 
saavad õpetajakutse psühholoogia- 
loogika ja  eesti keele alal.

Prof. P. Ariste !
Dots. V. Alttoa

Nõukogude kodumaa vajab rohkem 
kvalifitseeritud veterinaararste

Mitmed teadusehimulised noored, 
kes käesoleval aastal lõpetavad 
keskkooli ja  soovivad ülikool s oma 
õpinguid jä tkata , seisavad küsim u
se ees, missugused õppimisvõimalu
sed on TRÜ Veterinaarteaduskon- 
nas.Veterinaarteaduskonna ti!esan- 
deks on ette  valmistada kõrgema 
haridusega loomatervishoiu e ri
teadlasi s. o. veterinaararste. Loo
m akasvatus on Eesti NSV põlluma
janduse põhiline tootmisala. Ühis
loomakasvatuse arendam ise kolme 
aasta plaan seab loomakasvatuse 
arendamise meie keskseks ülesan
deks. Lühima ajaga tuleb kindlus
tada niisugune ühisloomakasvatuse 
arenemine, mis võimaldab rahulda
da elanike suurenevaid vajadusi 
liha, rasvainete, piima ja  piim asaa
duste alal, aga samuti kasvavaid 
vajadusi villa, naha ja  teiste loo
m akasvatussaaduste alal.

Nõukogude Eesti põllumajanduse 
üm berkorraldam ine sotsialistlikule 
alusele teeb vajalikuks suurenda
da loomatervishoiu eriteadlaste 
kaadrit. TRÜ V eterinaarteaduskond 
on ainsaks veterinaararste etteval
m istavaks õppeasutiseks Eesti 
NSV-s. V eterinaarteaduskonda võe
takse uusi üliõpilasi vastu iga! sü
gisel sisseastumiseksamitega. Eksa
miaineteks on eesti keel, vene 
keel, keemia, füüsika ja  võõrkeel.

Õppetöö kestab veterinaar teadus
konnas 5 aastat. Õppekavades ette 
nähtud eksam eile lisanduvad riig i
eksamid, mille õiendamise järel 
antakse üliõpilasele välja  veteri
naararsti diplom. Nõukogude Liidus 
on veterinaararstide ettevannistust 
e riti soodustatud, kuna kõik vefe- 
rinaarteaduskonna üliõpilased, kes 
on eksamid tähtaegselt õiendanud, 
saavad stipendiumi alates I ku rsu 
sest.

V eterinaararsti tegevus on väga 
mitmekesine, teda ootab avar töö

põld. Nõukogude veterinaararst po
le mitte ainult haige looma ravija, 
vaid m itšuurinliku teadusega va
rustatud uurija , otsija, avastaja, 
kes peab võitlema haiguste esine
mise vastu ja  loomakasvatust a ren 
dades kaasa aitam a uute, kõrge 
kvalifikatsiooniga loomatõugude 
loomisele. Suurem osa lõpetanuist 
siirdub maale jaoskonna veteri
naararstideks. Teiseks suuremaks 
veterinaararstide tegevusalaks on 
toiduainetetööstus, kus nad liha-, 
piima- ja  kalaproduktide tootmi
sel teostavad eriteadlastena kont
rolli ja  järelevalvet. Rida veteri
naararste töötab raudtee ja  vesi- 
transpordi alal, valvates nii elus
loomade kui ka loomsete toorsaa- 
duste transpordi üle, e t vältida 
nakkushaiguste levikut iranspordi 
kaudu. H ulk veterinaararste töötab 
laboratoorium ides — diagnostiiistes 
laboratooriumides, kus haigestunud 
või surnud loomalt pärineva m a
terja li põhjal selgitatakse haiguse 
või surma põhjusi, seerumilabora- 
tooriumides, kus valm istatakse m it
mesuguseid seerumeid ja  prepa
raate loomade raviks ja  kaitseks 
haiguste eest, Askoli laboratooriu
mides, kus teostatakse loomanah
kade analüüsi, et vältida põrna- 
taudi levikut loomanahkade kaudu 
jne.

TRÜ Veterinaarteaduskond ja 
ENSV Teaduste Akadeemia asutised 
vajavad andekaid noori veterinaar
arste, kellest peavad kujunem a 
praeguste töötajate abilised ja  nen
de töö jä tkajad .

V eterinaar teadus on praktiliste 
kutseteaduste ala. Noored, kellel 
on praktilist meelt ja  huvi looina- 
kasvatuslike, looma tervishoiuliste 
või loomsete elatusvahendite kont
rolli vastu, võivad edukalt alusta- 
da õpinguid Tartu Riikliku Ülikoo
li V eterinaarteaduskonnas.
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Kvaüfitseeritud kaadrit metsanduse atate ]
Eesti NSV s m etsandusalaste kõrge

ma haridusega kaadrite ettevalm is
tamise organiks on Tartu Riikliku 
Üiikooii M etsandusteaduskond met
sam ajanduse, metsatööstuse jam et- 
sameiioratsiooni osakonnaga. Tea
duskonnas on kuus kateedrit, m il
le juures tegutsevad laboratooriu
mid ja teised abiõppeasutised — 
metsabioloogia laboratoorium  ja  
metsamuuseum, m etsatakseerim ise 
kabinet, m etsakultuuride ja  dend
roloogia laboratoorium  jt.

Õppetegevuse üld teaduskondil keks 
tähtsateks baasideks on TRÜ õppe- 
ja  katsem etskond Järvseljal võrd
lemisi hästi väljakujundatud  mit- 
šuurtnlike-lõssenkolike metsahool- 
duse ja  kultiveerim ise näitealade- 
ga ja  metsatööstusega, dendroloo- 
gia-aed T artu  läheda jt.

Teaduskonna metsamajandusosa- 
konna ülesandeks on ette  valm ista
da eriteadlasi, teadusala töötajaid 
ja  õpetajaid m etsakasvatuse ja  
m etsakorralduse aladele. Metsa- 
melioratsiooni-osakonna ülesandeks 
on ette  valmistada looduse üm ber
kujundajaid , liigniiskuse all kan
natavate m aa-alade parandajaid, 
m etsakasvatajaid. Nende erialade 
õppimine baseerub bioloogiateadus
te tundmisel, m ispärast õppeplaa
nides siin tähtsal kohal on taime- 
morfoloogia, süstem aatika ja  tai- 
meanatoomia, darvinism, rakendus- 
zooloogia. Suure tähtsuse omab 
geodeesia õppeaine ja  melioratsi- 
ooniosakonnaie hüdroloogia ja  
hüdraulika õppeaine. Erialastest 
õppeainetest õpetatakse üldmetsa-

teadust, m etsatakseerim ist, dend
roloogiat, m etsakasvatust, metsa
m ajanduslike tööde m ehhaniseeri
mist jt.

Metsatööstusosakonna ülesanne 
on ette valm stada eriteadlasi met- 
säülestöötamise ja  m etsam aterjali 
transpordi aladele. Õppetöö toi
mub esm alt kõrgema matemaatika, 
te üldteadm iste baasil, milleks toi
mub esmalt kõrgema matemaatika, 
kujutava geomeetria, teoreetilise 
ja  ehitusm ehhaanika, elek tro tehni
ka jt. tehniüste ainete õpetamine. 
Erialasteks õppeaineteks aga on 
metsatööstuse mehhaniseerimine, 
m etsam aterjalide mais- ja  vee
transpordi õppeaine, veomasinad 
jt. ained.

Teaduskonna lõpetajaid ootab 
huvitav ja  töörohke tegevuspõid, 
kus m etsam ajandus- ja  -m eliorat
siooni eriteadtastel on ülesandeks 
noukogude m etsam ajanduse edasi
viimine looduse dialektika alustel 
ja  looduse kindlasuunaline m uut
mine inimeste parem aks teeninda
miseks. Metsatööstuse eriteadlaste 
ülesandeks aga on viia metsatöös
tus kõrgele tasemele nõukogude 
tehnika rakendam ise ja  tööprot
sesside hea organiseerimise teel.

Teadust tugevalt m arksism ilen i
nismi alustel praktikaga siduda 
soovijad, kel on huvi m etsam ajan
duse ja  metsatööstuse, bioloogia ja  
tehnika vastu, asugu õppima TRÜ 
M etsandusteaduskonnas. Metsandus- 
ala kaadrite töötamistingimused 
kommunismi ehitam isel on avarad

Faktid jutustavad
M etsandusteaduskonna arengu 

ajalugu ju tustab  pidevaist edusam
m udest nõukogude korra viljasta- 
vais tingimusis.

Kui 1944. aasta sügisel alustas 
tööd põllum ajandusteaduskonna 
metsaosakond, siis olid tema kolme 
kateedri käsutuses ainult õige k it
sad ruumid, õppevahendid olid 
okupantide poolt hävitatud, üliõpi
lasi oli vaid paariküm ne ümber- 
Nüüd aga töötab juba  iseseisev m et
sandusteaduskond kolme osakon
naga. Juurde on asutatud kolm k a
teedrit, ligi 10 uut laboratooriumi 
ja  2 uut õppebaasi. Laboratooriumid 
on sisustatud uute õppevahenditega, 
mida jä r je s t saabub juurde  vennas
vabariikidest. Ruumid on avardu
nud kolme m aja võrra-

Nõukogude valitsus suunab suuri 
summasid teaduskonna õppevahen
dite täiendamiseks. 1949. a. näiteks 
saadi selleks otstarbeks 560.000 rbl.

Üliõpilaste arv  suureneb jä rjest, 
ulatudes praegu juba 250-ni. Vas
tavalt on suurenenud ka õppejõu
dude arv.

* * *

Pidevalt kasvab teaduskonna lõ
petaja te  arv. Kui 1944.—1948. a. 
jooksul lõpetas teaduskonna ainult 
40 üliõpilast, siis ainuüksi 1949. а 
andis teaduskond rahvam ajandusele 
juba 25 kvalifitseeritud eriteadlast 
metsanduse a^al.

J. Laasimer,
m etsandusteaduskonna õppejõud.

Kolm aastat tagasi, keskkooli lõ
petamise eel, seisin küsimuse ees, 
millisel alal jä tk a ta  õpinguid. Ühe 
osa sellest küsimusest lahendasin 
peagi — otsustasin nimelt siirduda 
TR Ülikooli. Aga millisesse teadus
konda?

Juba koolitüdrukuna m ärkas ma
tem aatika- ja  füüsikaõpetaja mi
nus tü tarlapse kohta erakordselt 
suurt huvi tehnika vastu. Tõesti, 
mind huvitas kõik, mis oli seotud 
masinate ja  mootoritega, väsim atult 
võisin jälgida nendega tegelevate 
inimeste tegevust.

Teiselt poolt aga arvati, et minust 
võiks saada ka loodusteadlane. Või
sin päevade viisi joosta põldudel 
ja  metsas silmitsedes puid ja  taimi 
või seista agronoomist isa laboratoo
riumis katsetööde teostamise ju u 

res, tundes sealjuures samasugust 
rahuldust kui mootorite mürinas.

Nii jõudsin otsusele, et mul tuleb 
õppida midagi, milles on tehnikat 
ja  looduslähedust korraga. Ja tu tvu
des lähem alt TRÜ struktuuriga 
leidsin, e t minu huvide kohaseks 
teaduskonnaks on m etsandusteadus
kond, mille osakondadest valisin 
metsatööstuse osakonna.

Praegu õpin valitud eriala juba 
kolm andat aastat ja  leian jä rje s t 
enam, e t olen leidnud oma huvidele 
kohase ala. Tulevikku vaadates 
näen enda ees avaraid töövõimalusi. 
Ja ma tahan anda oma parim a kau
ni, kommunistliku tuleviku eh ita 
miseks.

Aino Käspre,
metsatööstusosakonna Ш  kursuse 

üliõpilane.

Nõukogude jurist
Nõukogude ju risti ülesandeks on 

k indlustada sotsialistlikku korda 
ja  selle edasist arengut, tema üles
andeks on tagada ühiskondlikku 
e;u reguleerivate õigusnormide täp 
set täitm ist selleks, et kaitsta, kind
lustada ja  arendada ühiskondlikke 
suhteid ja  korda, mis on kasulikud 
ja  meelepärased kogu nõukogude 
rahvale. Nõukogude juristid  nii 
kohtu, prokuratuuri, advokatuuri, 
notariaadi, juriskonsultuuri kui ka 
haldusala töötajatena on meie p a r
tei ja  valitsuse poliitika ja seda po
liitikat väljendavate oigusnormide 
vahetuiks eiiurakendajaiks.

Et olla partei ja  valitsuse poliiti
ka aktiivseks teostajaks, setteks on 
vaja, e t iga noukogude ju rist tun
neks seda poliitikat ja  oleks ise 
veendunud selle poliitika õigsuses 
ja  selle teostamise vajaduses, et ta 
oleks veendunud sotsialistliku 
ühiskondliku korra õgsuses, tema 
ajaloolises paratam atuses, tema 
võidus ja  võitmatuses. Sel ele veen
dumusele ei jõuta ainult sõnaliste 
deklaratsioonidega, vaid selleks on 
eeikõige vaja omandada, on vaja 
sügavalt tundma õppida sotsialismi 
teooriat — marksismi-leninismi. 
Seepärast iga nõukogude jurist 
peabki põhjalikult tundma, peab 
põhjalikult omandama m arksism i
leninismi teooria, sest ainult se 
teel võib ta m uutuda inimeseks, kei 
on m arksistlik maailmavaade, kes 
on veendunud selle maailmavaate 
õigsuses ja  kes kindlalt usub kom
munismi võitu, inimeseks, kes 
innustatuna meie sotsialistliku ko-i 
dumaa grandioossetest saavutus
test ning haaratuna kogu nõuko
gude rahva patriotism ist ja  üha 
kasvavast üldrahvalikust töövai 
mustusest täie otsustavuse, kindiu- 
se ja  mehisusega võitleb koos ко 
gu meie rahvaga kom m unistiku 
ühiskonna ülesehitamise, meie pa
rema homse eest.

Kui nõukogude ju risti poliitiline 
pale on üheks teda iseloomustavaks 
jooneks, siis muidugi ei tähenda see 
veel, e t see on ainsaks jooneks, ain
saks nõudeks, mida me esitame 
nõukogude juristidele. On muidug 
endastmõistetav, e t selle esimese ja 
peamise nõude kõrval ei tuie unus
tada, et nõukogude ju ris t kujutab 
endast spetsialisti, kes on varusta
tud põhjalike teadmistega meie 
ühiskondlikust ja  riiklikust korra l
dusest, kes tunneb meie ühiskond
likku elu reguleerivaid õigusnorme 
ning oskab neid õigesti ja  sihikoha- 
selt rakendada.

Nõukogude ju ris t — see on idee- 
lis-poliitiliselt karastatud ning e ri
alaste oskuste ja  teadmistega va
rustatud töötaja. Niisuguseid ju ris 
te vajab nõukogude ühiskond, nei
le on avatud kõik teed meie riik 
liku ja  ühiskondliku elu koigil a la 
del.

Dots. J. Mäü,
haldusõiguse kateedri 

juhataja .

Suurte eesm ärkide teen istu ses
TRU õigusteaduskonna ees sei

sab ülesanne e tte  valm istada põh
ja liku  kõrgema haridusega ju riid i
lisi kaadreid, kes oskaksid sotsia
listliku ühiskonna juh tivate  tööta
ja tena leida ja  rakendada õigeid ja 
sihikohaseid vahendeid sotsialismi
maa õitsenguks ja  arenguks.

Neist eesm ärkidest lähtub õigus
teaduskonna õppeplaan ja  sellele ra 
janev õppetöö k o rrad u s. Õppeaeg 
Õigusteaduskonnas väitab viis aas
tat, millise a ja  jooksul üliõpilane 
saab avara ja  põhjatiku üldetteval
mistuse, oskusi praktiliseks tööks 
ning omandab ühtlasi ka teatava 
spetsialiteedi.

Õppeplaanis ettenähtud üldainete 
rühm  võimaldab ju ristile  riigi ja  õi
guse olemuse ja  ülesannete õigeks 
mõistmiseks vajaliku m arksistiik- 
leninliku ideoloogia ja  metodoloo
gia sügava omandamise. Sellele 
järgnev erialaste põhiainete rühm 
vastavate õiguse eriharude järg i 
annab üliõpilasele võimaluse oman
dada kõigi õiguse eriharude põhi
printsiibid, tutvuda vastavate õi- 
gusallikatega ning omandada osku
se käsitada ja  ellu rakendada õi
gusnorme. Alates kaheksandast se
m estrist toimub üliõpilaste spetsiali
seerumine vastavate spetsiaalkur- 
suste läbitöötamise näol, kus ü li
õpilane omandab juba täpsemaid

teadmisi ja  praktilisi oskusi tema 
enese poolt valitud erialal tööta
miseks.

Spetsialiseerumine toimub praegu 
kolmes tsüklis: 1) riigi- ja  haldus
õiguse tsükkel, 2) kriminaalõiguse 
tsükkel ja  5) tsiviilõiguse tsükkel. 
Nendest esimene annab üliõpilaste
le süvendatud teadmisi tööks meie 
riigiaparaadis, ühiskondlike ja  ma
janduslike organisatsioonide haldu
ses, teine ning ко mas aga tööks 
õigusemõistmise ja  kohtuga seondu- 
vail aladel: kohtus, prokuratuuris, 
notariaadis ja  advokatuuris.

Õppetöö toimub loengute, p rak ti
liste tööde, erisem inaride, üliõpi
laste poolt koostatavate kursuse
tööde ja  diplomitöö ning m enetlus
p rak tika  vormis.

See õppetöö vormide mitmekesi- 
dus loob kõik eeldused selleks, et 
üliõpilane oma stuudiumi kestel 
omandab sügavaid teadmisi oma 
eria la ', saab praktiliseks tööks va
ja like kogemuste miinimumi ning 
temast kujuneb kõrgesti kvalifit
seeritud ja  teadlik nõukogude ju 
rist. Stuudiumi lõpetamise jä re l 
ootavad teda aga kõikjal avarad 
rakendumisvõimalused.

K. Püss, 
haldusõiguse kateedri 

vanem õpetaja

Дя ozgas^eacfMsAoanas onmuad /oe/iga/e Aõruü/ ?ä/;/sa Ao/;a ргаА//^ажЫ 
/я seat/aara?, aa7/a ладамз ä/Zö̂ aYa.sz'g/c аааяс& uõ/та /аз seosfaefa ^oonaf 
praH;'%aga, /sesefsua/? /а/а?ам/? ?a?taa?a /oeaga;7 M&;7õöm7ad
Aä^/ma^Mga /a omaaafa<7a a/ag Aogcam.s; ^.sa/sca^s ?6g6^ a %5 ?ö<%.s.

Fr;7/ Aata7aua^ oa A/*zaniaa/a??;'Aa pra^^aazä?, Aas /a/zcarfa-
uacf ai^a^yagasezJ õžgas/z^a Ms^aiasf. Pz7&7 aäemegz õ/gM.s?ea%MsAoaaa 
/ / /  Aarsase ;Шф;7аз; Araaaza/fsZvVea j9raAz7Aaaa7, aarfa ;'a/zafa& twaanõ/?c?a/a 
O. Pässa (s<?/sa6 uasa^a^ ^žseaa).

Nõukogude üliõpilane arendab oma võimeid
igakülgselt

Pz*a/̂ z7?a/az7 ?а/за&а^ ä/zõpz/азе^ me^sa^öõ.s?asg ma/z/zaazs^nmzsa
oõzaza/as^ga

*  ------------

Õigusteaduskonna üliõpilased võ
tavad igapäevase õppetöö kõrval 
aktiivselt ja  massiliselt osa üliõpi
laste om aalgatuslikest üritustest. 
Nii töötab meie teaduskonnas Üli
õpilaste Teadusliku Ühingu õigus
teaduse osakond, mille raames on 
organiseeritud ja  tegutsevad riig i
teaduste ring, kriminaalõiguse ja  
-protsessi ring ning tsiviilõiguse 
ring. Nende ringide ümber koon
dunud üliõpilased võtavad aktiivr 
selt osa iseseisvast teaduslikust 
uurimistööst, esinedes teaduslike 
ettekannetega nii ringi koosolekuil 
kui ka üleülikooliliste 1 teaduslikel 
konverentsidel.

Üliõpilaste teaduslike ringide 
kõrval on teaduskonnas organisee
ritud  terve rida isetegevusringe ja 
-rühmi, nagu näitering, rahvatan t
surühm, naiste kunstvõimlemise ja  
riistvõimlemise rühm, kahekordne 
m eeskvartett, estraadiorkester jt. 
Ka nende ringide tööst võtavad 
meie üliõpilased aktiivselt osa. Näi
teringist võtab osa 24 üliõpilast, kes
IV kursuse üliõpilase K alkuni ju h 
timisel esinesid edukalt TRÜ 11

kunstilise isetegevuse ja  omaloo
mingu olümpiaadil, saavutades 
Tšehhovi „Karu" esitam isega näi
dendite lõppülevaatusel olümpiaa
dil II koha. Näiteringis töötab ter
ve rida andekaid deklamaatoreid, 
kes on oma esinemisega võitnud 
publiku sooja poolehoiu nii k u r
suse- ja  teaduskonnaõntutel kui ka 
valim iskam paania a ja l agitpunkti
des jne.

Meie teaduskonna rahvatantsu
rühm  üliõpilase Sisaski juhtim isel 
töötab juba  kauem at aega 8-paari- 
lises koosseisus ja  on saavutanud 
hinnatavaid tulemusi. Eriti ilmnes 
see ülalm ainitud olümpiaadil, kus 
meie rahvatantsurühm  saavutas I 
koha.

Tuleb märkida, et palju  meie tea
duskonna üliõpilasi töötab ka tile- 
ülikoolilistes isetegevusringides. 
Eriti suur on osavõtt akadeem ilis
test kooridest, samuti rahvatan tsu
rühm ast ja  näiteringist.

Meie teaduskonna üliõpilaste ise
tegevuslikud esinemised ei piirdu 
üksnes ülikooliga, vaid ulatuvad ka 
väljapoole. T '^e kontakt on eriti

teaduskonna šeflusaluse Jõemetsa 
kolhoosiga, kus on korraldatud mi
tu isetegevuslikku esinemist, mis 
alati on leidnud kolhoosnikute 
poolt südamliku ja  sooja vastu
võtu.

Vilgas tegevus toimub ka teadus
konna kehakultuurikollektiivis, 
kus töötavad praegu järgm ised 8 
sektsiooni: kergejõustiku, sport
mängude, ujumise, võimlemise, ra t
saspordi, raskejõustiku, male-kabe 
ja  vehklemise sektsioon. 1949. a. 
läbiviidud jooksukrossii saavutas 
meie teaduskond I koha ning hoiab 
oma käes jooksukrossi karikat. 
Möödunud semestril saavutasid 
meie teaduskonna u ju jad  (Pehk, 
Koik, Salumaa, Liivat) teateu jum i
ses TRÜ meistri nimetuse.

Seega õigusteaduskonna üliõpila
sed ei piirdu ainult oma eriala 
omandamisega, vaid kasutades p a r
tei ja  valitsuse hoolitsust üliõpilas
konna eest, täiendavad end ka ise
tegevuse alal, kasvades ja  arene
des mitmekülgseteks ja  organisee- 
limisvõimelisteks kommunismi eh i
tajateks.

E. Raal,
õigusteaduskonna III k u r

suse üliõpilane.



L k 3 Tartu Riiklik Üiikool № . 17 (64) 13 mail 1950. a.

зжзжжже^&м j t t  й ё с -
ж*00жюжя

Nõukogude arst on 
rahva teener

Tartu  Riikliku Ülikooli a rstitea
duskond on üks vanimaid Nõuko
gude Liidus. Tartus on tehtud tä h t
said avastusi, siin on arstiteadust 
õppinud ja  töötanud meie kodumaa 
silmapaistvad teadlased — Pirogov, 
Burdenko, G am aleja, Veressajev, 
Lunin jt. Õppida T artu  Riiklikus 
Ülikoolis arstiteadust, see tähendab 
püüda nende kõrguste poole, kuhu 
on jõudnud vene ja  noukogude tea
dus sajandite jooksul, eriti suurte 
hiigelsammudega aga pärast Suurt 
Sotsialistlikku O ktoobrirevolutsi
ooni.

Arstiteaduskonna raviosakouda 
asuvad õppima need noored, kes 
seavad omale ülesandeks teeninda
da töötavat rahvast meie tervis
hoiuorganisatsiooni liikmeina, a rs ti
dena ja  uurijatena. Saada nouko
gude arstiks — tähendab saada 
võitlejaks rahva tervishoiulise ku l
tuuri ja  nõukogude eesrindliku 
arstiteaduse tõusu eest.

Nõukogude valitsus ja  kommu
nistlik partei hoolitsevad kõige
külgselt üliõpilaste õppetöö ja  te a 
dusliku uurimistöö tingimuste pa
randamise eest. Kunagi varem pole 
Tartu  Ülikooli ajaloos olnud noor
tel nii soodsaid õppimisvõimalusi.

Pärast kuus aastat kestnud tööd 
arstiteaduskonnas ja  peale riigiek
samite sooritamist omandab lõpeta
nu arsti ku^se, ta asub elanikkonna 
teenindam isele arstijaoskonnas võ* 
haiglas ja  ta võib end täiendades 
edasoidi siirduda ükskõik millisele 
meditsiini erialale kõrgesti kvalifit
seeritud nõukogude spetsialistina.

Huvitav eriala
A rstiteaduskonna stomatoloogia

osakonna lõpetajad saavad eriarsti 
kvalifikatsiooni, mis võimaldab neil 
kohe tööle asuda arst-stomato- 

loogina. Uue õppeplaani kohaselt on 
stomatoloogiaosakonnas 5-aastane 
kursus. Erilist rõhku on pandud 
uues õppeplaanis kliinilistele aine
tele, nagu sisehaigused ja  kirurgia, 
mis on ettevalm istuseks stomatoloo
giaosakonna profiilsetele eriaine
tele, nagu terapeutiline, k irurg ili
ne ja  ortopeediline stomatoloogia. 
Terapeutiline stomatoloogia käsit
leb hambahaigusi ja  nende ravi 
ning suulimanahahaigusi. K irurgi
line stomatoloogia tegeleb ham ba
haiguste järelhaigustega ja  näo 
ning lõualuude piirkonnas esineva
le  haigustega. Kirurgilise stomato
loogia üheks oluliseks osaks on 
näo-lõualuupiirkonna plastiline voi 
taastavkirurgia, mis näol kui keha 
katm ata osal omab erilist tähtsust. 
N äo-lõualuukirurgia oma hiilgavate 
saavutustega on Nõukogude Liidus 
tõusnud väga kõrgele tasemele. Or- 
topeedilise stomatoloogia a 'aks on 
proteetika, s. o. hammaste asenda
mine proteesidega, mis eeldab ham- 
batehnilise ala tundmist, nagu me- 
talltööd ja  plastmassi kasutamise 
tehnikat proteetikas. Hambatehni- 
lisele alale ja  proteetikale on_osu
tatud suurt tähelepanu uues õppe
plaanis.

Stomatoloogia kui üks m editsii
nilisi distsipliine on väga m itm eke
sine ja laiaulatuslik  ning peak;, 
vastam a paljude huvialadele. Teh
niliste kalduvuste ja  huvidega noo
red võivad stomatoloogiat õppides 
spetsialiseeruda ja  end täiendada 
eriti ortopeedia alal. Kliinilisest 
meditsiinist huvitautd suunduvad 
näo-lõualuukirurgia a 'ale .

Prof. V. Hiie, 
stomatoloogia ka tee d r i 

ju h a ta ja

Siin kasvavad sotsialistliku põllu
m ajanduse ed asise  õitsengu  

kindlustajad

A rstiteaduskonna farmaatsiaosa- 
kond valmistab ette  kõrge kvalifi
katsiooniga farm atseute.

NSV Liidus leiavad farmatseudid 
tegevust koige laiemas ulatuses. 
Nad on juhtivateks tööjõududeks 
apteekides, kontroll-analüütilistes, 
galeenilistes, kohtuekspertiisi-, to it
ainete- ja  teistes laboratooriumides.

Teadusliku uurimistöö ala ' tööta
vad kõrgema eriharidusega farm at
seudid teaduslikes laboratoorium i
des uute ravim ite sünteesimisel ja  
tootmisel või uute otstarbekam ate 
ravimite leiutamisel. Samuti on 
farm atseudil lai teaduslik tööväli 
uute ravim ia'm ede avastamise, 
uurimise ja  rakendam ise alal.

Peale m ainitute töötavad fa r
matseudid tervishoiu adm inistratsi
oonis farm aatsia inspektoritena ja  
muudel am etikohtadel Tervishoiu
ministeeriumi Apteekide Peavalit
suse juures.

Alates käesoleva aasta sügis
semestrist on õppeaeg farm aat- 
siaosäkonnas 5 aastat. Seiie aja  
jooksul om andatakse teoreetili
sed teadmised kõigis vajalikes abi- 
ja  eeldistsipliinides, farm atseuti- 
listes eridistsipliinides loengutega

ja  praktilised oskused ning töövilu- 
mused harju tuste  ja  praktikum i
dega.

F arm aatsiaosakonna üliõpilastel 
tuleb tegelda juba õpingute vältel 
rohkesti ka praktilise farm aat iaga 
m enetluspraktika näol. Nii siirdu
vad III kursuse farm aatsia üliõpi
lased Raadile ravimtaimede katse- 
põllule, kus töötatakse ravim taim e
de kultiveerim ise alal. IV kursuse 
üliõpilased töötavad m enetlusprak
tikal apteekides, tutvudes ap eegi 
igapäevase tegeliku töö^a, kuna V 
kursuse üliõpilased töötavad pike
ma a ja  vältel apteekides, farmat- 
s-^utilistes tehastes ja  Apteekide 
Peavalitsuse k o n tro ll-an a ltr-tfs - 
tes laboratooriumides, rakendades 
ülikoolis omandatud teadmisi p rak 
tikasse.

Seega on farm aatsiaosakonna õp
petöö eesmärgiks anda nõukogude 
ühiskonnale kõrge kvalifikatsioone
ga farm atseute, kes on võimel-sed 
edasi arendam a rahva tervisho'du 
ja  kes on ühtlasi suutelised lahen
dama vastavalt oma kalduvustele 
ka teaduslikke küsimusi ning r i
kastama nõukogude eesrindlikku 
teadust, eriti aga farm aatsiat, uute 
uurim uste ja  avastustega.

/V ^a/*sas<2 а^о/л'/аз^с? ^аларемШ^с .^oma^o/oogia

Kasutagem nõukogude k o rra  poolt loodud võim alusi!
Tänavu sügisel võetakse TRÜ 

kehakultuuriteaduskonda vastu 25 
uut üliõpilast. Teaduskond kasvatab 
kõrgema haridusega kehalise kas
vatuse õpetajaid ja  treenereid, k e
da vajab  sotsialistliku ühiskonna 
kehakultuur iliikumine.

Tavalistele sisseastumiseksamite
le lisaks toimuvad veel kehalised 
katsed ujumises, kergejõustikus ja  
mängudes, milliste Jkatsete tulem u
si võetakse vastuvõtmisel arvesse. 
Loomulikult arvestatakse ka sisse
astum iseksam itel näidatud teadm i
si. Kuldmedaliomanikud on vabas
tatud sisseastumiseksamitest, pea
vad aga siiski sooritama kehalised 
katsed.

Teaduskonda astu jad  peavad end 
suve jooksul eksam iteks ja  keha

listeks katseteks tõsiselt e tte  val
mistama.

Õppetöö kestab teaduskonnas ne
li aastat. Oppeaineiks on: 1) iild- 
ülikooliüsed ained, 2) m editsiinili
sed ained, 5) pedagoogilised a i
ned, 4) kehakultuurialased ained.

Suurt tähelepanu pööratakse ka
111 ja IV kursuse üliõpilaste peda
googilise praktika korraldam isele 
koolides, kõrgemates õppeasutistes, 
Tartu linna asutiste ning käitiste 
kehakultuurikollektiivides. Neli 
kuud kestva laiaulatusliku p rak ti
ka juhtim isest võtavad osa teadus
konna kõik kateedrid koos ülikoo
li pedagoogika kateedriga. _ Lisaks 
sellele praktiseerivad üliõpilased
11 ja  III õppeaastal veel ühiskond
like instruktoritena ja  spordiins- 
pektoritena T artu  asutiste ja  käi

tiste kehakultuurikollektiivides.
Üliõpilased tõstavad teaduskon 

nas tublisti oma sportmeister- 
iikkust. Üliõpilastest on võrsunud 
sellised tuntud sportlased nagu
II. Lipp, S. Elken, R. Karu,
H. Russak, G. R ekker jt.

Sisseastujatelt pole nõutavad 
küll kõrged sportlikud saavutused 
(loomulik, et omatakse VTK I ast
me märk), küll aga on vajalik  
raugem atu tahe oma kehaliste ja  
vaimsete võimete väljaarendam i
seks. Seda soodustavad ka teadus
konna head õppebaasid.

Nõukogude kord on võimaldanud 
luua kehakultuuriteaduskonnas 
head õppimisvõimalused. Jääb a i
nult soovida, e t spordihuvilised 
noored oskaksid neid võimalusi 
kasutada. I. Laidvere

Tartu  Riikliku ülikooli Põllum a
jandusteaduskond on Eesti NSV-s 
ainsaks kõrgema haridusega põllu
m ajandusliku kaadri ettevalm ista
jaks.

Meie kolhooside ja  sovhooside 
edu püsivate ja  kõrgete saakide 
saamisel ja  nende edasisel tõstmi
sel sõltub väga suurel m ääral ju h 
tivast kaadrist, tema võimetest, 
kogemustest ja  organiseerim isosku
sest.

Sellepärast on põllum ajandustea
duskonnal suur ja  vastutusrikas 
ülesanne: ta peab andma meie kii 
resa arenevale põllumajandusele 
läid bolševistlikke töötajaid, spet
sialiste nii taime- kui loomakasva
tuse alalt, kes suudaksid ecsseis 
vaid ü esandeid edukalt lahenda
da. Käesoleval a ja l on aga nende 
suurte ülesannete täitm iseks meil 
liiga vähe kõrgema haridusega ag- 
ronoomilist kaadrit, eriti terav on 
puudus zootehnilisest kaadrist. 
Partei ja  valitsus on põllum ajan
dusliku kaadri ettevalmistamisele 
pööranud suurt tähelepanu. Meie 
põllumajandusteaduskond baseeruL 
endisele kodanluseaegsele Tartu 
Ülikooli Põllum ajandusteaduskon
na e. tema iseloom, ulatus ja 
perspektiivid on praegu aga hoopis 
teised ja  avaramad. Kodamikul 
ajal produtseeriti agronoome, kes 
olid ainult üldise ettevalmistusega 
та läbi im butatud kodanliku ideo
loogiaga. Nad ei olnud ühelgi põl
lum ajanduslikul alal spetsialistid. 
Niisugune ettevalmistus ei rahulda 
enam tegeliku elu nõudeid. Nüüd 
valmistab teaduskond ette kolme 
spetsiaalsusega eriteadlasi: taime- 
kasvatajaid, loom akasvatajaid ja 
aianduse eriteadlasi. Üliõpilased 
kes ühes eriharus õpivad, võivad 
siin veel kitsamale alale spetsiali
seeruda vastavate loengute ja  p rak 
tiliste tööde kaasabil, mida k itsa
male erialale spetsialiseerujate'e 
korraldatakse. Loomakasvatuse alal 
on näiteks võimalik spets^a'iseeru- 
da veise-, hobuse-, lamba- või sea
kasvatuse alal; taimekasvatuses 
seemnekasvatuse, sordiaretuse jne. 
alal. Kui kodan 'ikul a ja l oli põl
lum ajandusteaduskonnal katseteks 
kasutada endise Raadi mõisa kü l
jest ainult väike osa, siis nüüd on 
teaduskonnal kasutada suur, umbes 
1100 ha suurune õppe- ja  katsem a
jand, kus on võimalik katseid k o r
raldada suurm aia^di olukorras ia 
mille põldudel üliõpilased õpivad 
uusimat nõukogude agrotehntkat.

Vastavalt tegeliku elu nõuetele on 
praesru põlluma iandustead uskonn a 
struk tuur järsrmiue: teaduskonnas 
töötab 2 osakonda, statsionaarne 
та m ittestatsionaarne. S tatsionaar
ses osakonnas võib õppida agro
noomia, zootehnika või aianduse 
eriharus, m ittestatsionaarses osa
konnas zootehnika voi agronoomia 
eriharus. Oiopetöö teostamiseks^ on 
teaduskonnal 9 kateeHHt, kus o^R-

takse peamiselt põllum ajandus
likke distsipliine. Teiste d 's ts ip li- 
nide alal abistavad teaduskondi 
^leüÜkoolilised kateedrid ja  teised 
teaduskonnad. Kõikidel teaduskon
na kateedritel on vajalikud kabi
netid. laboratoorium id ja  katsepõl- 
Tud, kus võimaldatakse ka üliõpi- 
Tastel töötamist teadusliku uurim is
töö alal vastavate õppejõudude ju 
hendamisel.

UHõpilaste vastuvõtt toimub ek
samitega. Eksamitele pääsevad üld
hariduslike keskkoolide, lõpeta iad 
ia ka pollum aianduslike tehniku
mide lõpetajad, kes on arvatud 
5 % hulka iga tehnikumi lennust 
või omavad pärast tehnikum i lõne- 
tainist kolm eaastast tööstaaži. E k
samiteta võetakse kahe aasta jook
sul peale kooli lõpetamist vastu 
isikuid, kes on keskkooli lõpeta
nud kuld- või hõbemedaliga ja  põl
lum ajandusliku tehnikumi k iituse
ga lõpetanuid. M ittestatsionaar
sesse osakonda astudes ei nõu
ta põllum ajandusliku tehnikumi 
lõpetajai-t kolm eaastast tööstaaži. 
Üld keskkoolide lõpetajad peavad 
aga m ittestatsionaarsesse _ osakonda 
astudes asuma tööle põllum ajan
duslikule alale.

Kuna meil on agronoomil isest 
kaadrist suur puudus, si-is kavatse
takse käesoleval aastal vastuvõeta
vate üliõpilaste kontingenti tuge
vasti suurendada.

Tähtsam aks soodustuseks põllu
m ajandusteaduskonna üliõpilastele 
on Si'c, et kõik statsionaarsed ü li

õpilased, kes sooritavad plaanikoha
selt oma eksamid ja  praktiliste 
tööde arvestused, saavad stipendiu
mi ka esimesel kursusel. Need üli
õpilased, kelle õppeedukus on väga 
hea, saavad kõrgendatud stipen
diumi.

Õppetöö kestvus on statsionaarses 
osakonnas ja  m ittestatsionaarse 
osakonna zootehnika eriharus 5 
aastat, m ittestatsionaarse osakonna 
agronoomia eriharus 6 aastat. Tea
duskonna lõpetades saavad aiandu
se ja  agronoomia eriharu lõpetajad 
õpetatud agronoomi, zootehnika eri
haru lõpetajad õpetatud zootehniku 
kvalifikatsiooni.

Kuna põllum ajandus on üks 
tähtsam aid tootmisharus d meie 
rahvam ajanduses, on õppeplaan vä
ga laialt haarav, e t õppida põhja
likult tundma m itšuurinlikku bio
loogiat ja  selle alusel edasi aren
dada meie põllum ajanduse erih a
rusid.

Nii õpetatakse esimesel ja  teisel 
kursusel peamiselt üleülikoolilisi 
aineid, nagu marksismi-leninismi 
alused, vene keel, kehaline kasva
tus jt. Üleülikooliliste ainete kõrval 
moodustavad teise rühm a loodus
teaduslikud ained nagu botaanika, 
zooloogia, keemia jt. Teisel ja  osalt 
ka kolmandal kursusel toimuvad 
loengud darvinismis, poliitilises 
ökonoomias, koduloomade anatoo
mias ja  füsioloogias, taimefüsio
loogias, mikrobioloogias, m ullatea
duses, entomoloogias, fütopatoloo- 
gias, m aaparanduses. N eljandal ja 
viiendal õppeaastal õpitakse juba 
eriaineid: agronoomia eriharus ta i
mekasvatust, sordiaretust ja seem
nekasvatuse loomakasvatusteadu- 
se-alaseid distsipliine, sotsialistlike 
põllumajandite organiseerimist jt.; 
aianduse eriharus puuviljaaiandust, 
köögiviljaaiandust, iluaiandust, sot
sialistlike põllum ajandite organi
seerimist ja  loomakasvatuse e ri
aineid. Et teadmisi põhjalikult 
omandada ja  süvendada, selleks 
toimuvad teoreetiliste loengute kõr
val seminarid ja  praktilised tööd 
vastavates laboratooriumides.

Eriti pannakse tulevaste õpetatud 
agronoomide ja  zootehnikute ette
valmistamisel rõhku praktilisele 
väljaõppele. Selleks toimuvad suvi
ti õppe- ja  m enetluspraktikad, mis 
kestavad 4—21 nädalat. M enetlus
praktika toimub parem ates kolhoo
sides ja  sovhoosides vastava prog
rammi alusel. Pärast õppeplaanis 
ettenähtud praktiliste tööde, arves
tuste ja  eksam ite sooritamist on 
teaduskonna lõpetamiseks vajalik  
sooritada riigieksamid eriainetes ja  
marksismi-leninismi alustes. Riigi
eksamid võidakse enda äranägem i
sel asendada diplomitööga.

Õppeplaanis ettenähtud töö kõr
val on üliõpilastel võimalus oma 
teadmisi süvendada teaduslikkudes 
ringides ja  Üliõpilaste Teaduslikus 
Ühingus. Senini on töötanud põllu
m ajandusteaduskonna juures taim e
kasvatuse, loomakasvatuse ja kol
hooside organiseerimise ning abis
tamise ringid. Alates 1950. a. sügis
semestrist on kavatsus iga kateed
ri juurde luua vastav erialane ring. 
Ringides peetakse referaate, tehak
se teadusliku uurimistöö otstarbel 
vastavaid katseid, käiakse eksku r
sioonidel jne.

Teaduskonnas käib ka vilgas te 
gevus üliõpilaste isetegevuse alal.

Teaduskonna lõpetajatel on ees vä
ga avar tööpõld, neid vajavad kol
hoosid, sovhoosid, m asina-traktori- 
jaam ad ja  põllum ajandust juhtivad 
keskused. Peale otsese tootmistege
vuse vajatakse teaduskonna lõpe
tajaid  õppe- ja  teaduslikes asutis
tes. Praegu tuntakse õppejõudu
dest suurt puudust põllum ajandus
likes tehnikumides. Need lõpetajad, 
kellel on kalduvusi teadu sbkuks 
tööks, leiavad kohti Eesti NSV Tea
duste Akadeemia vastavates insti
tuutides. Ülikooli õppetegevuseks 
ja  teaduslikuks tööks põhjalikum a 
ettevalm istuse saamiseks võivad 
edukad lõpetajad astuda aspiran
tuuridesse.

Noored, siirdugem edasi õppima 
TRÜ Põllum ajandusteaduskonda, et 
viia lühima ajaga kõrgele tasemele 
meie põllum ajanduse kõik harud! 
Tööpõld on avar ja  vajab suurel 
arvul kaadrit.

A. Eenlaid,

põllum ajandusteaduskonna
dekaan.
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Arvukad spetsiaHseerumisvõimaiused mate- 
maatika-ioodusteaduskonnas

Siin saab õppida . . .
Matemaatika-loodusteaduskond koosneb kuuest osakonnast, mida 

võime rühmitada kaheks rühmaks. Esimese rühma moodustavad пи. 
täppisteaduste osakonnad. Need on 1) matemaatika-mehhaanika, 2) füü
sika ja 3) keemia osakond. Teise rühma kuuluvad: 1) bioloogia, 
2) geoloogia ja 3) geograafia osakond.

. . .  b ioioegiat. . .
Selles osakonnas õpetatakse elu- 

sat loodust uurivaid teadusi. Meie 
teame, et eius loodus oma mitmeke- 
siduses esindab m ateeria arenemise 
kõrgeimat astet. Sellepärast on bio
loogiliste loodusteaduste uurim ine 
äärm iselt huvitav. Ühtlasi on neil 
ka väga suur tähtsus õige teadusli
ku m aailm avaate kujundam iseks. 
Manduv välismaine idealistlik loo
dusteadus, õigemini ebateadus, mis 
o 'etab mingeid salapäraseid, seleta
matuid, üleloomulikke, elunähtusi 
juhtivaid jõude, teeb praegu vii
maseid pingutusi, et säilitada oma 
võimu rahvahulkade pimestami- 
seks. Selle vastu dialektilis-mate- 
rialistlikul alusel seisev nõukogu
de loodusteadus näitab õiget teed 
loodusnähtuste mõistmiseks. Geni
aalne nõukogude te a d a n e  I. V- 
Mitšurin tõestas vaieldam atult, et 
loodust on võimalik mitte üksnes 
õigesti tunnetada, vaid ka teda meie 
vajaduste kohaselt muuta, ümber 
teha.

Seda m itšuurinlikku bioloogiat 
õpetatakse m atemaatika-loodustea. 
duskonna bioloogiaosakonnas. Vas
tavalt oma kalduvustele voib ü li
õpilane valida spetsiaalsuse selle 
järele, kas ta tahab süveneda loo

mariigi või taim eriigi tundmaõppi
misele. Opetus bioloogiaosakonnas 
ei oie puht-teoreetiline, vaid juba 
aiates esimesest kursusest saada
vad loenguid praktilised h a rju tu 
sed. Neil om andatakse oskus loo
made ja  taimede määramiseks, 
nende sisemise ehituse tundmaõp
pimiseks mikroskoopiliste uurim is
te kaudu, katsete korraldam iseks 
loomade ja  taimede elutegevuse 
uurimiseks, taimede loomuse m uut
miseks ja  uute vormide ku junda
miseks I. V. Mitšurini ja  T. D. Lõs- 
senko poolt väljatöötatud meetodi
tega. Peale harilikkude õppeaasta 
väitel korraldatud praktikum ide 
aitavad looduseuurimise meetodite 
omandamiseks kaasa suvised tööd.

Koigi maade töötava rahva targa 
juhi, suure Stalini algatusel teos
tatakse praegu Nõukogude Liidus 
hiiglaslikku looduse üm berkujun
damise plaani. Nende tööde läbivii
miseks vajavad bioloogilise eriha
ridusega eriteadlasi riiklikud asu
tised, mis neid töid juhivad. Bio- 
loogiaosakonna lõpetajail avaneb 
aga ka võimalus tööle rakenduda 
loodusteaduste õpetajatena kesk
koolides.

Prof. A. Vaga

. . .  Süüsikat. . .
Füüsikaosakonna ülesandeks on 

valmistada ette  kõrgesti kvalifit
seeritud füüsikute kaadreid tööta
miseks teaduslikul, tehnilisel ja  pe
dagoogilisel alal.

Peale kõigile osakondadele ühis
te ainete, nagu marksismi-leninis- 
mi alused, poliitökonoomia, dialek
tiline ja  ajalooline materialism, 
mis taotlevad eeskätt üliõpilaste 
ideoloogilist kujunem ist, langeb 
füüsikaosakonnas töö pearõhk 
füüsika-alaste (üldine füüsika a ja 
lugu, aatomiteooria, teoreetiline 
m ehhaanika, elektrodünaam ika ja  
statistiline füüsika, kvantide meh
haanika jt.) ning m atem aatiliste 
distsipliinide põhjalikule tundm a
õppimisele.

Vanematel kursustel toimub 
spetsialiseerum ine teoreetilise füü
sika ja  astrofüüsika harus.

Kõrvuti loengutega kulgeb la ia
ulatuslik füüsika praktikum , kus 
üliõpilased saavad vajaliku  katse- 
tehnilise treeningu edaspidiseks la 
boratoorseks tööks.

Füüsikaosakonna juures töötab 
üliõpilaste teaduslik ring, mille

Nõukogude geoloogid on saavu
tanud stalinlike viisaastakute väl
tel suuri ja  tähelepanuväärseid 
töövõite. Kuid lahendada on veel 
väga palju  ülesandeid koige m it
m ekesisematel geoloogia erialade! 
ja  Nõukogude Liidu laialdase te r
ritoorium i eri osades. Selleks, et 
neid ülesandeid edukalt täita, toi
mub paljudes kõrgemais õppeasu- 
tistes uute kaadrite  — noorte 
geoloogide kasvatamine.

Noorte geoloogide ettevalm ista
mine on usaldatud ka TR Ülikooli
le. Alates 1945/46. õppeaastast töö
tab siin geoloogiaosakond, mille 
lõpetajail on võimalus rakendada 
oma võimeid geoloogia eriteadlas-

M atem aatika-loodusteaduskonna 
geograafiaosakond on T artu  Riik
liku Ülikooli nooremaid osakondi, 
olles ra ja tu d  5 aastat tagasi, pä
rast Suure Isam aasõja võidukat 
lõppu.

Geograafia moodustab teatavas 
mõttes silla hum anitaar- ja  loodus
teaduste vahel, kuna geograafiliste 
probleemide käsitlem isel tuleb mit
mesuguste looduslikkude tingimus
te kõrval kogu aeg silmas pidada 
ka inimeste tegevust looduse üm 
berkujundam isel. Selletõttu on va
jalik , e t 'geograafid tunneksid põh
ja liku lt m itte ainult loodusteadus
te mitmesuguseid harusid, vaid ka 
ajalugu, poliitilist ökonoomiat, 
kaasaegseid rahvusvahelisi suhteid 
jne. Ühtlasi aga on geograafiat õp
pides väga palju  võimalusi leida 
ema huvidele vastavat tegevust

Faäs/^aosaAonMa /õp^fajaaf ?ööfamas 

_________ aparafaM/Tga

liikmetel on võimalus teostada 
mitmesuguseid iseseisvaid uu ri
mistöid füüsika alal. Füüsika ring 
omab iseseisvat suurt raam atukogu.

Dots. J. Lang

. . . geoioogiat . . .
tena nii Eesti NSV-s kui ka kõigis 
teistes liiduvabariikides.

Geoloogide ettevalm istus kestab 
viis aastat, mille vältel rööbiti teo
reetilise õppusega erilist rõhuta
mist leiab praktiline õppus. Nii on 
kahel esimesel suvel 2—6-nädalase 
kestusega välised õppepraktikad, 
miile väitel õppejõudude juhenda
misel teostatakse geoloogilist vä
listööd, mis geoloogilises uurimis
töös evib esm ajärgulise tähenduse.

Kahel viimasel suvel aga üliõpi
lased töötavad 13—15 nädala väitel 
juba otse uurim isasutistes, vottes 
osa tegelikult geoloogiliste töö
rühm ade tööst, e t omandada tege
liku töö kogemusi. Nende nn. me
netluspraktikate sooritamine toi-

. . .  ja  geograaiiat
geograafiateaduste mitmesugustel 
erialadel. Siinkohal võiks loetleda 
vaid mõningaid distsipliine: m ete
oroloogia ja  klimatoloogia, hüdro
loogia, geomorfoloogia, mullageo- 
graafia, kartograafia, m ajandus
geograafia, rahvastiku- ja  asula- 
geograafia, regionaalgeograafia jne., 
m illistel aladel geograafe ootab 
ees laialdane tööpõld. Et meil va
rem atel aegadel geograafia alal 
ülikooli lõpetajaid oli vä'ga vähe, 
on meil Eesti NSV-s eriteadlastest 
nim etatud aladel tunduv puudus. 
JNäiteks vajatakse geograafe laia
ulatuslikele kaardistam istöödeie 
seoses meie põllum ajanduse kol
lektiviseerimisega. Ühenduses sel
lega tuleb m ainida ka m ullastiku 
kaardistam ist, millel meie põllu
m ajanduse arendam isel on tohutu 
tähtsus. R ahvam ajanduse otstarbe-

. . .  m atem aatikat. . .
Kuigi juba  käesoleva sajandi esi

mesel aastaküm nel õpetas teoreeti
list m ehhanikat Tartu Ülikoolis 
suure kuulsuse võitnud prof. G. V- 
Kolossov — elastsusteooria uute 
suundade ra ja ja , on mehhaanika- 
haru  TRU juures avatud alles nou
kogude ajal.

Kodanlikus Eestis oli Tartu Üli
koolis ainult m atem aatika osakond, 
kus valm istati e tte  peamiselt kesk
kooli m atem aatikaõpetajaid. P rae
gusel a ja l valm istatakse matemaa- 
tikaharus e tte  teaduslikke t ö ö t a r  
j a i d  teaduslike uurim isinstituutide 
jaoks ja  keskkoolide õpetajaid.

M ehhaanikaharus valm istatakse 
ette  m ehhaanikuid-teoreetikuid, ke
da vajavad teaduslikud uurim isins
tituudid ja  konstruktsioonibürood 
meie Nõukogude kodumaa kiiresti 
arenevas sotsialistlikus tööstuses.

õppeaeg kestab kummaski haru§
5 aastat. Esimesel 2—5 õppeaaastal 
õpetatakse mõlemas harus ühiseid 
aineid, milleks on matem aatiline 
analüüs, analüütiline geomeetria, 
kõrgem algebra, füüsika, diferent- 
siaalvõrrandid, teoreetiline meh
haanika jt. M atemaatikuile on ko
hustuslik peale selle veel kõrgem 
geomeetria, arvuteooria, m atem aa
tika ajalugu jt.

Loomulikult omandavad üliõpila
sed eriainete kõrval ka marksismi- 
eninismi aluste ja  teiste ühiskon

nateaduslike distsipliinide kursuse.

Dots. G. Bichele

. . . keemiat . . .
Keemiaosakonnas õpetatakse pea- 

'e  üleülikooliliste üldainete kee
mia ajalugu, kõrgemat m ate
m aatikat, füüsikat, teoreetilist 
füüsikat, anorgaanilist keemiat, 
analüütilist keemiat, orgaanilist 
keemiat, keemilist tehnoloogiat, 
aine ehitust, kristallograafiat, Kol- 
loidkeemiat, anorgaanilist süntee
si ja  alates 8. semestrist valik
aineid. Valida on kolm eria la  - -  
kas analüütiline, orgaaniline või 
füüsikaline keemia. N eljanda k u r
suse lõpul toimub käitistes 6-näda- 
!ane m enetluspraktika, kus üliõpi
lane töötab nii käitise töötajate 
kui ka õppejõu juhendam isel. Ko
gu kursus kestab 5 aastat.

Keemiaosakonna lõpetajad saa
vad vastava eria la  keem iku diplo
mi ja  siirduvad tööle kas teadusli
kesse asutistesse voi tööstustesse. 
Pedagoogilise huviga üliõpilastel on 
võimalus teostada m enetlusprakti
kat pedagoogilisel alal ja  pärast 
ülikooli lõpetamist töötada kesk
koolides ja  tehnikumides õpeta
jana.

Vanemõpetaja J. Maramaa

mub osalt ENSV piirides, kuid a i
va suurem al m ääral NSV Liidu 
teistes liiduvabariikides. Sellega 
juba üliõpilasena on võimalik 
tundma õppida oma suure kodu
maa mitmeid piirkondi, mis edas
pidise töö seisukohalt omab olulist 
tähendust.

Tahaks loota, e t uuel õppeaastal 
l'R Ülikooli üliõpilaste hulgas on 
ka rohkesti noori, kes on ot
sustanud saada eeskujulikeks ja 
ustavaiks noukogude geoloogideks, 
kes tahavad kõik oma jou ja  või
med rakendada selleks, e t omalt 
poolt kaasa aidata noukogude rah 
va üha kiirem ate arengule sotsia
lismilt kommunismile.

Prof. K. Orviku

kas planeerim ine nouab sageli u la 
tuslikke m ajandusgeograafilisi uu
rimistöid, m illeks meil praegu aga 
on veel väga vähe vajaliku kvali
fikatsiooniga eriteadlasi.

Väga tähtis ja  austav ülesanne 
on geograafidel tä ita  meie noorsoo 
kasvatam isel õpetajatena keskkoo
lides. '

Tartu  Riikliku Ülikooli geograa
fiaosakond ootab rohkel arvul noo
ri sisseastujaid, kelle sooviks on 
töötada aktiivselt kaasa meie 
sotsialistliku kodumaa kultuurili
ses ja  m ajanduslikus ülesehitus
töös ning kes selleks tahavad 
omandada kõrgemat haridust oma 
huvialal — geograafias.

E. Varep,
geograafia kateedri ju h a ta ja

Ka töö kõrval on võimalik omandada 
kõrgemat baridust

Hoolitsedes kõrgema haridusega 
kaadrite ettevalm istuse eest ei 
ole Nõukogude valitsus ja  partei 
unustanud ka neid keskkooli lõpe
tajaid, kes asuvad töökohtadele- 
Nende jaoks on Nõukogude Liidu 
enam ikus kõrgemates õppeasutis- 
tes organiseeritud m ittestatsio
naarsed osakonnad.

Tartu R. Ülikooli juu res korral
dab m ittestatsionaarset õppust 
kaugõppeosakond (asukohaga T ar
tu, V. Kingissepa 12, tel. 35-58).

M ittestatsionaarsesse osakonda 
astumise tingimused peaaegu ei 
erine statsionaarsesse osakonda 
astumise tingimustest. Nimetada 
võiks vast ainult seda, et m itte
statsionaarsesse osakonda sisseas
tu ja te  vanust ei piirata. Avaldus 
ühes nõutavate dokumentidega tu 
leb esitada kuni 31. juulin i kaug- 
õppeosakonda, sisseastumiseksa
mid toimuvad 1.—20. augustini.

M ittestatsionaarseks üliõpilaseks 
vastuvõetud jäävad oma töökohta
dele ja  teostavad õppetööd kaug
õppeosakonna poolt antud tööju
hendite, programmide ja  soovita
tud kirjanduse järgi.

Iga kuu ettenähtud päevadel 
korraldatakse Tartus m ittestatsio
naarsetele üliõpilastele mitteko- 
hustuslikke konsultatsioone kõigis 
aineis. Õppetööd teostavad need
samad kateedrid ja  õppejõud, kes 
teostavad seda statsionaarses osa- 
konnaski.

Peale selle toimub m ittestatsi
onaarsetele üliõpilastele aastas kaks 
kohustuslikku õppe-eksamisessiooni, 
kokku 30 päeva ulatuses, neist 10 
päeva jaanuaris, 20 juunis-juulis. 
mil korraldatakse juhendavaid loen
guid, antakse konsultatsioone ja  
viiakse läbi eksamisessioone. K äiti
sed ja  asutised, kus töötavadm itte- 
statsionaarsed üliõpilased, on kohus
tatud vastavalt Nõukogude Liidu 
Valitsuse m äärusele vabastama ses
siooni a jaks m ittestatsionaarsed 
üliõpilased töölt.

TRU juures võetakse vastu m itte
statsionaarseid üliõpilasi ajaloo- 
keeleteaduskonda eesti ja  vene 
filoloogia ning ajaloo alale, põllu- 
m ajandusteaduskonda agronoomia 
ja  zoo tehnika alale, õigusteadus
konda ja  matemaatika-loodustea 
duskonna m atemaatikaosakonda 
Üiikool taotleb Kõrgema Hariduse 
Ministeeriumilt ka geograafiaosa- 
konna avamist käesoleval aastal.

Kuna õppetöö põhitöö kõrval on 
raskendatud, siis on m ittestatsio
naarsele üliõpilasele vastu tuldudt 
selles mõttes, et nende õppus on 
jaotatud ühe aasta võrra pmemale 
aiale kui statsionaarses osakonnas. 
M ittestatsionaarne lõpetaja saab 
ülikooli lõpetaja diplomi ja  oman
dab koik needsamad õipused kui 
statsionaarsed ülikooli lõpetajadki

E. Ertis, 
kaugõppeprorektor.

808 inimest krossiraja!
7. mai, TRU jooksukrossi avapäe

va, hommikul siirdusid õigustea
duskonna ja  arstiteaduskonna kol
lektiivid Tähtvere park i avadefi- 
leele.

Jooksukrossi avas sm. Marland. 
Seejärel õigusteaduskonna kehakul
tuurikollektiivi esimees andis eelm i
sel aastal võidetud rändkarika üle 
TRU Ametiühingu esimehele sm- 
Paulile, kes omakorda soovis jõudu 
ja  tahet võistlejaile ra ja l.

Avapäeval startis 808 inimest. 
Neist täitsid VTK I astme normi 266 
jooksjat. Parim aiks aegadeks meeste 
1000 m jooksus; olid: E. Lust 241,8, 
J. Toini 2.48,8, A. Pisuke 2.49,6- 
Naiste 500 m jooksus saavutasid: 
V. Tam berk 1.26,8, J. Raudsepp
1.28,8, K arilaid 1,32.

Üldiselt aga ei saa öelda, et 
krossist osavõtt oleks küllalt suur 
olnud. Rohkearvuliselt oli esinda
tud õigusteaduskond. Aktiivsust 
näitasid ka ajaloo-keele- ja  põllu
majandusteaduskond, kuigi nende 
startinute arv ei küündinud 50%-ni 
kohustuslike jooksjate  arvust.

Teistes teaduskondades, eriti aga 
arstiteaduskonnas, oli osavõtjate 
arv nii minimaalne, et kohtunike 
töös tuli enam kui tunniajaline 
paus.

K ehakultuuriteaduskond stardib 
hiljem, kuna suurem osa üliõpilasi 
olid rakendatud kohtunikeks. Mat.- 
ioodusteaduskonna kohta puudu
vad täpsed andmed ja  võistluste 
protokollid. Siin tuleks komsomolil 
ja  am etiühingul kontrollida tea 
duskonna kehakultuurikollektiivi 
esimehe sm. Ehverti tööd, kes on 
viimasel a ja l eriti loiult oma töösse 
suhtunud. Samuti tuleb pöörduda 
majandusosakonna poole küsimuse
ga, miks tema töötajad ei s ta rti
nud 7. mail krossirajal. Ka õppe
jõudude osavõtt krossist oleks pida
nud olema rohkearvulisem.

Üldiselt on jooksukrossilt vabas
tatute % ebanorm aalselt suur. Ka& 
ei anna arstid  liiga kergekäeliselt 
vabastust?

A. Nurme,
ÜSK ju h a ta ja  kt.

Õigusteaduskonna III kursusel on 
juba alanud eksamisessioon, sest 
üliõpilastel tuleb juunikuus asuda 
m enetluspraktikale.

Eksamisessiooni senised tulem u
sed annavad tunnistust üliõpilaste 
hoolikast tööst eksam iteks valmis
tumisel. Seetõttu osutus paljudel 
üliõpilastel võimalikuks sooritada 
osa eksameid juba enne sessiooni 
algust. Näiteks õiendasid üliõpila

sed Klaassen, Türk, Tolk, Eerus jt. 
enne tähtaega väga heale hindele 
ühe tähtsam aist eksameist — nimelt 
poliitiliste õpetuste ajaloo eksami^ 
osutades aine põhjalikku tundmist.

Eksamite sooritamisel on seni 
tunnustusväärseid tulemusi saavu
tanud ka mitmed teised üliõpilased, 
kellede hulgast võiks m ärkida kom
m unistlikke noori Lembit Koiki, Ülo 
V irulaant ja  teisi. E. Mägi

Sooritasime vene keele eksami
Esimeste eksam itena arstiteadus

konna raviosakonna IV kursusele 
toimusid h ilju ti eksamid vene 
keeles.

I ja  II õpperühm ilmusid eksami
tele ja  sooritasid need sajaprotsen
diliselt. Seejuures said väga hea 
hinde üliõpilased Arend, Grass-
mann, Horeb ja  Ilves, kuna hinne H. Alari

К й г з о Н Ж т й с !  a b i k s  õ p p e t ö ö s

„hea" märgiti kuue üliõpilase õpin
guraamatusse. Erilist esiletõstmist 
väärib ka sm. Aino Hanseni ees
kujulik  suuline vastus.

Keskmise hinde poolest ületas П 
õpperühm (vanem sm. Ilves) I rüh

Vene keele ja  k irjanduse katee
der on alustanud tänuväärset ü r i
tust — pakkuda loetud kirjandus- 
kursuste illustreerim iseks ja  täien
damiseks filme, mis on loodud vene 
klassikalise ja  noukogude ilu k irjan 
duse parim ate teoste järgi. Nii toi

mus h ilju ti nõukogude kunstiliste 
filmide „Härrased Golovlevid" ja  
„Tšapajev" demonstreerimine.

Kinoetendusi korraldatakse ka 
edaspidi. Nad toimuvad laupäeviti 
keemiahoone ringauditooriumis.

K. Siilivask

ü t ä ö p H a s e t e n d u s i
Eile õhtul toimus „Vanemuises" 

järjeko rdne üliõpilasetendus — 
mängiti Stalini preemia laureaadi 
Eugen Kapi balletti „Kalevipoeg". 
Järgmiseks üliopilasetenduseks aga 
on 18. mail Mozarti ooper „Figaro 
pulm".

Uute lavastustena on käesoleval 
hooajal oodata veel G. Mdivani ko
möödiat „Kes on süüdi?" ja  Stalini 
preem ia laureaadi August Jakob

soni näidendit „Meie elu". Kõigi 
etenduste algus on alates 1. maist 
kell 20.

Pääsmed üliõpil asetendusele on 
endiselt müügil ülikooli klubi ko r
rap idaja juures. Soovitav on, e t kõik 
kursused muretseksid pääsmed or
ganiseeritult, võimalust mööda ka 
seal, kus eksamisessioon on juba 
alanud._____ ____ ________ _____

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Eksamisessiooni eeskujuük etteva!mis 
tamine —  meie suurim üiesanne

Eksamite organiseeritud läbivii
mise ja kõrgete õppetöö edukuse 
näitajate saavutamise eelduseks on 
põhjalik ettevalmistus eksamisessi
ooniks.

Eksamid on üliõpilaste semestris 
omandatud teadmiste riikliku kont
rollimise vormiks. Nad on ühtlasi 
tõsiseks katseks kõrgema kooli 
kogu õppetöösüsteemile. Eksamises
siooni organiseeritud läbiviimine 
omab peale selle suurt kasvatuslik
ku tähtsust. Sessioonil ei selgitata 
mitte ainult üliõpilaste teadmisi, 
vaid harjutatakse neid ka distsip
liiniga, organiseeritusega ja vastu
tustundega oma töö eest. Sisuliselt 
on eksamid üliõpilasele tema pool
aasta töö kõige tõsisemaks kontrol
limiseks. Sellest järeldub rektoraa
di, dekaanide, kateedrijuhatajate 
ja ühiskondlike organisatsioonide 
sügavasti läbimõeldud ning orga
niseeritud ettevalmistumise vajadus 
eksamisessiooniks.

Meie üliõpilaskond oma rõhuvas 
enamuses demonstreeris möödunud 
eksamisessioonil õppetöö kvaliteedi 
ja edukuse kaheldamatut kasvu. 
Talvise sessiooni kokkuvõtted näi
tavad, et meie üliõpilased tööta
sid käesoleva õppeaasta esimesel 
poolel keskendatult, püsivalt ja 
valmistusid tõsiselt eksamitele. 
See aga ei või meid mitte mingil 
juhul rahuldada. Just vastupidi — 
eeloleval sessioonil tuleb saavuta
da veel paremaid näitajaid.

Käesoleva õppeaasta kevadine 
eksamisessioon langeb ühte ette
valmistustega Nõukogude Eesti 
10-ndaks aastapäevaks. See paneb 
loomulikult eriti vastutusrikka 
ülesande üliõpilaste ja õppejõudude 
kogu kollektiivile. Seepärast nõuab 
eelolev eksamisessioon eriti mitme
külgset ja hoolikat ettevalmista
mist spetsialistide ideelis-poliitilise 
ning teoreetilise kvaliteedi tõstmise 
seisukohast.

Suured ülesanded on kõigepealt 
täita kateedrite juhatajatel ja tea
duskondade dekaanidel. Mis puu
tub dekanaatide osasse, siis hästi on 
oma ülesandeid ses suhtes täitnud 
a j aloo-keele teaduskond. Õigustea
duskonnas aga on seni ettevalmis
tustööd õige pinnalised: läheneva 
sessiooniga seosesolevaid küsimusi 
pole arutatud kõigis kateedrites 
ega ka õpperühmades. Palju parem 
pole olukord ka veterinaarteadus- 
konnas-

Kateedritel tuleb hästi ja otstar
bekalt organiseerida üliõpilaste ise

seisvat tööd eksamiteks valmistu
misel. Üliõpilasi tuleb tutvustada 
programmi nõudmistega, selleks 
kaasa tõmmates õpperühmi, kus 
tuleks organiseerida programmi 
ühiseid läbiarutamisi. Säärased üli
õpilaste poolt ühiselt teostatavad 
programmide läbiarutamised aita
vad selgitada, missugustes program
mi osades oleks tarvis korraldada 
konsultats foone või ülevaateloen- 
guid. Konsultatsioonidel tuleks eri
ti silmas pidada nõrgemaid ja õp
petöös mahajäävaid üliõpilasi.

Kateedritel tuleb hoolitseda ka 
selle eest, et kabinettides oleks üli
õpilastele kättesaadavaks tehtud 
vastavad programmid, õppekirjan
dus ja õppevahendid (kaardid, pil
did, tabelid jne.) ning oleks välja 
pandud vastava kirjanduse loend.

Dekaanidel tuleb tõsiselt kont
rollida eksameile ettevalmistamist. 
Eksamisessiooni ettevalmistamisega 
ja läbiviimisega seotud küsimused 
tuleb läbi arutada kateedrite ja 
kateedrijuhatajate koosolekuil. Tu
leb korraldada ka rühmavanemate 
ja rühmahooldajate koosolekuid. 
Peab märkima, et mitte kõik kur
suste hooldajad õppejõud ei ole 
oma ülesannetele pööranud igakord 
vajalikku tähelepanu, nagu see on 
ilmnenud veterinaarteaduskonnas, 
õigusteaduskonnas, metsandustea
duskonnas ja arstiteaduskonnas.

Kursuste hooldajail õppejõududel 
tuleb korraldada kursuste ja rüh
made nõupidamisi, kus tuleks läbi 
arutada personaalselt iga üliõpilase 
edasijõudmise küsimus, eriti silmas 
pidades ühiskonnateaduste omanda
mist.

Ülikooli juhtkonna ülesanded 
seisavad eelkõige soodsate töötingi
muste loomises eksamitele valmis
tumisel. Selleks on ülikooli juht
konna poolt antud korraldus üli
kooli pearaamatukogu, teaduskon
dade raamatukogude, kateedrite 
lugemislaudade ja üksikute audi
tooriumide lahtihoidmiseks hiliste 
õhtutundideni üliõpilastele õppi
mise võimaldamiseks.

Eesti NSV 10. aastapäeva vääri
kaks vastuvõtmiseks olgu iga üli
õpilase ja õppejõu kohus eksami
teks ette valmistuda põhjalikult ja 
hästi. Näidakem, et ülikooli kol
lektiiv osakab väärikalt hinnata 
seda suurt hoolt ja armastust, mil
lega Nõukogude valitsus ja bolševi
ke partei ümbritsevad meie õppi
vat noorsugu.

innustagu meid eeiseisev pidupäev!
Kõik töötajad meie vabariigis, nen

de hulgas ka Tartu R iikliku Üli
kooli kollektiiv, valmistuvad Eesti 
NSV 10. aastapäeva väärikaks 
tähistamiseks.

Meie teaduslik töö on peamiseks 
mõõdupuuks, millega hinnatakse 
ülikooli õppejõudude võimeid. See 
teaduslik töö on panuseks meie 
rahva kultuurivarra  ning selleks ei 
tohi säästa jõudu. Eelolev tähtis 
sündmus peab meid veel rohkem 
innustam a selleks tööks.

ENSV juubeliaastapäevaks val
mistame ette koguteose väljaand
mist 20 trükipoogna suuruses. Vas
tutavaks toim etajaks on prof. A. 
Vaga. Tööst võtavad osa professorid 
E. Karu, P. Ariste, A. Vaga, H. 
Riikoja, A. Laas jt.

Tööd koguteose jaoks on läbi 
aru tatud kateedrikoosolekuil ja  
esitatud koos vastavate retsensi
oonidega koguteose toimetusele.

Koguteoses on esindatud kõik tea* 
duskonnad. Avaldatavad teadus
likud artiklid  on pühendatud nii 
teoreetilistele ku ka aktuaalsetele 
rahvam ajanduslikele probleemidele.

R ahvam ajanduslikku aktuaalsust 
omavad sellised tööd, nagu prof. 
H. R iikoja „Sisevete kalanduse 
perspektiividest ENSV-s". dots. 
R. Tiitso „Maamõõte signaal" jne.

Teiseks tähtsaks ürituseks, mida

meie ülikooli kollektiiv valmistab 
ette ENSV 10. aastapäevaks, on 
teaduslik sessioon. Teaduslik sessi
oon toimub 1., 2. ja  3. juulil. Ses
siooni töökavva on võetud 12 e tte 
kannet, mis kajastavad meie ü li
koolis teostatava teadusliku töö 
suunda. Päevakohase ettekandega 
esineb rektor prof. Koort, kelle 
teemaks on „10 aastat nõukogude 
ülikooli Eestis". Dots. A. Vassar 
esineb ettekandega „Töölisliikumi
se algus Eestis", dots. V. Rudov —- 
„Maksim Gorki artik lite  ja  pamf
lettide ideoloogiline sisu", prof. 
N. Veiderpass — „U nitaarekstrak- 
tid", prof. T. Rootsmäe — ,,Tähtede 
kiiruste statistilised karakteristikud 
seoses nende evolutsiooni problee
miga", prof. E. Martinson — „TRÜ 
teaduslik-ideeline side teiste meie 
maa õppe- ja  teaduslike asutiste
ga", prof. J. Tehver — „Sigimis- 
füsioloogia probleeme" jne.

Peame senisest veel enam hoo
gustama ettekannete ettevalm ista
mist teaduslikuks sessiooniks, sest 
nõukogude inimestele on omane 
tähistada oma riigi suursündmusi 
uute saavutustega töös.

Olgu eelseisev pidupäev ka meie 
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivi
le teguriks, mis innustab meid 
tõstma teadusliku töö kvaliteeti ja  
produktsiooni. A. Marland,

teadusala prorektor.

Bo!ševist!iku!t võidetda õppetõõ taseme tõstmise eest
Lähemal a ja l algab eksamisessi

oon, mis annab hinnangu semestri 
jooksul tehtud tööle. Eksamite 
eduka kordam ineku kindlustam i
seks toimusid aprilli lõpul mate- 
maatika-loodusteaduskonnas õppe- 
metoodilised nõupidamised. Need 
näitasid, et teaduskonnas esineb 
õppetöö alal tõsiseid puudusi, mis 
võivad osutuda takistuseks sessi
ooni käigus.

Nõupidamiste läbiviimine näitas, 
et mõned hooldajad õppejõud (na
gu sm-d Lumberg, Aasamaa, vanem 
õpetaja Orviku, Eerits, Mankin) 
suhtuvad oma ülesannetesse üli
õpilaste kasvatajatena pealiskaud
selt. Nii ei andnud paljud  hoolda
vad õppejõud õppemetoodilistel 
nõupidamistel ülevaadet kursuse 
õppetööst ja  kursusevanemad, kes 
neil juhtudel ülevaatega esinesid, 
rääkisid enamasti vaid üksikutest 
õppetöö kitsaskohtadest (ja sedagi 
muu ju tu  seas). Näiteks bioloogia 
II kursuse õppemetoodilisel nõu
pidamisel piirdus kursuse hooldaja 
sm. Aasamaa vaid sellega, et võttis 
sõna ja  küsis üliõpilastelt, kuidas 
neil õppimine läheb (!). Bioloogia 
IV kursuse vanem Reimo aga ütles, 
et tema sõnavõtust polevat kasu, 
kuna puudusi ju  teatakse ja  neid 
püütakse niigi parandada.

Kokkuvõttes tuleb ütelda, et eriti 
halvasti viidi õppe-metoodilised 
nõupidamised läbi bioloogiaosakon- 
nas, mis on eriti otseselt teadus
konna dekaani sm. Vaga silme all. 
Samuti võtab bioloogiaosakond hal
vasti osa ühiskondlikest üritustest.

Üldiselt kulgevad ettevalm istused 
eksamisessiooniks teaduskonnas ra 
huldavalt, kuid esineb ka õppe
aineid, mille eksamite ees üliõpi
lased tosist m uret tunnevad. Ras
kusi valmistab üliõpilastele kõrgem 
m atem aatika füüsika I ja  II kursu 
sel (lektor assistent Riives) ja  
füüsika m atem aatika II kursusel 
(lektor dots. Priiller). Nende ras
kuste tekkim isel langeb suur süü 
m ainitud õppejõududele m aterjali 
halva esitamise tõttu.

Abistame üliõpilasi 
igakülgselt

Õigusteaduskonna haldusõiguse 
kateeder, kus käesoleval semestril 
õpetatakse põhidistsipliinidena rii
gi ja  õiguse teooriat ning nõukogu
de tööõigust, on asunud täie tõsidu
se ja  vastutustundega eksamitele 
ettevalmistustöö läbiviimisele.

Riigi ja  õiguse teoorias toimuvad 
vestlused ja  konsultatsioonid V k u r
suse üliõpilastele juba alates mai
kuu algusest. Töö toimub täie p in
ge ja  jä r je s t tõusva aktiivsusega, 
sest kursus valmistub selles aines 
kevadel toimuvaiks riigieksameiks-

Samas aines toimub kevadsem est
ril eksam ka I kursuse üliõpilaste
le. Eksamitele ettevalm istum ine on 
toimunud siin süstem aatiliselt kogu 
semestri jooksul, kusjuures üliõpi
laste abistamiseks ning iseseisva 
töö kontrollimiseks on kasutatud 
nii vestlusi kui ka konsultatsioone. 
Lisaks sellele organiseeritakse I 
kursuse üliõpilastele vahetult pä
rast loengute lõppemist süstem aati
liselt korduskonsultatsioone, mille 
käigus õppejõud annab täiendavaid 
seletusi küsimuste kohta, mis ü li
õpilastele on jäänud ebaselgeks või 
mille käsitlus valmistab neile ras
kusi. Paralleelselt rühm akonsultat- 
sioonidega kasutatakse m ahajäänud 
üliõpilaste abistamiseks ka plaani- 
väliseid vestlusi ja  individuaal- 
konsultatsioone.

Nõukogude tööõiguse osas, kus 
loengud lõppesid juba möödunud 
kuul ja  kus õppetöö toimub praegu 
vaid praktikum ide vormis, algavad 
eksamieelsed konsultatsioonid ja 
vestlused käesoleva kuu kolm an
dal dekaadil.

Dots. J. Mäll,
haldusõiguse kateedri juhataja .

Siinjuures tuleb märkida, et 
ideeiis-poliitiliste ja  erialaste tead
miste madala taseme poolest pais
tab silma õppejõud Riives. Ta ei 
leia tema enese väite kohaselt 
aega selleks, et põhjalikult ette 
valmistuda poliitinformatsiooniks 
m atem aatika il  kursusel. Et sm. 
Riives pole tõesti võtnud vaevaks 
tutvuda kõige elementaarsemategi 
ideoloogiliste ja  ajalooliste küsi
mustega, seda näitavad mitmed 
rängad eksimused ja  vassimised 
poliitinformatsioonitundides. Näi
teks käsitledes Pariisi Kommuuni, 
tegi õppejõud Riives juba möödu
nud õppeaastal jäm edaid vigu. Ka 
käesoleval õppeaastal kordas ta 
neid, väites muuhulgas, et Pariisi 
Kommuuni tekkimise põhjuseks oli 
asjaolu, et töölised polnud rahul 
sõlmitava rahulepinguga. Kui ü li
õpilased sellele vastu vaidlesid, 
siis taganes õppejõud Riives n ii
palju, et kuulutas rahulepinguga 
mitterahulolemise Pariisi Kommuu
ni tekkimise p e a m i s e k s  põhju
seks. Narodnikluse vigu käsitledes 
väitis õppejõud Riives, et nende üks 
põhimisi eksimusi seisvat nende 
toetumises töölisklassile (!). Ka oma 
erialal ei ole sm. Riivese teadm i
sed küllalt sügavad, samuti puu
duvad ta l pedagoogilised kogemu
sed. Ei esine peagu ühtki loengut, 
kus õppejõud Riives ei teeks m a
terja li esitamisel ilmseid vigu. Sm. 
Riivese kahju liku  õppetegevuse 
tulemuseks on see, et füüsika II 
kursuse tase niisuguses tähtsas a i
nes nagu korgem m atem aatika on 
väga madal. Nii näiteks kukkus 
üle 50% füüsika II kursuse üliõpi
lastest möödunud eksamisessioonil 
kõrgema m atem aatika arvestusel 
läbi. Oli suur viga usaldada kõrge
ma m atem aatika lugemine õppe
jõud Riivesele.

Õppejõud Riivese õppetegevuse 
kohta on kahe viimase õppeaasta 
vältel korduvalt avaldatud k riiti
kat nii õppemetoodilistel nõupida
mistel kui ka kommunistliku noor
sooühingu algorganisatsiooni lah ti
sel koosolekul, kuid siiani kahjuks 
pole sellel kriitikal olnud mingi
sugust mõju.

Mis puutub dots. Prüllerisse, siis 
ei näita ta loengutes ühe või teise 
teesi p raktilist tähtsust. Ta tak er
dub pisiasjasse, jä ttes sealjuures 
põhilise tuuma esitamata. Ta ei 
oska oma loengutega üliõpilastest 
kuulajaskonda kaasa kiskuda, sel
gitada, et üliõpilase tulevane töö

erialal peab tooma nõukogude rah 
vale maksimaalset kasu ja  et just 
see tehtud töö ühiskondlik kasu
likkus peab talle olema kõrgemaks 
tasuks. Ka on õppejõud P rü ller 
liialt kinni oma konspektis ja  ei 
soovi, et üliõpilased avaldaksid 
mõtteid teisiti kui seda tema on 
esitanud, kuigi teissugune väljen 
dus ei ole väär.

Toimuva terava klassivõitluse 
olukorras on veel oluline juh tida 
tähelepanu üliõpilaste ettevalm istu
sele ühiskonnateaduslike ainete 
eksameiks. Suure puudumise p ro t
sendiga nende ainete loengutest ja  
seminaridest paistavad silma ü li
õpilased Leisner bioloogiaosakon- 
nast, Loit geoloogiaosakonnast, Ja 
kobson, Timma füüsikaosakonnast, 
Janson, Poola, Kriisa ja  Lokk geo- 
graafiaosakonnast. Esineb ka puu
dujate m ärkim ist kohalolijatena 
(keemia I kursus).

Sagedasest puudumisest ja  hoole
tust suhtumisest õppetöösse on 
tingitud ka mõnede üliõpilaste m it
terahuldavad vastused ühiskonna
teaduslike ainete seminaridel. H al
bade vastuste poolest paistab eriti 
silma üliõpilane Taschkin (füüsika 
II k.), kes marksismi-leninismi aluste 
loengutel vahetab tagumistes p in
kides k irju  ja  ajab ju ttu , segades 
seega ka teistel üliõpilastel loen
gute kuulam ist ja  konspekteeri
mist. Halvasti vastavad m arksism i
leninismi aluste seminaridel ü li
õpilased Tarkpea, Ventsel, Kikas, 
Umbra, Leisner, Terepson, Em its, 
Kivimäe, Jaansoo ja  Erik.

Kui analüüsida nende üliõpilaste 
hooletut suhtumist ühiskonnatea- 
duslikesse õppeainetesse, siis näe
me, et nad on tugevasti kodanlike 
igandite kammitsas. Nii näiteks 
Jansonile meeldib viibida rohkem 
palvemajas, üliõpilane Erik ku lu
tab aega „kollase kirjanduse" luge
misega, selle asemel et käia korra* 
likuit loengutel ja  süveneda m ark- 
sistlik-leninlikku teooriasse.

Nagu ülaltoodust nähtub, esi
neb matemaatika-loodusteaduskon- 
nas eksamisessiooni ettevalm istam i
ses olulisi puudusi. Et kindlustada 
sessiooni edukat kordam inekut, tu 
leb need puudused võimalikult 
kiiresti parandada ja  hoolitseda, 
et need järgneval õppeaastal enam 
korduda ei saaks.

Ü. Kaasik
E. Kask
E. Leinemann

Koüektiivsustunde ja aktiivsuse rõõmustav kasv
Eksamisessioon on lähenemas. 

Selleks, et eksamisessioon annaks 
häid tulemusi, peavad üliõpilased 
saama hea ettevalmistuse. See nõuab 
aga õppekollektiivilt pingerikast 
ja  korrapärast tööd terve semestri 
vältel. M atemaatika-mehaanikaosa- 
konna kursustel on märgata kahe 
momendi esilekerkim ist ja  arene
mist, mis säärast tööd soodustavad.

Esiteks on m ärgata kursustel 
ühistunde kasvu, mille tõttu üksi
ku kursusekaaslase tööst ja  raskus
test on huvitatud kogu kollektiiv. 
Tulemuseks on, et tugevamad tõm
bavad nõrgemaid kaasa. M ahajää
mist ei tohi olla!

Teiseks, käsikäes ühistunde kas
vamisega areneb ka kursuste ak 
tiivsus tööpinge alalhoidmiseks ko

gu semestri vältel. Selleks seab 
kursus endale ülesandeks õiendada 
eksam mõnes õppeaines enne täh t
aega. Tänu lisatundidele võivad sel
les aines loengud lõppeda umbes 
kuu aega enne tähtaega ja  vasta
valt sellele toimub ka eksam. P rae
gu on juba mitu kursust ennetäh t
aegselt õiendanud eksamid, kusjuu
res hinded on kas väga head või 
head, mitte ühtki rahuldavat ega 
m itterahuldavat hinnet ei esine.

Innustagu saavutatud tulemused 
kõiki ka semestri lõpposas v iljaka
le tööle, et võiksime vastu*m inna 
õppeaasta tõeliselt väärikale lõpule.

Prof. H. Jaakson,
matemaatilise analüüsi kateedri 

juhataja .

Parimate tutemuste eest
Veterinaarhistoloogia ja  -embrüo- 

loogia kateedri poolt õpetatavatest 
ainetest tuleb kevadisel eksam i
sessioonil veterinaarteaduskonna II 
kursuse, põllum ajandusteaduskon
na zootehnikaharu II kursuse ja  
matem aatika-loodusteaduskonna bio- 
loogiaharu III kursuse üliõpilastel 
sooritada eksam koduloomade fü
sioloogias, resp. loomafüsioloogias. 
Mainitud õppeainetes on üliõpi
lased end hakanud ette valmistama 
juba  vastavate ainete kuulam ise ja  
praktiliste harju tuste  sooritamise 
käigus möödunud semestril, tä ien
dades samal a ja l oma teadmisi ka 
vastava õppekirjanduse varal. Üli
õpilaste osavõtt õppetööst on olnud 
m ärkim isväärselt hea, kuna põhju
seta puudumisi loengutelt ja  prak- 
tilistelt töödelt pole peagu üldse 
esinenud. Noorte suurt huvi õppe
aine suhtes näitab ka see, et ena
mik üliõpilastest on end varusta
nud eestikeelse õpperaam atu kõr
val ka möödunud aasta lopul ilm u
nud Viktorovi venekeelse koduloo
made füsioloogia õpikuga. Kui a r
vestada veel seda, et käesoleva

aasta kestel on kateeder saanud 
rektoraadi, eriti aga haldusprorek
tori sm. Võrse ja  varustusosakonna 
ülema sm. Vildi energilisel vahen
dusel juba  mainimisväärset sisus
tust füsioloogia laboratoorium i 
jaoks, mis oluliselt aitas tõsta 
praktiliste harju tuste  taset, siis 
vaatab kateeder eelseisvale eksa
misessioonile optimistlikult, püüdes 
selle heaks kordam inekuks kaasa 
aidata ka veel konsultatsioonide 
ja  kontrolltööde kaudu.

Hoopis pahem on lugu praegu 
kateedris õpetatava veterinaarhis
toloogia ja  -embrüoloogia suhtes 
vastava õpiku puudumise tõttu. 
Erihistoloogia õpik ei puudu prae
gu m itte üksnes eesti keeles, vaid 
isegi vene keeles pole praegu üh t
ki soovitatavat histoloogia õpikut 
kõrgematele õppeasutistele. Ka
teeder püüab seda puudust kõr
valdada tuleva aasta kirjastus- 
plaani võetud vastava õpiku koos
tamisega. Eksam m ainitud aines 
toimub sügissemestri lõpul.

Prof. J. Tehver
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Ületuleval aastal saab täis 150 aastat Tartu  
Ülikooli asutamisest. Selle pooleteise sajandi jook 
sul on ülikool läbinud pika ja  kuulsusrikka aren
gutee. Nõukogude korra tingimustes on Tartu Riiklik  
Ülikool muutunud eesrindlikuks nõukoguliku kaadri 
sepikojaks, m arksistlik-leninliku teaduse keskuseks, 
mis teenib kommunismi ehitamise suurt üritust.

Ülikooli ajaloo suhtes püsib aga tänapäevani mit
mesuguseid väärseisukohti. Saksa mõisnike, eesti ko
danluse ja  teiste ekspluataatorlike klasside ideoloo
gid moonutasid ja  võltsisid ka ülikooli ajalugu. O r
jalikus lömitamises lääne ees püüdsid nad näidata 
Tartu Ülikooli läänekultuuri sünnitusena ja  koldena, 
maha vaikides eesrindliku vene teaduse progressiiv
se osa, kunstlikult lahti kiskudes Baltimaid muust 
Venemaast. Kodanluse diktatuuri aastail lavastasid 
eesti kodanlikud natsionalistid välisimperialistide 
truude teenritena Tartu Ülikooli 500-aastase juubeli, 
mis teenis eesti töörahva ja  venevastase võitluse 
ülesannet. Püüdes kõigiti vähendada ülikooli asuta
mise tähtsust 1802. aastal, tõsteti kunstlikult esile v a 
rasemad ülikooli asutamise katsed XV II sajandil. Sel
le fiktiivse juubeli juurutamist taoteldi peale ohtra 
trükisõna j^  pidustuste ka Gustav Adolfi monumen
di püstitamisega (kuigi ülikooli taha) ja  endise Jako
bi uulitsa ümbernimetamisega. Selle juubeli-kontsept- 
siooni säilimine ka veel nõukogude tingimustes on 
olnud üheks kodanlik-natsionalistliku ideoloogia 
avalduseks. Selle väärkontseptsiooni kütkes oli ka 
nende ridade kirjutaja  mone aasta eest ajalehes 
avaldatud artiklis ülikooli ajaloo kohta.

On viimane aeg teha lõpp igasugustele moonutus
tele ja  võltsingutele Tartu ülikooli ajaloos ning an
da ülikooli arenemise tõeline ajalugu, näidata, mis 
siin on olnud progressiivset enne nõukogude ajastut, 
näidata meie ülikooli kujunem ist nõukogude ülikoo
liks. TR Ülikooli ajalugu ei oma tähtsust mitte ai
nult kitsalt Eesti NSV seisukohalt, vaid oleks tõsiseks 
panuseks kogu NSV Liidu ajaloo, kultuuri ja  teaduse 
käsitluses.

H iljuti moodustati rektori poolt TR Ü  ajaloo koos
tamise kom isjon, mille esimeheks on ajaloo-keele
teaduskonna dekaan V. Reiman. Kom isjoni on kutsu
tud ülikooli paremad jõud mitmekesistelt erialadelt 
(rektor A. Koort, õppeprorektor R. Antons, teadusala 
prorektor A . Marland, prof. E. Martinson jt.). K om is
joni koosseisu kuulub ka Riikliku A jaloo Keskarhii
vi töötajaid eesotsas arhiivi ülema sm. Javkinaga. 
Komisjon on pidanud juba ühe istungi ja  praegu 
töötatakse välja  ajaloo esialgset kava, mis valmib 
maikuu vältel. Pärast kava põhjalikku läbiarutamist 
jaotatakse teemad üksikautorite vahel ja  määratakse 
kindlaks nende poolt koostatavate käskkirjade val
mimise tähtajad.

TR Ülikooli ajaloo koostamine on suure tähtsusega 
teaduslik ja  ühiskondlik-poliitiline ülesanne, mille 
lahendamine on võimalik ainult kogu ülikooli kollek
tiivi aktiivsel osavõtul. See on äärmiselt mitmekesine 
ja  laiahaardeline ülesanne. Paljusid küsimusi (revo
lutsioonilise liikumise ajalugu, progressiivse teadus
liku ja  ühiskondliku mõtte arenemine jne.) tuleb 
uurida niiöelda algusest peale. On tarvis, et kõik 
teaduskonnad, kateedrid ja  õppejõud, Üliõpilaste 
Teaduslik Ühing ja  teaduslikud ringid kaaluksid oma 
teaduslikku tööd järgneva õppeaasta peale selle üles
ande seisukohalt. Oleks tervitatav, kui seda ühist 
ülesannet peetaks võimaluse piirides silmas semina- 
ri-, kursuse- ja  diplomitööde teemade määramisel, 
teaduslike võistlustööde ja  isegi dissertatsioonide 
teemade valimisel. Igal ülikooli kollektiivi liikmel on 
suured võimalused aidata kaasa TR U  ajaloo koosta
misel.

TR Ülikooli ajalugu peab muutuma juba järgne
vast semestrist peale selleks hoovaks, mis aitaks tõs
ta meie teadusliku töö koordineerimist ja  kollektiiv
sust, kogu meie teaduslikku uurimistööd uuele kõr
gusele.

Dots. A  Vassar

Aktiviste ootavad suured ütesanded
Möödunud eksamisessioonide ko

gemused näitavad, et sessiooni edu
ka käigu kindlustamisel võivad 
suurt osa etendada aktivistide kont- 
rollpostid. Seda kogemust arvesse 
võttes jääb k a  saabuval sessioonil 
kehtivaks õppeprorektori, komso- 
molikomitee ja  ametiühingukomitee 
otsus, mis tehti eelmise sessiooni 
eel kõigile dekanaatidele teatavaks 
ja  m ille kohaselt aktivistid peavad 
töötama eranditult igal eksamil. 
Niisiis tuleb ka nüüd, uue sessiooni 
eel, teaduskonna komsomoli-aigor- 
ganisatsiooni sekretäril ja  ameti
ühingu büroo esim ehel koos kursu- 
sevanematega kõige kiiremas kor
ras määrata iga aine igaks eksami- 
tähtpäevaks registreerunud üüõpi- 
lastegrupi kohta aktivist. Vastavad  
aktivistide nim ekirjad tuleb esita
da kinnitamiseks dekaanile.

Ent sellega meie ülesanded ei 
piirdu. Eelm isel eksamisessioonil 
ilmnes nimelt, et mitmes teadus
konnas, eriti aga arsti- ja  õigus
teaduskonnas jä i aktivistide töö 
puudulikuks ja  formaalseks. P alju 
dele eksamite]^ aktiviste üldse ei 
määratudki või tehti seda hilinemi
sega. Kui ka aktivistid olid olemas, 
siis nad sageli suhtusid oma üles
annetesse lohakalt, ei jälginud ek
sami käiku ega esitanud vajalikku  
aruandlust. Sellepärast tuleb kom- 
somoli-algorganisatsioonidel erilise 
hoolega korraldada aktivistide tut

vustamist nende töökohustustega ja  
nõuda neilt nende täpset täitmist.

Aktivist peab olema varustatud 
eksamit sooritama kohustatud üli
õpilaste nim ekirjaga, miile veel sa
m al päeval eksami tulemustega va
rustatult esitab ELK N U  TRU  K om i
tee ja  ametiühingukomitee ühisele 
korrapidajale. Samasse tuleb ära 
anda ka teated ettetulnud väärnäh
tustest ja  seletused eksam i ebaõn
nestumise juhtum ite põhjuste koh
ta.

Aktivist on kohustatud hoolitse
ma selle eest, et kõik registreeru
nud üliõpilased ilmuksid eksamile 
kellaajal, mille ta varem on m äära
nud, või esitaksid õigeaegselt puu
dumist vabandavad dokumendid. 
Juhul, kui mõni üliõpilane ei ilmu 
õigeks ajaks, saadab aktivist mõne 
eksami sooritanud üliõpilase talle 
koju järele.

Komsomoli-algorganisatsioonide 
ülesandeks on kindlustada, et ak
tivistideks vatitaks tublid ja  ko
husetruud inimesed. Edasi on tar
vis igat aktivisti instrueerida te
ma eelseisvaist ülesandeist. A k ti
vist ise aga peab tundma täit vas
tutust eksamite kordamineku eest 
ja  kindlustama seda omalt poolt 
kogu jõuga.

J. Veevo,
ELKN U  TRU Komitee õppetöö- 

sektori juhataja kt.

Nõukogude valitsus ja  bolševike  
partei annavad kehakultuurlastele 
kõik võimalused oma sportliku 
m eisterlikkuse tõstmiseks. Nõu
kogude sporditeadlaste ja  eesrind
like treenerite uurimused on näi
danud, et sportliku saavutusvõime 
tõstmiseks tuleb loobuda hooaja
lisusest sportlikus tegevuses ja  et 
treening igal spordialal peab 
kestma võimalikult aasta läbi. 
Erialase treening- ja  võistlus- 
perioodi pikendamiseks korralda
takse NSVL parimatele sport
lastele igal kevadel treening
laagrid Musta mere rannikul 
Sotšis, Suhhumis, Gagrõs, Lis- 
selidzes ja  teistes meie maa 
parimates kuurortides. Igal kevadel 
kogunevad neisse õppe-treening- 
laagritesse NSV Liidu parimad ker
gejõustiklased, jalgpallurid, ten
nisistid, jalgratturid jt., et siin 
pingelise treeninguga valmistuda 
suviseks võistlushooajaks, NSVL  
ja  m aailmarekordite ületamiseks. 
Igal aastal on kevadistest üleliidu- 
listest treeninglaagritest osa võt
nud ka TR Ülikooli kehakultuur
lased. Käesoleval kevadel võtsid 
Sotšis korraldatud üleliidulisest 
kergejõustiklaste treeninglaagrist 
osa ENSV tšempionid TR U  üliõpi
lased Lea Maremäe, Riita Karu, 
ning H elve Karilaid, NSVL tšempi- 
on ning rekordiomanik Heino Lipp 
ja  treenerina F. Kudu.

Kevadised lõunas korraldatavad  
treeninglaagrid jätavad unustama
tu m ulje kõigile osavõtjaile. Kui 
Tartust välja  sõites võis veel m it
mel pool raudtee ääres näha lum e
hangi, siis võttis Sotši meid vastu 
täies kevadises rüüs. Suviselt soo
jad päikesepaistelised ilmad, suu
repärased elam is- ja  treeningutin- 
gimused ja  suure NSV Liidu kõi
gist osadest kokku sõitnud sõbra
lik ja  seltsimehelik kergejõustik
laste pere, kõik need tegurid lõid 
eeskujulikud võimalused pingeli
seks treeninguks, kogemuste vahe
tamiseks ja  õppimiseks.

See laager oli eredaks näiteks 
NSV Liidu rahvaste suurest sõpru
sest. Kuu aja jooksul elasid ja  
töötasid koos ühises sõbralikus 
kollektiivis Moskva Energeetika- 
instituudi üliõpilane Basanov, Tom s
ki ülikooli üliõpilane Udut, T bili
si ülikooli üliõpilane Sanadze, 
Vorošilovgradi söekaevur Taras- 
senko, Leedu kehakultuuriinstituu- 
di õppejõud Paulauskas, Gorki 
Molotovi nimelise autotehase töö
line Kostelev, Rostovi oblasti MTJ 
töötaja Balanda, Leningradi üli
kooli üliõpilane Potter ja  veel pal
ju  kergejõustiklasi meie suure ko
dumaa kõigist osadest. Kõiki neid 
seovad lahutamatud sõprussidemed, 
mis veelgi süvenevad korduvatel 
võistlustel ja  kohtumistel.

Oppe-treeninglaagris kehtis ran-

H iljuti toimus ajaloo-osakonna  
I kursuse koosolek, kus päevakor
ras oli sotsialistliku võistluse tule
muste läbiarutamine.

Nagu selgus ülevaatusest, on olu
kord kursusel muutunud üpris hal
vaks. Nii on m eil seltsimehi, kelle
de miinuspunktide arv ületab isegi 
100, näit. sm-d Tibar, Kaev, Maas, 
Tasane ja  Kallas. Järjekindlalt vas
tutustundetut suhtumist sotsialistli
ku võistluse kohustuste täitmisse on 
näidanud viimasel a ja l sm-d Tibar 
ja  Kaev. O lles ise kommunistlikud  
noored, peaksid nad olema eesku
juks teistele.

Meil leidub ka veel üliõpilasi, 
kes pole jõudnud sisse kasvada 
meie kollektiivi. Selliseks on üli
õpilane Karl Kuusk, kes on sulgu
nud oma tsitadelli ning ei taha osa 
votta kogu rühma ühisüritustest. 
Kui koosolekul pakuti talle väikest 
ühiskondlikku ülesannet, siis keel
dus ta seda vastu võtmast.

K a kollektiivürituste —  kino- ja  
teatrikülastamise organiseerimine 
on viimasel ajal soikunud. Sellel 
alal ei saa sm. Kollina tööd lugeda  
rahuldavaks.

Oluliseks põhjuseks, mis võimal
das rühma taseme sellise allakäi
gu, on see, et meie komsomoligrupi 
organisaatoril ja  kursusevanemal 
puudub küllaldane valvsus õppe- 
distsipliini täitmise üle.

H. Kübar

ge päevakord. Treeningud vahel
dusid loengutega, vestlustega, ek s
kursioonidega, isetegevusõhtutega. 
Kaks korda nädalas toimusid po- 
liitinformatsioonid, milliseid kor
damööda viisid läbi laagrist osa
võtjad, kusjuures need kõik viidi 
läbi kõrgel tasemel, mis annab 
tunnistust meie kehakultuurlaste 
kõrgest poliitilisest teadlikkusest.

Eriiist huvi lisas kergejõustik
laste õppe-treeninglaagrile rahva
demokraatia maade sportlaste osa-

Rohkem huvi kujutava kunsti vastu!
Tartu Riiklikus Kunstimuuseumis 

Vallikraavi tän. 14 on avatud möö
dunud sajandi eesti silmapaistva 
maalikunstniku ja  feodalismivasta
se ühiskondliku võitleja prof. J o- 
h a n n  K ö l e r i  teoste näitus. Oma 
sisukuse ja  selge, rahvapärase kä
sitluslaadi tõttu on Köleri looming 
kiiresti võitnud Tartu õppiva noor
soo ja  töötava rahva sooja poole
hoiu.

Kahjuks ei saa seda väita TR Ü li
kooli üliõpilaste ja  õppejõudude 
kohta. Näitust on senini ekskursi
oonina külastanud TRÜ  keskraa
matukogu ja  ametiühingu naisko- 
misjoni kollektiivid, peale nende 
üksikud õppejõud ja  üliõpilased, 
kuid siiski vähevõitu.

Praegu, mil toimub meie ideoloo
gilise rinde kõigil aladel terav 
võitlus kodanliku natsionalismi, 
formalismi jt. nähtuste vastu, omab 
mineviku progressiivse realistliku  
kunstiloomingu hoolikas tundmaõp
pimine erilist tähtsust —  mitte a i
nult kunstnikele ja  kunstiteadlaste
le, vaid kogu meie nõukogude intel
ligentsile.

Seepärast peaksid TR U  kateedrid 
ning ka ametiühing huvi tundma 
selle vastu, et suunata üliõpilasi, 
õppejõude ja  teenistujaid prof. J- 
Köleri teoste näitusega tutvuma.

V. Erm,
Tartu Riikliku Kustimuuseumi 

direktor.

Katseaiandis käib hoogne töö
U TU  aiandusringi liikmeile on 

võimaldatud teadusliku uurimistöö 
teostamiseks viia läbi tegelikud 
katsed Raadi oppemajandi_ juurde  
kuuluvas aiandis. Seda võimalust 
on üliõpilased asunud innukalt ka
sutama.

Üliõpilased Seep, Truus, Ronk jt., 
kes uurivad segakultuuri meetodi

eeliseid võrreldes üksikkultuuriga, 
viisid läbi porgandi ja  redise va
helduva külvi katselappidele. T ei
ne rühm üliõpilasi (Võsumäe, Pärn) 
külvasid üheksa vagu soojauba., et 
teha vaatlusi oma tööks „Soojaoa  
adaptatsioon pikale päevale".

A. Kuusik

Tunnustus HHõpHase teadus!5ku!e töö!e
Neil päevil sai metsandusteadus

konna IV kursuse üliõpilane Lauri 
Ruus Leningradi S. M. Kirovi ni
meliselt Metsatehniliselt Akadee
mialt aukirja eelnimetatud aka
deemia poolt korraldatud üliõpilas
te teaduslikul konverentsil ette
kantud uurimistöö „V iljakail m ul
dadel asuvate vähetootlike puistute 
tootlikkuse suurendamine" eest.

Töö valmis metsakaitse ja  -kasva- 
tuse teadusliku ringi (juhendaja  
õppejõud A . Karu) tööplaani raa
mes ja  käsitleb kodanlikul ajal

laastatud metsaalade tekke põhju
si ning nende alade taasmetsasta
mise või ümbermetsastamise küsi
musi.

Töös on lahendatud probleem, 
kuidas taas- ja  ümbermetsastamise 
teel saavutada viljakail muldadel 
asuvate seniste vähetootlike puistu
te tootlikkuse suurendamist ja 
kvaliteedi parandamist.

A. Roosipuu.
metsakaitse ja  -kasvatuse teadus

liku ringi liige.

ÜHkooH akrobaatikaesivõlsMustelt
Hiljuti korraldati TR Ü  akrobaa- 

tikaesivõistlused. Osavõtt võistlus
test kujunes arvukaks —  osavõtjaid 
oli 95.

Hoolimata arvukast osavõtust 
tuleb siiski mainida, et ükski tea
duskond ei suutnud esineda täis- 
arvulise võistkonnaga. See asjaolu  
viitab sellele, et töö akrobaatika 
alal vajab veel oluliselt paranda
mist.

Paremini olid võistlusteks ette 
valmistatud arsti- ja  põllum ajan
dusteaduskonna võimlejad. Võist
luste üldvõitjaks tuli arstiteadus
konna voistkond, jättes teiseks 
põllumajandusteaduskonna. K o l
mandaks tuli matem aatika-loodus
teaduskond.

A. Tikk,
USK võimlemissektsiooni 

esimees.

Marksismi-leninismi ring on üle- 
ülikooliline. Kahtlemata leidub 
meie üliõpilasperes küllalt neid, 
kes tunnevad huvi ringi töö vastu- 
Kuid liikmeid on ringil seni ainult 
55 ja  neistki külastavad korrapä
raselt koosolekuid ainult pooled. 
Ringi liikmete aktiivsema osa m oo
dustavad m atemaatika-loodustea- 
duskonna üliõpilased, mida näitab 
ka see, et ringi 5-liikmelises juha
tuses on 5 liiget selle teaduskonna 
üliõpilaste hulgast. Teiselt poolt 
aga paljudest teistest teaduskonda
dest on liikmeid vähe ja  needki vä
hesed ei ilmuta aktiivust töös. A rs
titeaduskond näiteks pole üldse 
esindatud ringi juhatuses, sest liik-

võtt. Laagrist võtsid osa Tšehhos
lovakkia ja  Ungari kergejõustik
lased, nende hulgas ka m aailm a
rekordiomanik 10000 m jooksus 
Emil Zatopek, maailmarekordimees 
vasaraheites Imre Nemeth ja  üli- 
õpilasmaailmameister kettaheites 
Ferenc Klitš. Ühistel treeningutel 
vahetasid meie parimad kergejõus
tiklased kogemusi rahvadem okraa
tia maade kergejõustiklastega. 
Laagri^ lõpupäevil toimusid ette- 
kandeõhtud, kus esinesid külalis-

'S,

mete hulgas on ainult paar arsti ja  
needki ei näita oma nägu koosole
kuil.

Ringi praeguse olukorra vastu ei 
ole osutanud mingit huvi ei kom 
somoli- ega ka ametiühingukomi
tee. Ringi juhatuse koosolekuist 
on küll osa võtnud komsomolikomi- 
tee liige sm. Koslov, kuid tedagi ei 
huvitanud valitsev ebanormaalne 
olukord. Nüüd aga on tarvis suhtu
mist muuta. Komsom oli- ja  ameti
ühingukomiteed peavad hoolitsema 
selle eest, et parandada olukorda 
ringis.

H. Niine,
ajaloo-keeleteaduskonna I kursuse 

üliõpilane.

test Zatopek, Nemeth ja  Klitš ning 
NSV Liidu koondusmeeskonna 
treenerid K utjev, Sehtel ja  Kudu. 
Rahvademokraatia maade sportla
sed jutustasid nendest suurtest 
edusammudest ja  suurest ülesehi
tustööst rahvamajanduse ja  kultuu
ri alal, mis nende maadel praegu  
toimub. Ainult uue demokraatliku  
korra tingimustes osutus praegu
sel Tšehhoslovakkia armee kapte
nil, endisel Bata saapavabriku töö
lisel Emil Zatopekil ja  endisel 
elektrimasinatehase töölisel, praegu  
sama tehase transformaatorite osa
konna juhatajal Imre Nemethil 
võimalikuks oma sportliku m eis
terlikkuse tõstmine m aailm arekor
dite tasemeni.

Külalised väljendasid eriti vai
mustust laagri eeskujuliku korral
duse, NSV Liidu kergejõustiklaste  
suure kollektiivsuse, meie spordi 
suure massilisuse ja  kehakultuuri 
suure teaduslikkuse suhtes.

Treeninglaagris tehtud pingeline 
töö andis häid tulemusi. Laagri lõ
pupäevil toimunud võistlustel saa
vutati varase hooaja kohta väga 
häid tulemusi.

Laagrist osavõtt andis väärtus
likke kogemusi meie tulevastele 
kehakultuuripedagoogidele. Kahtle
mata tuleb senisest tunduvalt roh
kem osa võtta kõigist sellistest üle- 
üidulistest üritustest, eriti vajalik  
on aga tihedate sportlike sidemete 
loomine vennasvabariikide kõrge
mate õppeasutiste kehakultuurlas- 
tega. F. Kudu
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VRhem kui kaks kuud tahu tab 
meid päevast, mii Eesti NSV töötav 
rahvas tuhistab oma kallist, kaua
oodatud pidupäeva — oma Nõuko
gude vabariigi kümnendat aasta
päeva. Vabamgi toöased, kolhoos
nikud, sovhooside töötajad, töötav 
intelligents ja  õppiv noorsugu val
mistuvad suure vaimustusega sel
leks päevaks, rakendavad kogu jõu 
endale võetud pidupäeva-eelsete 
kohustuste täitmiseks.

Meie ülikooli kollektiiv ei tohi 
maha jääda vabariigi eesrindlikest 
inimestest. On tarvis saavutada 
eeskujulikke näitajaid kõigil ala
del, eeskätt muidugi õppe- ja tea
dusliku töö osas. Algav eksamises
sioon statsionaaris, samuti suvine 
õppe- ja  eksamisessioon mittestat
sionaarsetele üliõpilastele peab 
toimuma Eesti NSV iO. aastapäeva 
ettevalmistamise tähe all. Selleks 
peab iga õppejõud ja üliõpilane 
välja panema oma parima.

Ettevalmistused Noukogude Ees
ti aastapäevaks algasid meil õige 
varakult. Pidupäevaks väljaantava 
koguteose materjalid on juba lae
kunud ja  teos võib ilmuda õigeaeg
selt. Kõik kateedrid ja teaduskon
nad on juba koostanud ülevaated 
oma tööst nõukogude võimu ajal. 
Kõik teaduskonnad, esmajoones 
aga õigus-, ajaioo-keele- ja põl
lumajandusteaduskond on and  ̂
nud rohkesti populaarteaduslikke 
loenguid käitistes ja asutistes. Op. 
petöö ideelis-teoreetiline tase on 
viimastel kuudel märksa tõusnud. 
Ameäühinguorganisatsioon on tei
nud suure töö sotsialistliku võistlu
se organiseerimisel, ülikooli koorid 
valmistuvad innukalt laulupeoks, 
õppejõud teevad ettevalmistusi pi
dupäeva tähistamiseks korraldata 
vaks teaduslikuks sessiooniks, ma
jandusosakonna töötajad korrasta
vad ja remondivad ülikooli hoo
neid jne. Lühidalt — kogu meie 
kollektiiv on haaratud kaasa Nõu
kogude Eesti juubeli-aastapäeva 
ettevalmistamisele.

Kuid seUest hoolimata on meie 
töös veel õige suuri ja olulisi puu
dusi, mis tuleb Eesti NSV 10. aas
tapäevaks kõrvaldada või mille 
osas on tarvis saavutada otsustav 
murrang. Ennekö'ke peavad meie 
õppejõud asuma tõsiselt ja püsivalt 
teadusliku töö juurde, et arendada 
edasi nõukogude eesrindlikku tea
dust. Kodanlike natsionalistide ja  
nende mõttekaaslaste kahjuliku 
tegevuse tagajärjel on meil ses 
töösektoris tekkinud suur ja häbis
tav mahajäämus. See tuleb likvi
deerida.

Ei tohi unustada ka õppetööd. 
On selgunud, et möödunud eksami
sessiooni head tulemused on üli
õpilaste teatavas osas esile kutsu
nud põhjendamatu enesega rahul
olu, mis väljendub õppMistsipliini 
languses. See aga on lubamatu näh
tus. Rektoraadi süü läbi ja osalt 
ka mõnede temast mitteolenevate 
asjaolude tõttu esineb õppeplaani 
mittetäitmist, pealegi niisugustes 
põhjapanevates ainetes nagu dia
lektiline ja ajalooline materialism 
ning filosoofia ajalugu. Rektoraadi

liikmed, dekaanid ja  kateedrijuha
tajad on vähe kontrollinud loen
guid ja  seegi kontroll on enamasti 
Kandnud formaalset laadi. Selline 
„kontroll" ei aita õppejõul loengu 
taset tõsta. Metoodiline töö on pal
junes kateedrites unarusse jäetud. 
Loengutes esineb kõrvalekaldumisi 
programmist (professorite Berna- 
kofli ja  Poska-Teissi, dots. Alttoa 
jt. juures).

Et eelseisev sessioon, mis peab 
läbi viidama m. aastapäeva
.ähe all, annaks väärikaid tule
musi, on tarvis luua kateedrites, 
laboratooriumides, õpperühmades, 
raamatukogudes, dekanaatides ja 
mujal e k s a m i s e s s i o o n i  m e e 
l e o l u ,  mis eeldab kõigi sessioo
niga kaasuvate küsimuste eelnevat 
läbiarutamist, programmide põhja
likku tundmaõppimist, eksamipile- 
tite läbikaalumist ja kinnitamist 
dekaanide poolt jne.

Kuid ettevalmistus Eesti NSV 10. 
aastapäevaks õppetöö osas ei saa 
pnrduda üksnes eelseisva sessioo
niga. On ülim aeg silmas pidada ka 
eelseisvat õppeaastat ja  uute üli
õpilaste vastuvõttu, mis ei seisa 
enam mägede taga. Tarvis on juur
de muretseda mitusada kohta ühis
elamutes, täiendavalt kortereid õp
pejõududele, kes saabuvad teistest 
vennasvabariikidest tööle meie üli
kooli. On tarvis juurde soetada, 
ehitada uusi õpperuume. Ülikooli 
haldusaparaat ongi asunud seda 
üiesannet lahendama. Nii ehitatak
se veel käesoleval aastal õpperuu- 
me juurde 800 ruutmeetri ulatuses. 
Kuid sellest hoolimata peab õppe
ruumide koormus eelseisval õppe
aastal tõusma 12 tunnini ööpäevas.

Võitlust kodanlike natsionalisti
de vastu ei saa edukalt lõ
pule viia ilma meie õppejõu
dude kaadri tugevdamiseta. Teis
test vennasvabariikidest on tar
vis juurde kutsuda rida ees
rindlikke õpetlasi eeskätt marksis- 
mi-lenmismi aluste, NSV Liidu aja
loo, dialektilise ja ajaloolise ma
terialismi, vene kirjanduse jt. ka
teedrite, samuti õigus- ja  teiste 
teaduskondade juurde. Aspirantide 
vastuvõtmisel tuleb teostada laial
dane konkurss.

Peab järjest suurenema ülikooli 
abistav, kasvatav mõju meie vaba
riigi käitistele, kolhoosidele, asu
tistele. Komsomoli- ja  ametiühin
gu komiteel tuleb tarvitusele võtta 
abinõusid selleks, et suunata su
vepuhkusele sõitvaid üliõpilasi 
abistama kohalikke organeid ma- 
janduslik-poliitiiises ja kultuuri
töös. Tuleb rangelt valvata seile 
üle, et ükski meie üliõpilane ei 
omandaks kohtadel halba kuulsust 

! ebanõukoguliku käitumisega. Iga 
! sellise signaali peale on komsomoli- 

ja ametiühingu-organisatsioonid, 
samuti ka parteibüroo ja rektoraat 
kohustatud kohe teravalt reagee
rima.

Ükski ülikooli kollektiivi liige 
ei tohi leigelt suhtuda Eesti NSV 
10. aastapäeva ettevalmistamisse. 
Anname selieks igaüks oma pari
ma! Lähenev pidupäev kohustab.

A. V. Suvorovi surma 150. aastapäev
Teisipäeva pärastlõunal toimus 

aulas Õpetatud Nõukogu ja  Üliõpi
laste Teadusliku Ühingu nõukogu 
ühine laiendatud koosolek, mis oli 
pühendatud suure vene väejuhi 
A. V. Suvorovi surma 150. aasta
päevale.

Arvuka kuulajaskonna ees esi
nes poliitökonoomia kateedri õppe

jõud sm. E. Brandt pikema ette
kandega, andes ülevaate geniaalse 
väepealiku, oma kodumaa tulihin
gelise patrioodi suurepärasest elust 
kui vene rahva kangelaslikkuse ja  
suuruse võrdkujust.

Teisena võttis koosolekul sõna 
sm. A. Feldman.

A. Urbsoo

Arutelu nõukogude inimese õnnest
Õigusteaduskonna II kursusel 

korraldati P. Pavlenko romaani 
„Onn" ühine arutelu. Ettekandega 
romaani kohta esines kommunist
lik noor V. Liblik, keda auditoo
rium jälgis suure osavõtu ja huvi
ga. Pärast järgnesid hulgalised sõ
navõtud, kus üliõpilased avaldasid

oma arvamust õnne kohta sotsia
listlikus ühiskonnas. Sm-te Tamme, 
Liivi jt. sõnavõttudest ilmnes, et 
üliõpilaste hulgas on juurdunud 
nõukogulik arusaamine õnnest, mis 
saavutatakse töös oma sotsialistli
ku kodumaa õitsenguks.

Kuldvere

Sotsialistliku 
võistluse jõud

Käesoleva semestri algul tuli 
meie õpperühma kohta dekanaadist 
signaale rühma vähese ühiskondli
ku aktiivsuse ja nõrga õppe
distsipliini kohta. Selieks oli ka 
põhjust, sest puudumisi oii palju ja  
ühiskondlikke ülesandeid täitsid ai
nult rühmavanem ja ametiühingu 
grupiorganisaator.

Lülitudes Eesti NSV 10. aasta
päeva eelsesse sotsialistlikku võist
lusse, seadsime endale eesmärgiks 
nende puuduste likvideerimise. 
Kõigepealt jaotasime ära ühiskond
likud ülesanded rühmas. Teatrivo- 
linikuks valisime M. Uustare, sot
sialistliku võistluse volinikuks 
A. Veiksari, taastamistööde juhiks 
T. Varangu, kino ühiskülastusi 
hakkas organiseerima E. Varusk 
jne.

Edasi tegime printsipiaalset bol- 
ševistlikku kriitikat põhjuseta puu
dujate ja hilinejate kohta. Võtsime 
endale kohustuse iga põhjuseta 
puuduja kogu rühma ühise kriiti
ka alla võtta.

Sotsialistliku võistluse senine 
käik on näidanud, et see otsus ei 
jäänud ainult otsuseks. Meie rüh
mas ei ole enam rea nädalate jook
sul ette tulnud põhjuseta puudu
mise juhtumeid. Ühel nädalal esi
nes põhjuseta puudumisi ja  peami
selt just nende üliõpilaste seas, kes 
muidu on võistluse esireas (Luts, 
Laul, Pärss). Tootmisnõupidamisel 
võeti selline väär arvamus, nagu 
õigustaks ühiskondlik aktiivsus 
õppedistsipliini rikkumist, õiglase 
kriitika alla. Kriitika osaliseks sai 
ka sm. M. Kõrv, kes omab kõige 
vähem plusspunkte.

Rühmas on tõusnud eriala ringist 
osavõtt. On toimunud rida nõuko
gude filmide ja teatri ühiskülastu
si. Sm-d A. Luts ja A. Pärss on 
esinenud populaarteaduslike loen
gutega koosolekutel ja ringhäälin
gus. Ajakirjanduse tellimine on 
sm. Vahtre organiseerimisel näida
nud kuust kuusse pidevat tõusu. 
Ühiskondlikke ülesandeid jaotame 
nii, et iga üliõpilane oleks õppe
aasta lõpuks täitnud vähemalt ühe 
ühiskondliku ülesande. Selline moo
dus rakendab kogu kollektiivi 
ühiskondlikule tööle.

Eksamite eel tekib oht, et üli
õpilased hakkavad kergekäeliselt 
puuduma, arvates, et kodus suude
takse õppeainet rohkein omandada 
kui loenguil. Selle vastu võitleme 
kollektiivse kriitikaga ja sotsialist
lik võistlus abistab meid siingi.

E. Laul,
ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo- 

osakonna III kursuse ameti
ühingu grupiorganisaator

ж  ж  ж

Ametiühing sessiooni ee!
Ametiühingu teaduskonnabürool 

on suuri üiesandeid eksamite hea 
õnnestumise organiseerimisel, sest 
ühiskondlikus korras saadakse pal
jugi kaasa aidata, et eKsamite Kai
gus ei tekiks häreid. Häirete vastu 
võitlemine kujuneb seda tõhusa
maks, mida varemini seda ette võe
takse. Teaduskonnas, kus õppetege
vus on väga mitmepalgeline, on 
eksamirühmade arv õige euur. See
suguses teaduskonnas on eriti täh
tis, et dekanaat, ametiühing ja 
komsomoli-organisatsioon asuvad 
üheskoos aegsasti eksameid ette 
valmistama.

Ajaloo-keeleteaduskonnas oli 
näit. juba mai alguseks moodusta
tud õppejõudude kaader, kellele 
tehti ülesandeks käia kõigis inter
naatides, kus on oma teaduskonna 
üliõpilasi, ning korraldada nendega 
vestlus eksamite kohta. Vestlustel 
seletatakse eriti noorematele üli
õpilastele, mis nad peaksid ette 
võtma, et õppimine toimuks süste
maatiliselt, ega kujuneks mõttetuks 
tuupimiseks viimastel eksamieetse- 
tel päevadel. Ühtlasi päritakse üli
õpilastelt, mis võiks takistada nen
de tõhusat õppimist. Eelmise eksa

misessiooni eel käinud kaader tõi 
tagasi tulies üsna rohkesti faktilist 
materjali kaasa, kuidas kas ruumi
de kütmatuse, valgustuse nappuse, 
naabrite segava käratsemise või 
mõne muu põhjuse tõttu ei saadud 
tööd korralikult teha. Dekanaat, 
ametiühingu ja  komsomoli büroo 
võisid siis otsekohe mõnegi ebako
ha kõrvaldamiseks vastavaid sam
me astuda.

Oluline on, et iga üliõpilane 
teaks, millal just on tal õige aeg 
eksamile ilmuda. Kas unustamise, 
enesekindlusetuse tõttu või mõnel 
muul põhjusel üliõpilane pole mõ
nelgi korral kohal. Et eksamite ot
seses käigus ei tekiks ootamatuid 
takistusi, selleks on organiseeritud 
eriline aktiiv iga õpperühma 
juurde.

Igakülgne eksamite õnnestumine 
aitab tõhusalt kaasa selieks, et 
minna väärikalt vastu ENSV 10. 
aastapäevale. Seepärast peab iga 
ametiühingu aktivist kogu jõuga 
kaasa aitama sessiooni heaks kor
daminekuks.

Prof. P. Ariste,
ajaloo-keeleteaduskonna 

ametiühingu büroo esimees.

Põllumajandusteaduskonna I kur
susel on paljudel üliõpilastel sel
jataga juba mitu eksamit. Mitmed 
üliõpilased näiteks on sooritanud 
eksami füüsikas. Väga häid tule
musi saavutasid sel eksamil sm-d 
Koduvere, Hirv, Koovits ja Paju
puu. Põllumajanduse mehhanisee
rimise eksamil said väga hea hinde 
üliõpilased Laumets, Lätte ja  Roo
salu.

Suurima hoolega valmistusid tu
levased agronoomid marksismi-leni-

nismi aluste eksamiks, pidades sil
mas seltsimees Stalini õpetust sel
lest, et iga nõukogude spetsialist 
peab sügavalt tundma marksistlik- 
ieninlikku teooriat. Põhjaliku ette
valmistuse poolest paistsid eksa
mil silma sm-d V. Kalmus, H. Le
histe, M. Liivak, M. Loidap, A. Lätt, 
F. Ots, L. Reintam ja H. Ristisaar, 
mistõttu nende õpinguraamatusse 
kirjutati hinne „väga hea".

L. Pass

Heade iulemusiega
Veterinaarteaduskonnas on vane

matel, s. о. IV ja V kursusel Joen- 
gud ja praktilised tööd juba lõppe
nud. Praegu on käimas pingeline 
eksamisessioon, kus tulevased ve
terinaararstid eksamitules õppe
aasta jooksul kogutud teadmisi de
monstreerivad.

IV kursuse üliõpilastel on eksa
mid sooritatud juba vene keeles, 
oftalmoloogias ja loomatervishoius 
ning osal üliõpilastel ka üldkirur- 
gias ja  veistehaigustes. Eesrindlas- 
tena esinevad üliõpilased Jürisson, 
Süve, Tonka jt., kes kõik eksamid 
on sooritanud hindele „väga hea".

V kursuse üliõpilastel on kõigil 
eksamid sooritatud veterinaarsa- 
nitaar-ekspertiisis, hinded on kõik

ja„väga head" peale ühe „hea" 
ühe „rahuldava" hinde.

Ennetähtaegselt on kuueteistküm
nel V kursuse üliõpilasel soorita
tud eksam loomade mittenakkava- 
tes sisehaigustes.

Eesrindlastena paistavad silma 
üliõpilased Binsol, Klaasen, Tom 
berg jt.

Eksamiteks ettevalmistumine ja 
eksamite sooritamine toimub täie 
tõsidusega ja järjest kasvava pin
gega, kuna V kursust ootavad ees 
juunikuus toimuvad riigieksamid.

R. Lumi,
Vetsanekspertiisi ja vetfar- 
makoloogia kateedri vanem

õpetaja.

е е  *ж

ÜTÜ füüsika-matemaatikaosa- 
konna ringid on viimase aja jook
sul oma töös teinud tõsiseid edu
samme. ÜTÜ III teaduslikul kon
verentsil esines meie osakond võrd
lemisi hästi valitud teemadega, 
mille lahendamise ideelis-teoreeti- 
line tase näitas eelmiste konve
rentsidega võrreldes tunduvat tõu
su. Füüsika- ja keemiaringis on 
suur osa töid tihedalt seotud rah
vamajanduse vajadustega. Kee
miaringis tegeldakse ka tööstusli
ke probleemide uurimisega Tartu 
käitiste abistamise liinis (trükitina 
ja küttegaaside analüüsid). Posi
tiivseid saavutusi on osakonnal 
mitmete ürituste läbiviimisel, nagu 
näiteks ülesannete lahendamise 
võistlus ja tutvustamisaktsioon 
keskkoolides, teaduslik informat
sioon füüsikaringi koosolekuil, de- 
monstratsioonikatsete esitamine 
keskkoolide õpilastele keemiaringi 
poolt jne. Füüsika-, matemaatika- 
ja astronoomiaringi juurde on loo
dud raamatukogud uuema erialase 
nõukogude kirjandusega.

Kahtlemata oleks meie edasilii
kumine aga hoopis hoogsam, kui 
meid paremini abistaksid ja juhik
sid õppejõud ja ühiskondlikud or
ganisatsioonid.

Ringidel pole veel välja kuju
nenud terviklikke töösuundi, te
maatika on paiguti juhuslik ja 
otsitud. Liiga vähest tähelepanu on 
pööratud ideoloogiiiste küsimuste 
arutlemisele ringide koosolekuil, 
kuigi selleks on terav tarvidus 
seoses kollektiivi teatavas osas 
visalt edasielavate kontseptsiooni

dega matemaatika, füüsika jt. ek- j 
saktteaduste parteitusest. Kuna i 
side ringide ja kateedrite vahel on j 
nõrk, pole paljud ringides teosta- 
tavaist uurimistöödest üldse seo
tud kateedri teadusliku töö temaa
tikaga. Juhendamise probleem tn 
paremini lahendatud astronoomia- 
ringis (juhendaja v.-õp. Kusmin). 
Teistes ringides on kateedrite pooit 
loodud küll töövõimalused ja ma
teriaalne baas, õppejõud on andnud 
ka nõu töös üleskerkinud küsimus
te lahendamisel, kuid tihe side üli
õpilaste ja õppejõudude vahel töö 
valmimise käigus enamasti puudub.

Ainult üksikud õppejõud (prof. 
Sarv, dots. Mitt, dots. Rägo, v.-õp. 
Suit, v.-õp. Reinet) võtavad aktiiv
selt osa ringide tööst ja tunnevad 
tõsist huvi üliõpilaste teadusliku 
töö vastu. Oleks tarvis, et kõik õp
pejõud järgneksid nende eeskuju
le, hakates aktiivselt osa võtma 
üliõpilaste juhendamisest. Füüsika
ringi juhendaja sm. Uibo tegeleb 
küll üksikute üliõpilaste juhenda
misega, kuid on vähe suunanud 
kogu ringi tegevust. ÜTÜ III tea
duslikust konverentsist oli õppe
jõudude osavõtt vähene. Eriti tor
kas see silma füüsika ja keemia 
alasektsiooni istungeil, kus puudu
sid ka ettekannete juhendajad 
dots. Sossi ja v.-õp. Pae.

Kuni viimase ajani tegeles üli
õpilaste teadusliku töö juhtimisega 
lubamatult vähe ka komsomoli- 
algorganisatsiooni büroo. Pärast 
uue büroo valimist on küll olukord 
mõnevõrra paranenud (võeti tarvi
tusele mõjuvaid abinõusid olukorra

parandamiseks füüsika- ja mate- 
maatikaringis), kuid vähe kontrol
litakse veel kommunistlike noorte 
tegevust ringides. Füüsikaringis 
näiteks töötavad halvasti kommu
nistlikud noored Ehvert, Kirss, Re
bane, Tigane ja Timma. K. Rebane 
täidab kohusetundetult oma üles
andeid ringi juhatuse liikmena 
ja ei tee ka ise teaduslikku tööd: 
oma töö „Emajõe vee radioaktiiv
suse mõõtmine" jättis ta juba alg
staadiumis pooleli.

Puudusi esineb ka ÜTÜ osakon- 
nanõukogu töös, eriti ringide ja 
üksikute üliõpilaste töö kontrolli 
osas. Näiteks pole õigeaegselt rea
geeritud sellele, et ÜTÜ liikmete 
Ehverti, Lubja, Tümonoki jt. uuri
mistööde valmimine viibib põhju
seta. Keemiaringi juhatus pole mi
dagi teinud distsipliini tugevdami
seks ringis. Matemaatikaringi juha
tus (ringi vanem M. Tamm) ei pöö
ranud kuni viimase ajani mingit 
tähelepanu nooremate kursuste 
üliõpilaste kaasatõmbamisele ringi 
töösse.

Esiletoodud puudused on tarvis 
kõige kiiremas korras kõrvaldada. 
Tähtis on, et ringide tööst hakkak
sid osa võtma kõik kateedrid, an
des ringidele temaatika, mis on 
tihedalt seotud kateedri temaati
kaga, ja hea juhendamise. Komso
moli-organisatsioon peab aga 
suuremat tähelepanu pöörama ÜTÜ 
töös esinevate puuduste avastami
sele ja aitama neid kõrvaldada.

V. Past,
ÜTÜ füüsika-matemaatika- 
osakonna nõukogu esimees.
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Tema tõeline pale
H elve Kaupmees sattus käesole

val aasta] ühiselamus tuppa, kus ta 
osutus ainukeseks organiseerimata 
nooreks. Tal tekkisid oma toakaas- 
laste-kommunistlike noortega iga
päevases kokkupuutes tihedad sõb
ralikud sidemed. Üheskoos vesteldi 
kõigist neist erutavaist, mitmekesis
test ja  huvitavaist komsomolitöö 
küsimustest, mida see töö igal sam
mul pakub. Ja Helve osutas alati 
suurimat ja  elavat huvi nende prob 
leemide vastu. Nii ei tulnud toa- 
kaaslastele ootamatusena, kui H el
ve ühel päeval teatas, et temagi 
kavatseb astuda kommunistlikuks 
nooreks. Ja kui põllum ajandustea
duskonna komsomoli-algorganisat- 
sioon võttis H elve Kaupmehe vastu 
U LKNU ridadesse, õnnitlesid toa
kaaslased Helvet siiralt ja  südam
likult.

Helve sukeldus kohe hoogsasse 
organisatsioonilisse tegevusse, näi
tas end aktiivse ja  püüdliku ini
mesena, kes paljugi tunde oma 
vabast ajast pühendab ühiskond
like ürituste läbiviimisele.

A ga varsti ei jäänud seltsimees
tele märkamatuks mõned imestust
äratavad jooned H elve Kaupmehe 
käitumises. Arusaamatu oli tema 
suhtumine vene keele õppimisse. 
Vaatamata sellele, et nõrk edasi

jõudmine selles õppeaines oli talle 
ennegi komistuskiviks olnud, ei 
näidanud ta vähimatki tahet mida
gi ette võtta olukorra parandami
seks. Samuti näis tal asi eneseKrii- 
tikaga korrast ära olevat. Kui 
kaaslased juhtisid tähelepanu mõ
ningaile tema vigadele, keeldus ta 
järsul toonil, selle asemel et vigu 
parandada, üldse organisatsiooni
d e s t  tööst osa võtmast. Kõige tõsi
semat pahameelt põhjustas aga 
kroonilise valetamise ilmnemine
H. Kaupmehe juures.

Kõigi sääraste nähtuste taustal 
hakkas aeg-ajalt selguma, et kogu 
tema sisemaailm pole kaugeltki nii 
lihtne ja  puhas, nagu see esimesel 
pilgul näis. Lõpuks aga tulid ilm 
siks faktid, mis selgitasid paljugi, 
paljastades korraga kogu Kaup
mehe kahepaikse olemuse, ilmnes, 
et ta polnud valetanud mitte üks
nes juhuslikult, väikestes asjades, 
vaid koguni põhilistes, printsipiaal
setes küsimustes, pettes kogu orga 
nisatsiooni. Ta salgas maha oma 
vendade musta mineviku, vaikis 
oma perekonna teiste liikmete tõe
lisest rahvavaenulikust olemusest. 
Selgus, et ta lobises süstemaatili
selt välja siseorganisatsioonilisi 
küsimusi nõukogu devtienulikeie 
elementidele. Ta säilitas koguni

isikliku kontakti nõukogude orga
nite poolt represseeritud fašistliku 
ohvitseriga, puistates selle üle oma 
kirjakestega, milles isegi patuka- 
hetsejana palus andeks oma ..sun
nitud" astumist komsomoli!

Pole kahtlust, et need pole ain
sad faktid, mis paljastavad Helve  
Kaupmehe tõelist räpast, teeskle
vat olemust. Pole kahtlust, et 
Kaupmehe näol on meil tegemist 
komsomoli-organisatsiooni tt-ma 
ridade õõnestamiseks pugenud rah
vavaenlasega, kellel ajutiseks õn
nestus petta kommunistlikke noori. 
Niisuguse hinnangu andiski kom- 
somoli-organisatsioon H elve Kaup
mehele, heites ta välja U LKN U  ri
dadest.

Niisugune otsus on õige ja  vastab 
revolutsioonilise valvsuse nõueteie. 
Ausate kommunistlike noorte soov 
vabaneda taolistest kahe näoga 
reaktsioonilistest elementidest on 
mitte üksnes õigustaaid, vaid möö
dapääsematult tarviÜk selieks, et 
kindlustada edu edasises võitluses 
kommunistliku kasvatuse teosta
mise eest. See juhtum  õpetab üht
lasi tugevdama valvsust klassi
vaenlase igasuguste katsete vastu 
risustada organisatsiooni ridu.

V. Loor

Komsomoligrupi töörohked päevad

Ü!ikoo!i sporttaskonna suurüritus
Eelseisval pühapäeval, 28. m ail toimub Tamm e staadionil ülikooli 

traditsiooniline spordipäev. ,See massiline suurüritus on pühendatud 
Nõukogude Eesti 10. aastapäevale ja  peab kujunem a m eie noorsoo jõu  
ja  tervise võimsaks demonstratsiooniks.

Spordipäev algab kell 15 piduliku rongkäiguga ülikooli peahoone 
eest, kust lippudt all ja  orkestrihelide saatel siirdutakse läbi linna 
staadionile. Siin toimub avatseremoonia ja  mitmesugused sportlikud 
ettekanded ja  võistlused. Avakõne peab TRU rektor prof. Koort. Võist
lustest aga võtavad osa ülikooli nimekaimad sportlased —  N SV Liidu ja  
Eesti NSV tšempionid.

Kahtlemata pakub ülikooli spordipäev kogu meie kollektiivile laial- 
dast huvi ja  kujuneb suurejooneliseks sissejuhatuseks Tartu suvisele 
spordihooajale. ,

TRÜ spordipäeva kava

Valdav enamik õigusteaduskonna 
I kursuse i. õpperühma üliõpilasi 
on semestri jooksul töötanud süste
maatiliselt ja  hoolikalt, mis tagab 
eksamite hea õnnestumise, Seda 
tõendab asjaolu, et osa üliõpilasi 
on asunud juba eksamiie soorita
misele ja  saavutanud seejuures 
häid tulemusi (kommunistlik noor 
Krinal),

Eksameiks valmistumisel on saa
nud suundaandvaks õpperühma 
komsomoligrupi töö. Viimastel gru
pi koosolekuil on arutatud nõrgalt 
edasijõudvate üliõpilaste abista
mist, samuti m arksism ileninism i 
aluste kohustusliku kirjanduse 
konspekteerimise käiku ning semi
narideks valmistumise küsimust. 
Tänu sellele on mainitud aine õppi

mises saavutatud viimasel aja! 
suurt edu ja  ainult üksikud üli
õpilased —  Kuiva, Mitt jt. jäävad  
siin teistest veel maha.

Praegu on grupi tähelepanu suu
natud õpperühma töös veel esine
vate puuduste likvideerimisele, et 
kindlustada eksamite parim korda
minek.

L. Kaaramaa

7o
йяляз

/ä//e Acrad as/a6 й/е //яяа 
/a Aerge/ samma/ ZasAa6 foomemäes/.
See maaefa/? raAa/aAs /a A/sa6 s/яяа.
Aas rõAAa/? /аяар /aas/a/a/e uäes/.

Vaa/', //ЫлаА e//e u/sAa& //A/sa põ//e 
/а re Zpa// АаА ma& Aära a/sapaa.
Sa яае%, Aa/s s/Zases/ /õõ/am/ses/ /а//е 
/оо& eA/sa яоогад/ая& Аеиа^Ааа.

ZVäed, po/sa? Aoogsa// põra/aoad Aaag/, 
e/ /amma/ada /ZZgae uõ/u/Aaar.
Ses rõõmsas rä/m/s sa/a/? po/s/e uaag/ 
aega/a// тоя / огяет д//тарааг . . .

SZ/я ро/е яе/б/, Aes rasAas/e ees AoAAa/t, 
s/Za /аа/ е/ /аААа /as/aAa/e saas.
Ff uaaas/ /ä/ge/ ^äagasA/ роей /oAAa.
— Mt eAZ/aseAs uä/;a6 uü/jaA aas.

Ся päs/mas/, Aa/d лед?а roAAem /а/а,
Aa/ t?a/mZZ? /öö, AäZad ta/тяе AaagZraps.
Ma Aõrra/ Aoda/eed Aä/6 mõ///A Aa/a 
ma sõ&er, mee/es /õõAas /ä/ar/aps.

SZ/s aga.* uõõras maja, аАяаАоА/
(e/ mõeMa jõaa Aar/a/e uõ/ Aea/e) 
me/d oo/ama/a// /a&a& õAaoA/,
AaAs <rpomm/.p /aage& Aaaderaam/ pea/e 
— AaAs õrna, erepaaas/ /a/&ZõZ/.
PZ/A a/a// se/rab fee/, Aas /a&as märA/. 
^Seesama ua//a/a,^ ma sõ&er märAa&.

SZ/я räada;a/e Aaa/as AZade/ uõ//.

/aA, /ä/ar/aps, me /аяяе/ате võrdse//
/a/c/ /ageuama/, Aa/ оя /a//?/õZ/es.- 
me Aä/e/õas/, äAsAõtA, m/s rasAas/ põ//es. 
/:яя /õase6 aas /а Аоая/т m//me/:ordse///

Kell 15.00

„ 16.00
„ 16.15
„ 16.20

„ 16.30

„ 16.45

„ 16.55
„ 17.15

„ 17.25

„ 17.35
„ 17.40
„ 18.00

„ 18.15

„  18.20

,. 18.20

Rongkäik Tamme staa
dionile 
Avam ine 
D efilee
Massvoimlemine nais
tele
Hüpped vetruvalt hoo- 
laualt

Massvoimlemine m ees
tele
10X100 m teatejooks 
Naiste kunstiline 
võimlemine
10X100 m teatejooks 
naistele
800 m jooks meestele
Ratsutamine
Rahvatants

400+300 +  200+100 m 
teatejooks naistele 
4X 400 m teatejooks 
meestele
Jalgpallivõistlus Ü li
kooli Spordiklubi —  

„D ünam o"

Korraldajad sm-d Laido ja Salu
maa

Korraldaja sm. Laido

van.-õp. Rannamäe

van.-õp. Elken

õp. U. Sahva 
sm. Matvei

van.-õp. Uustal

sm. Matvei 
sm. Matvei 
van.-õp. Nõmm  
sm-d Kerman, El- 
jand

sm. Matyei 

sm. Matvei

- van.-õp. Rünk

M e H e  k i r j u t a t a k s e

A eg  on muuta suhtumist
Juba mitmendat aastat taotlevad 

põllumajandusteaduskonna üliõpila
sed võimalust sooritada suvine me
netluspraktika vennasvabariikide 
eesrindlikes kolhoosides ja  sovhoo
sides. Senini on sellele vastuseks 
olnud kas „asi on hiljaks jäänud" 
või „puuduvad summad nii kau
geks kom andeeringuks". D ekanaa
dis tulid isegi välja  väitega, et üli
õpilaste soovi täitmist takistavat 
see, et ei leita sobivaid majandeid! 
Niiviisi on noori hoitud eem al sot
sialistliku põllumajanduse hiigel- 
saavutuste tundmaõppimisest.

Niisuguse poliitika tagajärjel on

seni vennasvabariikides praktikal 
olnud ainult üks üliõpilane ja  see- 

fin al algatusel. Samal a jal aga 
Läti ja  Leedu NSV üliõpilastele on 
loodud avarad võimalused tutvumi
seks vennasvabariikide kolhooside 
ja  sovhoosidega.

Näib olevat ilmne, et antud juhul 
on tegemist kodanliku natsionalis
mi ühe avaldusvormiga. Aeg on 
sellele lõpp teha, sest ei ole mõel
dav tublide nõukogude agronoomide 
ettevalmistamine, ilma et neid te
gelikult tutvustataks vennasvaba
riikide kogemuste ja  saavutustega.

H. Sarv

N eljapäeval, 1. juunil algusega 
kell 20 toimub R T „Vanem uises" 
järjekordne üliõpilasetendus alan
datud hindadega —  etendatakse G. 
Mdivani komöödia „Kes on süüdi?" 
Etendusele järgneb arutelu.

Seekordne üliõpilasetendus on 
käesoleval semestril viimane. Küll

Nõukogude Liidu ülikoolid pole 
mitte ainult teaduslik-pedagoogilis- 
te kaadrite ettevalm istajaiks, vaid 
peavad olema ühtlasi teadusliku 
töö keskusteks. Vene ülikoolid on 
andnud hiilgavaid teaduslikke kool
kondi ja  geniaalsete, pöörettekita- 
vate, novaatorlike ideede ja  saavu
tuste poolest säravaid nimesid. V e
ne ja  Nõukogude Liidu ülikoolide 
kuuisusrikkaist ja  geniaaiseist 
teadlasist arstiteaduse aial tarvit
seb nimetada vaid Pirogovi, Setše- 
novi, Pavlovi ja  Burdenko nimesid, 
et mõista teadusliku töö suurt täht
sust kõrgemates õppeasutistes tea- 
duslik-pedagoogiliste kaadrite ja  
mitmesuguste alade eriteadlaste et
tevalmistamise töö kõrval. Ülikoo
lid ei ole mitte ainult kutsekoolid, 
vaid on ka teadusliku uurimistöö 
keskused, sest ilma teadusliku tööta 
ei saa olla kõrgel teaduslikul tase
mel seisvat õppetööd. Peab aga ütle
ma, et meie ülikoolis on teaduslik 
töö kõige enam m ahajäävaks tööha- 
ruks. Kodanlike natsionalistide ja 
nende mõttekaaslaste kahjuliku  
tegevuse tagajärjel on meil aas
tast aastasse aetud nurja teadusliku 
uurimistöö plaanide täitmine. See
pärast seisab meie ees tähtsaima 
ülesandena teadusliku töö otsustav 
hoogustamine.

Kuidas on olukord õppejõudude 
teadusliku uurimistöö alal meie 
ülikooli suurimas kollektiivis, s. o. 
arstiteaduskonnas?

on kaitsnud kandidaadi väitekirju, 
nagu A . Rulli, K. Kõrge, E. Rau- 
dam, V. Savi, E. Siirde, L. Nurmand, 
V. Põkk ja  nooremaist õppejõudu
dest J. Saarma ning aspirant P. 
Bogovski. Neile lisandub veel käes
oleval poolaastal kateedrijuhataja
H. Petiema ja  assistent A . Seppo 
väitekirjade kaitsmine. Mitmed 
väitekirjad valmivad 1950. a. teisel 
poolaastal. Enamiku kateedrijuha
tajate kvalifikatsiooni tõstmine 
väitekirjade kaitsmisega on kaht
lemata teaduskonna positiivseks 
saavutuseks. Kuid arstiteaduskon
nas on kateedreid, kus ei omistata 
kraadide taotlemisele vajalikku  
tähtsust, nagu anatoomia kateeder, 
mille juhataja V. Pärtelpoeg aas
tast aastasse lükkab edasi oma väi
tekirja kaitsmise, andes nii rekto
rile kui dekaanile lubadusi peat
seks kaitsmiseks, kuid pole neid 
lubadusi senini täitnud. Samas olu
korras on hügieeni kateeder, mille 
juhataja dots. R. Rootsi teadusliku 
töö 1949. a. plaanist on kandidaadi
väitekiri hoopiski välja  jäänud. 
Tekib küsimus, miks sm. R. Roots 
on loobunud oma kvalifikatsiooni 
tõstmisest? Lubamatult kaua viivi
tab kraadi taotlemisega ka laste
haiguste kateedri juhataja dots. K. 
Kaur.

Teaduskonnal on aeg asuda tõsi
selt ka nooremate õppejõudude, 
s. o. vanemõpetajate ja  assistentide

Viimaste aastate töö tulemusena kvalifikatsiooni tõstmisele. Eriti 
on teaduskonna õppejõududel vai- akuutseks on see muutunud nende 
minud rida dissertatsioone ja  pai- suhtes, kes juba pikemat aega on 
jud kraade mitte omanud õppejõud i vanemõpetaja või assistendi kohal

ja  pole veel omandanud kandidaa 
dikraadi, nagu L. Vainer, E. Silik- 
saar, G. Veerma, S. Laanes, L.
Keres, U. Lepp, I. Veerma jt. Assis
tentide kvalifikatsiooni tõstmisele 
peavad omistama suuremat tähele
panu kateedrijuhatajad. Lubama
tuks tuleb pidada olukorda, kus 
kateedrijuhataja pole andnud oma 
kateedri assistentidele dissertatsi
ooni teemat, nagu farmakoloogia 
kateedri juhataja prof. G. Kingi
sepp, sisehaiguste propedeutika 
kateedri juhataja prof. H. Norman 
ja  füsioloogia kateedri juhataja  
prof. E. Käer-Kingisepp, voi po^e 
hoolitsetud kateedri assistentide 
väitekirjade õigeaegse valmimise 
eest, nagu prof. R. Bernakoff, kelle 
kateedris on mööda lastud kahe 
kandidaadiväitekirja valmimise 
tähtpäevad.

Arstiteaduskonna kõik õppejõud 
on esinenud teaduslike ettekanne
tega oma uurimistöö tulemusist 
ülikooli teaduslikel sessioonidel, 
kuid dots. K. Kaur ja  prof. H. N or
man on teaduskonna ainukesed 
kateedrijuhatajad, kes pole senini 
kasutanud võimalust oma töö tut
vustamiseks esinemisega ülikooli 
teaduslikel sessioonidel.

Arstiteaduskonna õppjjõudude  
suurimaks puuduseks tuleb pidada 
teaduslike tööde vähest trükis 
avaldamist. Nii on viimase viie 
aasta jooksul avaldatud arstitea
duskonna õppejõudude poolt trü
kis Nõukogude Liidu tsentraalsetes 
ajakirjades ainult kaks tööd. Pa
rem pole olukord teaduslike tööde 
trükis avaldamisega ENSV ajakir
jades ja  väljaannetes. Paijud õp
pejõud, nagu H. Norman, N. Veider- 
pass, F. Lepp, V. Hiie, E. Käer- j teedreid vennasvabariikides, saa

Kingisepp, A . Valdes, R. Roots, 
E. Aunap, A . Raatma, A. Tomingas 
ja  A . Linkberg on avaldanud ko
danlikul ajal rea töid, kuid nõuko
gude ajakirjades ja  väljaannetes 
pole neilt seni töid ilmunud või on 
avaldatud ainult üksikud tööd. M il
lega on võimalik põhjendada nii 
pikaajalist vaikimist?

Kõik mainitud õppejõud, kes pole 
avaldanud töid ei Nõukogude Liidu 
tsentraalsetes ajakirjades ega ka 
ENSV väljaannetes, on suhtunud 
oma ülesannetesse vastutustunde
tult ja  pole senini aru saanud nõu
kogude ülikooli õppejõu kutsumu
sest ja  kohustusist. Arstiteaduskon
na õppejõud on olnud suletud nagu 
tsitadelli, kus on valitsenud enda
ga rahulolu ja  uinutav meeleolu. 
See letargia või unetõbi teadusliku 
töö alal tuleneb kodanlikest igan- 
deist arstiteaduskonna õppejõudu
de teadvuses, mis on neid seni ta 
kistanud kaasa löömast koos tetsic 
liiduvabariikide teadlastega meie 
Nõukogude kodum aa eesrindliku 
teaduse edasiviimisel ja  arenda 
misel.

Neist puudusist lahtisaamiseks on 
vaja luua tihe kontakt vennasva
bariikide teadlastega ja  teaduslike 
uurimisasutistega. Silmapaistvate 
teadlaste suured kogemused ja  
konsultatiivne nõuanne on suure 
tähtsusega meie teadusliku iöö 
läbiviimisel ja  planeerimisel. Tihe 
isiklik kontakt vennasvabariikide 
teadlastega on loodud alles viim a
sel ajal arstiteaduskonna mitme! 
kateedrijuhatajal, kes on pidevalt 
kirjavahetuses teaduslikes küsimu
sis oma eriala teadlasiga ja  on kü
lastanud korduvalt omaaiaseid ka-

aga on võimalik ametiühingu v a 
hendusel hiljem gi saada alandatud 
hindadega pääsmeid kõigile lavas
tustele, mille üiiõpilasetendused on 
toimunud juba varem. Pääsmete 
müük ,,Kes on süüdi?" etendusele, 
samuti edaspidistele, toimub üli- 
õpilasklubi korrapidaja juures.

des neilt vajalikku abi nii teadus
likus kui õppetöös. Ka selles osas 
esineb arstiteaduskonnas lünki. Nii 
pole näiteks hospitaal-kirurgia  
kateedri juhataja H. Pctlem üldse 
külastanud omaalaseid kateedreid 
teiste meditsiiniliste instituutide 
juures, rääkimata lähemast kon
taktist.

Arstiteaduskonna juhtkond, de
kaan ja  prodekaanid on suhtunud 
seni liiga liberaalselt kateedrite 
teadusliku töö kontrollimisse ja  
pole küllaldaselt hoolitsenud ka
teedrite teaduslike tööde trükkim i
se võimaluste eest.

Kokkuvõttes on arstiteaduskonna 
teaduslikus uurimistöös ja  selle 
juhtimises palju puudusi. Tuieb  
hakata palju tõhusamalt kasutama 
enesekriitika ja  kriitika arendavat 
ja  loovat joudu teaduslikus uuri
mistöös. Teadusliku uurimistöö in
tensiivistumine ja  tulemuste trükis 
avaldamine tuleb tunnistada meie 
õppejõudude esm ajärguliseks ii!es- 
andeks. Pikemat aega ülikool i 
juures töötanud ja  oma kvaiiiikat- 
siooni tõstmisse loiult suhtunud 
kateedri assistentidel tulsks sny. 
duda eriteadlastena kutsealile ter- 
vishoiuvõrku, andes v^imaiuse 
töötamiseks teaduslikul a!al üli
kooli juures uutele inimestele, kel
lel on selleks kalduvusi ja  võimeid. 
Suuremat tähelepanu tuleb osutada 
õppejõudude ideeÜs-poliitilise tase
me tõstmisele ja  teaduskonna õp
pejõududel tuleb senisest suuremal 
arvul asuda õppima marksism i-le- 
ninismi õhtuülikooli.

Prof. V. Hiie, 
arstiteaduskonna prodekaan.
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Vastutava toimetaja asetäitja 
E. Ertis
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Praegn, kus Tartu Riikliku Üli
kooli enamikus teaduskondades on 
äsja alanud eksamisessioon, on ek
samile edukas läbiviimine tähtsai
maks päevaküsimuseks.

Kogu ülikooli kollektiiv, nii õppe
jõud kui üliõpilased, peavad eksa
misessiooni eeskujulikule organi
seerimisele ja kõrgete õppeedukuse 
näitajate saavutamisele pühenda
ma kogu oma jõu, et väärikalt 
vastu võtta eesti rahva suurt aja
loolist pidupäeva — Eesti NSV
10. aastapäeva. Näidakem oma õp
pe öö edukuse tõusuga, et meie 
ülikooli kollektiiv suudab väärikalt 
sammuda meie vabariigi tööstuse ja 
sotsialistliku põllumajanduse ees
rindlaste kõrval, joondugem nende 
eesrindlaste järgi, kes tööentusias- 
mi tõusu tähe all lähevad vasiu 
kõigi meie töötajate suurele pidu
päevale!

Kevadine eksamisessioon on eri
lise tähtsusega veel seetõttu, et 
sellel sessioonil toimuvad paral
leelselt kursüseeksamitega ka veel 
riigieksamid ülikooli lõpetajaile. 
Riigieksamid on proovikiviks kogu 
meie ülikooli tööle. See on viima- 
seiks tõsiseks teadmiste kontrolliks 
noortele ülikoolilõpetajatele, kes 
nüüd pärast aastaid kestnud pinge
list tööd, ümbritsetuna bolševike 
partei ja Nõukogude valitsuse 
hoolitsusest astuvad tegelikku ellu 
kvaHfitseeritud eriteadlastena — 
nõukogude eriteadlastena, et ra
kendada tegelikus elus meie ees
rindliku nõukogude teaduse saa
vutusi.

Nõukogude eriteadlase nimi ko
hustab pidevalt ja süstemaatilisel! 
täiendama oma teadmisi, kohusta! 
teraselt jälgima uusi edusamme 
teaduse alal, Olgu riigieksamid 
kindlaks tõendiks selle kohta, et 
meie noored on suutnud omandada 
teadmisi maksimaalsel määral!

Arvesse võttes meie ülikooli töö 
pidevat tõusu nõukogude võimu 
aaslail, arvestades seda, et me iga 
aastaga oleme omandanud järjest 
rohkem kogemusi eksamite ette
valmistamise ja läbiviimise alal. 
tohib loota, et eelseisev eksamises
sioon kujuneb kõigiti edukaks.

Seejuures ei tohi aga unustada, 
et paljas lootus üksi ei vii vee! 
eesmärgile ja et me ei tohi vä
simatul hoolel ja pingutustel vai
buda lasta kuni sessiooni viimsete 
tundideni.

Kasutagem kõiki võimalusi ja ko
gu oma aja oma teadmiste täien
damiseks, ainult siis võime me 
täis enesekindlust vastu minna ek
samitele!

Mõnel pool on eksamid aga juba 
alanud ja läheneb menetlusprakti
ka. Seepärast on menetluspraktika 
edukas läbiviimine momendi tei
seks põhiülesandeks. Tuleb pidada 
meeles, et see on õppeprotsessi 
staadium, kus erialase tegeJiku 
töö protsessis kontroUitakse üliõpi

laste teoreetilisi teadmisi ja kus 
praktikandid omandavad väärtus
likke kogemusi. Peale selle on me
netluspraktikal suur ühiskondlik- 
rahvamajanduslik tähtsus, sest 
praktiliste ülesannete lahendami
sel üliõpilased võivad abistada ja 
abistavad tegelikke töötajaid väga 
olulisel määral. Tootmisplaanide 
äitmisel, käibevahendite ringluse 

kiirendamisel, uute konstruktsioo
nide väljatöötamisel, uue tehnika 
juurutamisel tootmisse, Nõukogude 
seaduste rakendamisel jne. — kõik
jal peab tunduma noorte eriteadlas
te abistavat kätt.

Seoses eelseisva Eesti NSV tO. 
aastapäevaga omandab menetlus
praktika maksimaalselt kõrgetase
meline läbiviimine käesoleval aas
tal erilise tähtsuse. Seetõttu on 
vajalik juhtida üliõpilaste ja õ ^ e -  
jõudude tähelepanu neile põhi- 
nõudeile, mida tuleb silmas pidada 
menetluspraktika edukaks teostami
seks.

Praktikandid peavad täie kohu
setundega täitma oma ülesandeid, 
juhindudes seejuures menetlus
praktika programmist. Praktikal 
viibides tuleb üliõpilastel pidada 
korralikult ja täpselt päevikut, mi
da juhendaja süstemaatiliselt 
kontrollib ja oma allkirjaga tões
tab. Pbale selle peab üliõpilane 
praktika iga järgu kohta kirjuta
ma täpse aruande. Menetlusprak
tika tööoäeva pikkus on 6 tundi, 
millest üks tund kasutatakse aru
ande koostamiseks ja päeviku kir
jutamiseks. Töötamine puhkepäe
vadel või kahes vahetuses praktika 
aja lühendamiseks on kategoorili
selt keelatud.

Menetluspraktikal viibides peab 
üliõpilane täielikult alluma vas
tava asutise või ettevõtte sisekor
ra eeskirjadele ja aktiivselt osa 
võtma selle ühiskondlik-poliitilise 
elu avaldustest — tootmisnõupida- 
mistest, massüritustest, seinalehe 
väljaandmisest jne.

Kahe päeva jooksul, arvates me- 
netlusaraktika lõnptähtoäevast, tu* 
leb üliõpilastel päevikud, aruanded 
ja asutise juhataja poolt allakirju
tatud iseloomustused esitada prak
tikat juhendanud kateedrisse. Ju
hul, kui üliõpilane ei ole soorita
nud menetluspraktikat täies ulatu
ses või ei ole aruanded rahulda
vad, tuleb tal praktikat korrata.

Märgitud põhinõuete täitmine eel
dab pingsat tööd kogu menetlus
praktika vältel. Menetluspraktika 
kvaliteedi tõstmiseks kaalutakse 
praegu õppeosakonnas küsimust 
praktika aruannete kaitsmise sisse
seadmisest vennasvabariikide ees
rindlike õppeasutiste eeskujul.

Hästi läbi viia eksamid ja me
netluspraktika — see on praegu 
meie põhiülesanne, mille edukaks 
lahendamiseks ei tohi säästa 
jõudu.

Metsandusteaduskonnale uus dekaan
N eil päevil leidis aset muudatus ' Metsandusteaduskonna dekaani 

metsandusteaduskonna dekaani i 'ülesandeid asus täitma dotsent T. 
ametikohal. Senine dekaan V. Rits- j Krigul. 
laid vabastati oma kohustustest. !

Laupäeval, 3. juunil algusega 
keil 20 toimub RT „Vanem uises" 
soovikontsert nr. 2 Tartu töötajai
le. Kuna soovikontsert nr. 1 leidis 
külastajate poolt sooja vastuvõttu 
ja tuli isegi kordamisele, võib ela 

vat huvi loota ka seekordse soovi- 
kontserdi vastu. Pääsmed soovi- 
kontserdile on eelmüügil ka LRÜ  
klubis, osaliselt alandatud hinda
dega.

Enne tähtaega
Selliseid häid üliõpilasi, kes õien

davad enne tähtaega eksameid vä
ga heade hinnetega, on kõigis tea
duskondades. Matemaatika-ioodus- 
teaduskonnas õiendasid näiteks hüd
robioloogia eksami enne tähtaega 
väga heale hindele bioloogiaosakon
na V kursuse üliõpilased E. К i i s e 1 
ja  Ilves. Geograafiaosakonna IV 
kursusel õiendasid NSV Liidu mui- 
lageograafia eksami enne tähtaega 
väga hea hindega K. Kildemaa, L. 
Matto ja  L. Kiisel. Ühtlasi on neil 
ka kõik teised eksamihinded väga 
head.

K. Saar

Joondume parimate 
järele

! Metsandusteaduskonna metsama- 
jandusosakonna 1 kursusel algas 
kevadine eksamisessioon juba m ai
kuus, ning praegu on eesrindlikel 
'üliõpilastel juba enamik eksameid 
sooritatud. Sessioon kujunes kur
susele küllaltki raskeks, kuna tuli 
sooritada kaheksa eksamit ja  seitse 
arvestust. Kuid eksamitulemused 
näitavad, et sellest hoolimata on 
enamik üliõpilasi suutelised jä r je 
kindla töö tulemusel sooritSma kõi
ki eksameid ainult headele ja  vä
ga headele hinnetele.

Kõigil eksameil on saanud hinde 
„väga hea" üliõpilased U. K alju 
rand, V. Rei ja J. Matteus. Ka üli
õpilaste Ü. Aruoja, K. Kallikormi, 
U. Piltsi, E. Soansi jt. õpinguraa
matud sisaldavad peale ühe „hea" 
ainult väga häid hindeid.

Nende parimate 'üliõpilaste ees
kuju innustab teisigi taotlema ai
nult häid ja  väga häid hindeid.

V . Luuse, 
metsandusteaduskonna I kur

suse üliõpilane.

Ainult väga headele 
hinnetele

Ajaloo-keeleteaduskonna 11 khr- 
suse inglise filoloogia rühmal toi
mus möödunud laupäeval inglise 
keele eksam. Kuna tegemist oli 
ühe tähtsaima erialase distsipliini
ga, vaimistusid üliõpilased eksa
miks eriti hoolikalt ja  püüdlikult.

Uaopiiaste tublit tööd kroonis 
eksamil väljapaistev edu: koik 
üheksa üliõpilast sooritasid eksami 
hinde.e „väga hea". Lriti sügavaid 
ja  põhjalikke teadmisi näitasid ek 
samil sm-d Koidu Roonurm, Nora 
Ploomipuu jt.

Rühma üliõpilased püüavad eel- 
seisvailgi eksameil saavutada sama 
häid tulemusi, et kindlustada Eesti 
NSV 10. aastapäeva eelse eksam i
sessiooni täielik õnnestumine.

R. Käärik

. TubMt tööd kroontb 
edu

Kevadsemester möödus õigustea
duskonna üliõpilastel pidevas ning 
pingelises töös. Semestri jooksul 
süstemaatiliselt ja  eriti püsivalt 
töötanud üliõpilased sooritasid rea 
eksameid väga headele hmneteie 
juba enne sessiooni algust. Selliste 
eeskujulike üliõpilastena paistivad  
sLma I kursusel kommunistlikud 
noored H. Küttik, A . Vakk ja  V. 
Krinal ning II kursusel kommu
nistlik noor R. Kaunsar ning üli
õpilased I. Martin, S. Piliste jt.

Nende eesrindlike üliõpilaste tõ
husat tööd krooninud edu innusta
gu kõiki võistlema samasuguse 
hoolega eesseisvate eksamite pari
ma õnnestumise eest!

E. Mägi

Eksamid algasid
Eksamisessioon on alanud ka met- 

I sandusteaduskonna metsatööstuse 
! osakonna 11 kursusel. Sessiooni se- 
inises käigus on eriti silma paist- 
i nud üliõpilased Kuigo, Lauri ja  
jAltosaar, kes sooritasid esimestena 
! teoreetilise mehhaanika arvestus
töö ja  seejärel ka eksami, saavu
tades väga hea hinde.

! Raskusi esines ehitusmehhaanika 
graafiliste tööde tähtaegse esitam i
sega, kuid tänu õppejõu sm. Olli 
hoolitsusele iga üliõpilase edasi
jõudmise eest ning tema poolt tar
vituselevõetud abinõudele on siin
gi raskused kõrvaldatud.

U. Ugaste, 
metsandusteaduskonna 11 kur

suse üliõpilane.

Eksamisessiooni ettevalmistustööd 
on lõppenud. Nüüd toimub õppe- 
ja  kasvatustöö tulemuste kokkuvõ
te, saavutuste kontroll iga teadus
konna ja  iga üliõpilase suhtes.

Õigusteaduskonna 111 kursus on 
juba lõpetanud eksamisessiooni. 
Need üliõpilased, kes suhtusid 
nõukogulikult oma töösse, soorita
sid kõik eksamid edukalt. Sm-d 
A.oik, Salumaa, Türk jt. õiendasid 
näiteks koik eksamid hindele „vä
ga hea". Ent esines ka vastupidi
seid näiteid: üdõpiiased Raup,
A.artau ja  Võlli said lohaka töö 
tõttu eksameil mitterahuldavaid 
hindeid.

Eksameiks valmistumise käigus 
esines ka ebaseltsimeheukku suh
tumist kaasüliõpilastesse. Nii näi
teks III kursuse üliõpilane Klaassen  
ei andnud oma häid konspekte 
seltsimeestele, kes palusid neid 
oma konspektide kontrollimiseks 
ja  täpsustamiseks. Samuti aiahin- 
nati kollektiivse õppimise tähtsust, 
li l  kursuse aktiiv (kursusevanem  
sm. Koik jt.) ei tundnud huvi ses
siooni käigu suhtes, vaid piirdusid 
eksamitulemuste kindlakstegemise
ga vastava graafiku järgi. Oma 
osa eksamite käigu suunamisel ja  
Kontrodimisel ei täitnud ka komso- 
moli-aigorganisatsiooni büroo õp- 
petöösektori juhataja sm. Kallas
te ja  ametiühingu büroo, kelle süü 
läbi ei rakendatud töö^e aktivisti
de kontroLposte. Need väärnähtu- 
sed ei tohi korduda ülejäänud  
kursuste eksamisessioonil ja  nende 
esinemise vältimiseks ongi juba  
tarvitusele võetud vastavad abi
nõud.

Teaduskonna ülejäänud kursus
tel on tõsiselt valmistatud eksam i
sessiooniks. I ja  ii kursusel on 
suurt tähelepanu osutatud m ark
sismi-leninismi aluste ja  vene kee
le õppimise parandamisele. Kuid 
siingi esineb siiski puudusi. Mark- 
sismi-leninismi aluste seminaridelt 
puudusid paljud üliõpilased põhju
seta. I kursuse üliõpilane Kuiva 
motiveerib sagedast puudumist sel
lega, et tal olevat hommikupooli
kud palju tegemist, mistõttu ta ei 
saavat ilmuda kell 14 algavale se
minarile. See näitab distsipliini- ja  
vastutustunde puudumist. Vene 
keele õppimise tähtsust alahinda

vad sama kursuse üliõpilased
Hiielo, Sahk jt.

Esineb ka juhtumeid, kus üliõpi
lased lähevad eksameile puuduli
ku ettevalmistusega. 1 kursuse üli
õpilased Kiishoiiz, Vuchman ja 
лааго tahtsid sooritada NSV Liidu 
ajaloo eksamit enne sessiooni al
gust, kuid vaimistusid selleks nõr
galt, lootes etteütlejate abile, ja  
tulemuseks olid hädised rahulda
vad hinded.

Et selliseid väärnähtusi edaspidi 
ei esineks, on tarvis üliõpilastel 
endii suhtuda täie tõsidusega õp
petöösse. Teiselt poolt on tarvis 
eksamieelseil päevil organiseerida 
konsultatsioone, seltsimehelikku 
abi nendele üliõpilastele, Kellele 
omal jõul mõningaist küsimustest 
ülesaamine tekitab raskusi. Siin 
peab avalduma kollektiivi jõud. 
fioolimatu suhtumine oma kaaslas
tesse on häbiasi. On tarvis põhja
likult välja juurida vana ja  väär 
suhtumine õppetöösse, kõigile ette- 
tuievaile väärnähtustele tuleb rea
geerida kiiresti ja  teravalt.

On tarvis pidada meeles, et ek 
samisessioon on tähtsaks etapiks 
noorte kaadrite ettevalmistamisel. 
Sellepärast tuleb sel perioodil eri
ti hoolikalt jälgida iga üliõpilase 
tööd, et meie töös uute kaadrite 
ettevalmistamisel ei tekiks praaki. 
Meil on ses osas hoiatavaid koge- 
musi. On esinenud juhtumeid, kus 
ülikoolis ettevalmistuse saanud 
inimesi ei saa rakendada tööle ju
ristidena (1949. a. lõpetanu
ii. Tüüts). Veel tänavusegi V kur
suse üliõpilaste hulgas oli viimase 
ajani neid, kes ei sobi nõukogude 
juristideks (Kail, Aiiiksoo jt.). N ii
suguste tegelaste pääsemine viim a
se kursuseni näitab, et me oleme 
seni lubamatult vastutustundetult 
suhtunud oma ülesandesse v ä ä r 
t u s l i k u  kaadri kasvatamise 
aial.

Õppides neist kogemustest tuleb 
väga hoolikalt ja  sügavalt tutvuda 
iga üliõpilasega, tema tööga ja  või- 
meiega, et vältida edaspidi vigu ja  
varustada vabariiki kõrgekvalitee
dilise kaadriga. Seda tuleb eriti 
praegu, eksamisessiooni a jal ran
gelt silmas pidada.

B. Hiire, 
õigusteaduskonna komsomoii- 

algorganisatsiooni sekretär.

Abistame iHiõpüasi ka sessiooni aja!
Üheks abinõuks üliõpilaste abis

tamiseks ainete kordamisel lühike
sel eksam ite-eelsel ajal on ülevaat
like loengute korraldamine õppe
jõudude poolt. Ei tule arvata, et 
need loengud tähendaksid semestri 
või õppeaasta vältei peetud loen
gute kordamist. On ju  selge, et sel
liste loengutega ei tohi ära kulu
tada aega, mis peab jääm a 'üliõpi
lastele iseseisvaks aine kordami
seks. Siit järgneb, et selliseid loen
guid ei saa olla palju, vaid mõni 
üksik. On ka aineid, milles selliste 
loengute järgi pole vajadust. Kui 
on kindel, et aine on 'üliõpilaste 
poolt õigesti aru saadud ja  vajab  
ainult mälus värskendamist, mida 
üliõpilane ise õpperaamatute või 
üleskirjutuste järgi saab teha, siis 
oleks pedagoogiliselt väär see töö 
üliõpilaste käest ära votta. Meie

eesmärk on ju, et üliõpilased har
juksid võimalikult hästi iseseisvalt 
töötama, ka aine kordamisel. V a ja 
dus ülevaatlike loengute järgi ker
kib siis, kui on tegemist suure 
ulatusega ja  probieemiderikka ai
nega.

Tuleb hoiduda eksitusest, mis teh
ti matemaatika-loodusteaduskonnas, 
kus selliseid loenguid korraldati 
eksamipiletite järjekorras. Eksami- 
piiet peab sisaldama k'üsimusi Kur
suse erinevatest osadest. Küsim u
sed samast probleemist jaotatakse 
enamasti mitmete piletite \ahel. 
Nii ei moodusta eksamipilet ter
vikut, mis saaks olla üievaatUku 
loengu aluseks. Pealegi pole luba
tud tutvustada üliõpiiasi üksikute 
piletite sisuga.

A , Vaik

Käesoleval suvel tähistab eesti 
töötav rahvas Nõukogude Eesti 10. 
aastapäeva. Tähtsaimaks ürituseks 
selle suure tähtpäeva tähistamisel 
on kahtlemata Nõukogude Eesti
1950. aasta üldlaulupidu. Sel päe
val laulab eesti töötav rahvas oma 
õnnelikust elust tänapäeval ja  oma 
kindlast usust veel õnnelikumasse 
ellu homme, oma võitudest ja  tööst, 
oma tänust bolševike parteile, 
Nõukogude valitsusele ja  suurele 
Staiinile.

Üldlaulupidu on ka TRÜ koori
dele tehtud töö ülevaatuseks. Pea
me sel päeval esinema kunstiliselt 
viimistletud ja  hästi omandatud 
kavaga.

Juba käesoleva õppeaasta algu
sest peale kulgeb meie kooride töö 
peamiselt üldlaulupeo repertuaari 
omandamise tähe all, tänu millele 
on laulud põhiliselt hästi omanda
tud. On selgeks õpitud ka laulud, 
millega hiljem  täiendati laulupeo 
kava. Kuid see ei tähenda, et 
meie koorid võiksid saavutatuga

rahulduda ja  ettevalmistustööd 
unarusse jätta. Kuigi laulud on 
küll põhiliselt omandatud, peavad 
kooriliikmed siiski harjutustest 
korralikult osa võtma, et õpitud 
laule m eelde tuletada ja viimis- 
teiia.

Mõlemas kooris aga on distsi
plineerimatus viimasel a ja l saanud 
tõsiseks piduriks töö edukale käi
gule. Puudumisprotsent tõuseb pi- 
devait. Distsipliinitunde puuduse 
eredaks näiteks oli viimane üld
laulupeo eeiproov Tartus, kus nais
koori lauljaist oli kohal ainult 
50% , meeskoorist aga veelgi vähem.

Puudumisi motiveeritakse pinge
rikka õppetöö ja  eksamisessiooni
ga, kuid mõni tund nädalas laul
misele pühendada pole palju isegi 
eksamisessiooni ajal. Koigil laul
ja il tuleb veel nüüd muuta suhtu
mist koori töösse ja  proovidest 
korralikult osa votta, et ülikooli 
koorid võiksid laulupeol esineda 
täies koosseisus ja hästi.

A. Ingalt
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Valmistume suviseks puhkeajaks Ü!ikoo!i õnnestunud spordipäev
ELKNU TRÜ komitee kinnitas 

hiljuti suvisel õppetöö vaheajat 
läbiviidavate ürituste plaani, mis 
loob eeldusi puhkeaja kultuurseks 
ja  kasulikuks veetmiseks, pannes 
ühtlasi üliõpilastele suuri ja  olu
lisi ülesandeid enesetäiendamise, 
kolhooside abistamise jm s. osas.

Eksamisessiooni a jal on ette näh
tud rida 1'ühemaid ekskursioone ja  
väljasõite. Nii toimuvad juunikuu  
kahel pühapäeval ülikooli m ooto!- 
paadil „Tem po" väljasõidud Peip 
sile, korraldatakse lühimatku T ar
tu ümbrusse ja  ekskursioon Lõuna- 
Eestisse. Need üritused pakuvad 
'üliõpilastele soodsaid võimalusi 
pingsa töö vaheaegade kultuursens 
möödasaatmiseks ja  jõu ammuta
miseks veel edukamaks tööks.

Ülikooli komsomolikomitee paneb 
kõigile üliõpilastele ette suvevahe
ajal läbi töötada nõukogude auto- j 
rite väljapaistvaid ilunirjandus- ; 
likke teoseid. Eelkõige tuleb igat } 
üliõpilasel läbi lugeda A žajevi ro
maan „Kaugel M oskvast" (I ja  !1 
köide), Dobrovolstki teosed „Kolm  
hallides sinelites" ja  „Zenja Mas
lova " (viimased kaks käsitlevad 
üliõpilaste eluga seotud probleeme) 
ja  Pavlenko romaan „Onn". Järg
neval semestril korraldatakse kõi
gis õpperühmades arutelud neis 
teostes käsitletavate probleemide

kohta. Kahtlemata kiirendab see 
üritus meie 'üliõpilaste ideeiis-poiii- 
tilist arenemist, annab neile veel 
enam veendumust ja  kindlust võit
luseks kommunismi eest, vana ja 
iganenu vastu.

Üliõpilastele, kes jäävad suve
vaheajaks Tartu, korraldatakse 
väljasõite „Tem pol", ekskursioone 
Tartu käitistesse jne. Moodusta
takse samuti brigaade, kes sõidavad 
abistama šeflusaluseid kolhoose 
põllutöödel või viima kolhoosniku
tele külakosti kunstilise isetegevu
se näol.

Eriti vastutusrikkad ülesanded 
langevad suveks maale sõitvaile 
üliõpilastele. Iga üliõpilase auko
hus on esineda kolhoosnikutele 
erialaste ja  'üldpoliitiliste vestluste 
ning loengutega. Samuti tuleb igati 
kaasa aidata kolhooside isetegevus- 
kollektiivide, poliitrmgide, seina
lehtede jne. töös ning põllum ajan
duslike hooajatööde teostamisel.

üliõpilased, kes sõidavad suvens 
maale, peavad igalpool käituma ja  
töötama nii, et nad tooksid kasu 
noukogude rahvale, ei teeks häbi 
meie ülikoolile. Ka maal tuleb pi
dada energilist võitlust igasuguste 
väärnähtuste, kulaklik-natsionalist- 
like elementide ja  nende urgitsus- 
katsete vastu. Sellega saame kõige

paremini kaasa aidata meie noor
te kolhooside tugevdamiseks ja  
nende õitsengu kindlustamiseks. 
Samaväärne sellega on ka töö kol
hooside komsomoli-algorganisat- 
sioonide abistamisel ja  nende loo
misel seal, kus seda seni pole teh
tud. Siin seisab eriti meie aktivis
tidel ees tubli ja tänuväärt töö.

Silmaringi avardamiseks, uute 
: muljete, teadmiste ja  kogemuste 
! ammutamiseks korraldatakse suve- 
! vaheajal ekskursioone vennasvaba- 
i riikidesse.

Rida üritusi korraldatakse ka 
teaduskondade poolt. Põilum ajan- 

I dusteaduskond viib läbi suvepäeva 
) Pouatu kolhoosis, matemaatika- 

loodusteaduskond ekspeditsiooni 
kolhooside hüdroelektrijaam a ehi
tustöödele Taevaskojas jne.

Kommunistlikel noortel, rühma
vanematel, ametiühingu grupior- 
ganisaatoreil ja teistel aktivistide! 
tuleb eesseisvaist 'ülesannetest in
formeerida iga üliõpilast ja  hoolit
seda selle eest, et noored läheksid 
nende täitmisele täie teadlikkuse 
ja  vastutustundega.

V. Kaarna,
ELKNÜ TRÜ Komitee massi

lise poliitilise töö sektori 
juhataja.

Aktiivsest puhkusest eksamisessiooni aja
Aktiivne puhkus ja  režiim aita

vad palju kaasa õppeedukuse tõst
miseks ja heade tulemuste saavu
tamiseks eksamitel. Aktiivne puh
kus ja mõistlik päevakord (re
žiim) aitavad säilitada vaimset 
värskust ja  kehalist heaolutunnet 
ning vältida väsimustunde tekki
mist eriti sessiooni teisel poolel.

Eksamite a jal kurdavad üliõpi
lased sageli väsimuse üle. Vestel
des nendega lähemalt selgub, et 
paljud üliõpilased õpivad 11. ö. 
ööd ja  päevad kokku, kuna eksa
meid on palju ja  aega vähe. Selle
pärast ei saa nad aega käia oigel 
ajal söömas, pole aega magada, 
jalutada ega sportida, tarvitatakse 
une vältimiseks mitmesuguseid er- 
gutusaineid jne. Sellise eluviisi tõt
tu tekkiv väsimus on täiesti aru
saadav ja  loomulik nähtus, sest 
tao.ine eluviis on lubamatu vägi
vald organismi ja  tervise suhtes. 
Ei või karistamatult ignoreerida 
organismi loom ulikke nõudeid une, 
toidu ja  kehaliste harjutugte järe
le pikema aja vältel. Tuleb ikkagi 
ka eksamisessiooni ajal ^lada nor
maalselt nagu enne eksameidki, 
tuleb loobuda igasugustest järsku
dest muudatustest eluviisis, sest 
nendega kohanemata organism ei 
ole võimeline normaalseteks saa
vutusteks õppetöös.

Vaatleme neid kolme tähtsamat 
tegurit —  uni, toit ja  kehalised 
harjutused —  lähemalt.

Korralik uni ja  puhkus omavad 
väga suurt tähtsust. Õppides kogu

I päeva peab aju töötama intensiiv- 
: selt, temas toimuvad mitmesugu- 
; sed biokeemilised protsessid. See

juures vabanevad nn. aju ainevahe
tuse produktid, mis ei jõua päeva 
jooksul küllalt kiiresti eemalduda, 
kui loobutakse täielikult kehalis
test harjutustest. Kuhjudes vähen
davad aju väsimusained inimese 
erksust ja  vaimset töövõimet, kut
sudes esile väsimuse.

Oösel magamisel lahtise aknaga 
toas värskes õhus eemaldatakse 
need ained ja  a ju  muutub uuesti 
töövõimeliseks ja  värskeks. Puudu
liku magamise või halvas õhus 
magamise tagajärjel ei puhka ini
mene täielikult välja  ja  seetõttu 
kannatab õppimine. Täielik maga
matus ühe öö kestel mõjub ajute
gevusele nii tugevasti, et veel nel
ja  päeva pärast on tunda selle ta
gajärgi, eriti aga kannatab mälu. 
lu leb  magada ikkagi 8— 9 tundi 
ööpäevas, sest ainult siis on töö- 
tunnid maksimaalselt produktiiv
sed.

Korraliku toitumise tähtsus on 
pikematagi selge. Küll aga tuleb 
rõhutada söögiaegadest mittekinni
pidamise halbu tagajärgi. Korratu 
söömine eksamisessiooni ajal vä
hendab oluliselt õppeedukust. Toit
mine annab ju  otseselt energiat, 
jõudu. Toit peab olema kõrgekvali
teediline, selles ei tohi puududa 
vajalik hulk vaike ja  vitamiine.

Hoopiski lubamatu on, kui eksa
mite ajal loobutakse aja säästmi

seks täielikult kehalistest harju
tustest värskes õhus, nagu seda 
ekslikult teevad paljud üliõpilased. 
JNõukogude teadlaste uurimused on 
näidanud, et eriti vaimse töö kes
tel kuhjub meie kehas ja  ajum assi 
veresoontes palju süsihappegaasi, 
mida on tarvis kiiresti kõrvaldada. 
Aktiivne puhkus, s. o. mitteväsita- 
valt teostatud kehalised harjutu
sed aitavad seda väsimustunnet 
kiiremini ja  kindlamini kõrvalda
da kui lihtne puhkamine (lamami- 
ne, m agam ine). Aktiivseks puhku
seks sobib hommikune virgutus- 
voimlemine värskes õhus, päeval 
1— 2-tunnine jalutuskäik (näit. 1 
tund pärast lõunasööki ja  1 tund 
enne magamaheitmist). Soovitatav 
on ka kerge võimlemine ja  suple
mine, õhu- ja  päikesevannide võt
mine jõekaldal. Kirjeldatud protse
duur aga ei tohiks kesta üle 1 
tunni. Ainult õhu- ja  päikese vanni 
võtmine on puudulik, see tuleb 
tingimata siduda suplemisega. Sup
lemise järel ei tule enam lamada, 
vaid kohe riietuda ja  lahkuda. 
Üldse peab ütlema, et lamamine 
puhkamise eesmärgil pole eksam i
sessiooni a jal soovitatav, tarvis on 
aktiivset liikumist.

Ükskõik, milline kehaline harju
tus ka oleks, ta ei tohi eksamite 

j edukuse huvides olla liiga inten- 
I siivne, väsitav.

Kui üliõpilased mainitud nõudeid 
silmas peavad, siis pole kahtlust 

I eksamite õnnestumises.
J. Laidvere

VASTUSEXS МЙЕ KRMUKALE 

Tööd parandatakse
Metsandusteaduskonna komso- 

moli-algorganisatsiooni üldkoosole
kul, mis toimus 2?. mail, arutati 
läbi ajalehes „Tartu Riiklik Üli
kool" 6. mail s. a. ilmunud artik
kel „Kommunistlikud noored ja  
teaduslik töö". Selles artiklis esi
letoodud terava kriitika metsan
dusteaduskonna kom som oli-a'gorga- 
nisatsiooni töö kohta teadusliku töö 
juhtimise alal tunnistas koosolek 
üksmeelselt õigeks.

Küsimuse põhjaliku arutlemise 
järel võeti koosolekul vastu otsus, 
m illes nähakse ette abinõud kom 
m unistlike noorte ulatuslikuks 
kaasahaaramiseks teaduslikule töö
le ja  selle töö suunamise paranda
miseks. Atates sügissemestrist suu
natakse kõik II ja vanemate kur
suste kommunistlikud noored ak
tiivselt osa võtma teaduslike ringi
de tööst. Bürood aga kohustati pi
devalt kontrollima ja  juhendama  
teaduslike ringide tegevust ja  
kommunistlike noorte osavõttu 
nende tööst.

J. Kallas,
metsandusteaduskonna komso- 

moli-algorganisatsiooni 
isekretär.

Ktassivaen!as!e patjastamine kothoosides on ka šeffide u!esanne
Pärast Eestimaa K(b)P Keskko

mitee VIII pleenumit ning kohalike 
parteiaktiivide koosolekuid on võit
lus meie kolhoosidesse sissetungi
nud kulaklike ja  kodanlik-natsio- 
nalistlike elementidega tunduvalt 
elavnenud.

Ometi aga leidub meie kolhoosi
des veel küllaltki peidetud klassi
vaenlast. Nende kiirest paljastam i
sest ei tohi jääda kõrvale ka šcf 
lusasutised ja -organisatsioonid. 
Loomulikult on see täiel määra! 
maksev ka meie Tartu Riikliku 
Ülikooli šefluskom isjoni kohta. 
Teatavasti on ülikool šeflusvahe- 
korras Mäksa vallaga ning meie 
põllumajandusteaduskond veel pea
leselle Tartu valla Põuatu kol
hoosiga. Ei saa öelda, et üükool 
šefina Mäksa valla ning Põuatu 
kolhoosi oleks unarusse jätnud, 
kuid ometi on ta oma šefikohustusi 
täitnud ühekülgselt. On piirdutud 
peamiselt agrotehniliste nõuannete 
ning kunstilise isetegevuse pakku
misega. Kuid on selge, et käesoleval 
momendil kolhooside tugevdami
seks ei piisa ainuüksi eeskujulikust 
agrotehnikast, vaid eelkõige on 
need kolhoosid tarvis puhastada 
klassivõõrast elemendist. Ja seda 
on TR Ü  šeflusalustes kolhoosides

veel küllalt. See on aga šeflusko- 
misjonil (esimees sm. R. Raudsepp) 
jäänud silmapaari vahele. K u ju 
kaks näiteks on siin just Põuatu 
kolhoos, kus tänaseni istuvad ju 
hatuses sellised kulaklikud ning 
rahvavaenulikud tüübid, nagu 
Voot, Koppel jt., kes teevad kõik 
selleks, et ühismajandit laostada. 
Ometi on põllumajandusteaduskon
na inimesed sagedasteks külalis
teks Põuatu kolhoosis. Mäksa valla 
M ajaka ja  Lembitu kolhoosis või
mutsesid viimase ajani kulakud 
Roiu ning Loopere. Kuid sama val
la Koidu, Helina jt. kolhoosides on 
veel praegugi võimutsemas mitugi 
samasugust tegelast. Kõigi nende 
kolhoosilõhkujate päevavalgele 
toomiseks peavad ülikooli šeflus- 
komisjon ning ühiskondlikud orga
nisatsioonid andma senisest tundu
valt tõhusamat abi. Ei tohi lasta 
enam end petta näilisest korras- 
o^k u st, šefluskohustusi on tarvis 
täita enam sisusse tungides. Ka üli
kooli komsomolikomitee peab tihen
dama sidet šeflusaluste kolhooside 
noortega, mis aitaks tunduva!t ker
gendada võitlust kulakute ning ko
danlike natsionalistide vastu.

H. Laulik

Мотяея? s/70/Y%?äe&a apa/mse/?. 17Ы poo/sõõns.- pro/. Abor?
auaAõnžf рИаямд

Möödunud pühapäeval toimus TR  
Ülikooli II spordipäev. Kell pool 
neli pärast lõunat liikus rongkäik 
peahoone eest Tamme staadionile, 
kus järgnesid defilee, rektori ava
sõna ja mitmekesise sisuga spor
divõistlused.

Avasõnale järgnenud massvõim- 
lemises esinesid võrdlemisi raske 
vabaharjutuste kombinatsiooniga 
ligi 300 mees- ja  naisüliõpilast õpe
tajate P. Rannamäe ja  U. Sahva 
juhtimisel. Harjutused sooritati 
korralikult, esines ainult üksikuid 
liigutuste ebatäpsusi mõnede üliõpi
laste juures. Kuna võimlemine on 
nõukogude kehalise kasvatuse alus. 
tuleks edaspidi taotelia veel suu
rema hulga esinejate osavõttu 
massvõimlemisest.

Vetruvalt hoolaualt demonstreeri
sid mitmesuguseid meisterlikke 
hüppeid sm-d H. Elken, U. Sah
va jt.

Teatejooksudes toimusid pinge
lised võistlused teaduskondade va
hel. Kehakultuuriteaduskond võist
lustest osa ei võtnud, et muuta 
konkurentsi teiste teaduskondade 
vahel ühtlasemaks ja  huvipakkuva
maks.

Naiste 10X100 m teatejooksu 
võitis arstiteaduskond ajaga  
2:31,8 min. Järgnesid ajaloo-keele
teaduskonna II naiskond ja  mate- 
maatika-loodusteaduskond. Meeste 
samasuguses teatejooksus jäi võit 
samuti arstiteaduskonnale.

40 0+ 3 0 0 + 2 0 0 + 1 0 0  m teatejook
sus naistele tuli võitjaks ajaloo- 
keeleteaduskonna naiskond, kelle 
ajaks märgiti 2:46,8 min. Meeste 
4X 400 m teatejooksu aga võitis 
õigusteaduskond ajaga 3:48,8 min, 
jättes teiseks veterinaarteaduskon- 
na ja  kolmandaks arstiteadus
konna.

Kõige edukamaks teaduskonnaks 
teatejooksudes ja  rändkarika võit
jaks osutus arstiteaduskond, nagu 
eelmiselgi aastal. Üldises paremus
järjestuses järgnesid arstiteadus
konnale matemaatika-loodus-, a ja- 
loo-keele-, veterinaar- ja  õigus
teaduskond. Eelviimaseks jäi põl
lumajandusteaduskond ja  viim a
seks metsandusteaduskond. Siin
juures tekib küsimus, millega se
letada põllumajandusteaduskonna 
tagasilangust — mullusel spordi
päeval saavutas ta arstiteaduskon
naga peagu võrdse punktide arvu. 
Väga halvasti esines tänavu ka 
metsandusteaduskond, kes võttis 
osa ainult 'ühest teatejooksust ja  
saavutas vaid 6 punkti.

Meeste kaugushüppes saavutasid 
häid tulemusi M. Jaaniorg ja  R. 
Vodja. Nende parimad hüpped olid 
vastavalt 6,53 m ja  6,48 m.

Edasi oli spordipäeva kavas rat
sutajate esinemine. Takistussõidu 
võitjaks tuli Linnus, kellele järg
nesid Lõhmus ja  Kangur.

Spordipäeva lõpul toimus ja lg 
pallivõistlus, kus õpetaja A. Rüngi 
poolt hiljuti organiseeritud USK  
jalgpallim eeskond kohtus „D üna
m o" jalgpalluritega. Saavutatud 
viik 1:1 on meie noorele võistkon
nale õige tubliks tulemuseks.

Kokkuvõttes võib öelda, et üli
kooli spordipäev õnnestus võrdle
misi hästi. Päev olnuks muidugi 
veel huvitavam, kui kõik paremad 
USK-i sportlased võtnuksid sellest 
osa, kuid samal ajal toimus T al
linnas kergejõnstikuvõistlus Eesti 
N SV  ja  Läti NSV vahel, kus meie 
ülikooli parimad sportlased aita
sid kaasa Eesti NSV ülekaalukale 
võidule Läti NSV üle.

V. Laid

/50  яайй/й?рйа&? uõ#;s osa fnaswõ/?n/<?fn;'.?e5?. У. АеийбДн

M E IL E  K IR J U T A T A K S E

Spordipäeva läbiviimise aega tuleks muuta
Rektori käskkirja kohaselt viiak- [ lähenemas, spordipäevaks valmistu- 

se ülikooli traditsiooniline spordi-; mine aga nõuab võrdlemisi palju  
päev läbi iga aasta maikuu viima- j aega (eriti massyõimlemise osas).
sel pühapäeval. Kahtlemata on see 
aeg mõnes mõttes soodus, eriti 
ilmastikuliste tingimuste poolest 
Teiselt poolt aga tuleb arvestada 
seda, et paljudele üliõpilastele te
kitab spordipäevast osavõtmine sel
a jal suuri raskusi, kuna e k s a m j - ______________________________
sessioon on kas juba käimas või Vastutava toimetaja a j, k t  O. Utt

Seda arvesse võttes tuleks rekto
raadil tõsiselt kaaluda spordipäeva 
läbiviimise tähtaja üleviimist mai
kuu teisele või kolmandale püha
päevale, mil võimalused sellest 
osavõtmiseks on paremad.

L. Laur
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iga kommunisti ja kommunistliku 
noore püha kohus

Õppeaasta läheneb lõpule. S a ja d ; 
üliõpilased on juba sooritanud) 
kõik eksamid ja  seega Lõpetanud 
kursuse. Kuid eksamisessioon p o le } 
veel lõppenud. Paljud eksamid sei' 
šavad veel ees, paljud noored val
mistuvad riigieksameiks.

Senised eksamid näitavad, et TRÜ  
üliõpilaskonna rõhuv enamus suh
tub tõsiselt eksamitesse, et enamik 
teaduskondi on korralikult ette val
mistanud eksamisessiooni läbiviim i
seks.

Samal ajal on mõningaid fakte, 
mis räägivad sellest, et meil lei
dub siiski üksikuid üliõpilasi, kes 
suhtuvad eksamitesse ebanõukogu- 
likult, tulevad eksamile puuduliku 
ettevalmistusega ja  selle tagajärjel 
kukuvad läbi. Eriti lubamatu on 
niisugune suhtumine ühiskonnatea
duslike õppeainete puhul. Kuid seni 
on ette tulnud juba rida läbikuk
kumise juhtumeid just neis õppe
ainetes.

Siin peab märkima, et teaduskon
dade dekanaadid ja  ülikooli õppe- 
osakond ei teinud kõike tarvilik
ku eksamisessiooni normaalse kul
gemise kindlustamiseks. Eksami- 
tähtpäevade planeerimisel sageli ei 
arvestatud üliõpilaste võimalusi 
(eriti matemaatika-loodusteadus- 
konnas), mis paratamatult toob 
kaasa üliõpilaste ülekoormamise 
ja  eksamitulemuste languse. Väga 
halb on ka see, et meil leidub üksi
kuid õppejõude, nagu näiteks vete- 
rinaarteaduskonna õppejõud pro
fessor Tehver, kes eksamitel luba
vad endale tooreid väljendusi üli
õpilaste suhtes, sellega hirmntades 
neid ja  mitte võimaldades kesken
dada oma mõtteid vastustele.

Eksamisessiooni eduka lõpulevii
mise kindlustamiseks on veel teha 
suur töö. Eriti vastutusrikkad üles
anded langevad siin kommunistidele 
ja kommunistlikele noortele, kes 
peavad etendama juhtivat osa võit
luses parimate töötulemuste saavu
tamise eest Nõukogude Eesti 10. 
aastapäeva auks.

Kommunistid ja  kommunistlikud 
noored peavad nägema oma pea
misi ülesannet selles, et tõsta kõiki 
üliõpilasi eesrindlaste tasemele. 
Nad peavad selgitama, kes on nen
de õpperühmas m ahajäänumad ja  
nõrgemini ettevalmistatud üliõpila
sed, ning siis terve rühma kaasabil 
organiseerima nende abistamist, 
nõudma, et need nõrgemad üliõpi
lased kindlasti kasutaksid konsul
tatsioone ja  tuleksid eksameile 
põhjaliku ettevalmistusega.

Kuid esm ajärjekorras peavad 
meie üliõpilased —  konnnuhistid 
ja  kommunistlikud noored ise oma 
eeskujuga näitama, kuidas tuleb 
suhtuda eksamite ettevalmistamisse 
ja  sooritamisse. Peab ütlema, et se
da oma põhiiilesannet on rõhuv 
enamus kommuniste ja  kommunist
likke noori täitnud. Meil on palju  
tublisid üliõpilasi, kes õiendavad 
kõik eksamid hindele „väga hea",

ja  suurem osa neist kuulub kom 
munistide ja kommunistlike noorte 
hulka. Üle ülikooli on nende kesk
mine õppeedukus kõrgein noortest, 
kes ei ole partei ega komsomoli 
ridades. Ja #ee on täiesti arusaa
dav. Nii peabki see olema.

Kahjuks aga esineb siiski veel 
juhtumeid, mis räägivad sellest, 
et mõningad kommunistlikud noo
red ei ole aru saanud oma põhi
ülesandest, jäävad maha organi
seerimata noortest ja  nii ei tee au 
kommunistlike noorte organisat
sioonile. Siin võib tuua näiteks õi
gusteaduskonna III kursuse kom 
munistlikke noori, kelle eksamitu
lemuste keskmine osutus madala
maks organiseerimata noorte o m a st! 
niisuguses tähtsas õppeaines nagu 
poliitiline ökonoomia.

Häbistav on üksikute kommunist
like noorte ebaaus käitumine ek
samitel. õigusteaduskonna 1 kursu
se kommunistlik noor Kiisholtz näi
teks kasutas NSV Liidu riigi ja  õi
guse ajaloo eksamil parema hinde 
saavutamiseks ebaausaid võtteid, 
kusjuures teda abistas ka kom m u
nistlik noor Zääro. Peab ütle
ma, et kodanliku aja vastik jä ä 
nus —  spikerdamine — ei ole meie 
ülikoolist veel täiesti kõrvaldatud. 
Püüe eksamil ette ütelda leiab vee! 
poolehoidjaid madala teadlikkuse
ga üliõpilaste hulgas. Kommunisti
de ja kommunistlike noorte ülesan
ne on halastamatult võidelda nende 
võltsijate ja  petturitega, sest nende 
koht ei oie nõukogude ülikoolis. 
Rangeimat hukkamõistu aga väärib 
juhtum, kus kommunistlik noor ise 
langeb sellise alandava tegevuseni.

Meil on ka kommunistlikke noori, 
kelle õppeedukus ei anna eeskuju  
organiseerimata noortele. Kui näi
teks üliõpilased Oper ja  Is- 
mit matemaatika-loodusteaduskon- 
na I kursuselt õigesti mõistsid 
oma ülesannet ja  kevadisel sessioo
nil palju hoolikamalt valmistusid 
marksismi-leninismi aluste eksa
miks kui talvisel sessioonil, siis 
põllumajandusteaduskonna I kur
suse kommunistlike noorte Poro- 
vardja, Raudsepa ja Tamme eksa
mitulemused on palju nõrgemad. 
Nad said ainult rahuldavaid hin
deid niisugustes ainetes nagu füüsi
ka, marksismi-leninismi alused jne. 
Aga ometi on kommunistlike noor
te püha kohus eriti praegusel ses
sioonil õppida ainult headele ja  
väga headele hinnetele.

Tunduv osa eksamisessioonist sei
sab veel ees. Meie kõikide ülesanne 
seisab selles, et eksamisessioon  
organiseeritult lõpule viia. Kom m u
nistid ja  kommunistlikud noored 
peavad siin sammuma esimeste ri
dades, oma eeskujuga näitama, 
kuidas luleb suhtuda eksameisse, 
kuidas tuleb neiks valmistuda, 
kuidas tuleb aidata nõrgemaid ja  
kuidas võidelda igasuguse ebaausu
se ning ebanõukoguliku käitumise 
faktidega eksamite sooritamisel.

Kommunistükud noored on parimad
Mitte juhuslikult pole sattunud 

üiikoo!i autahvlile arstiteaduskon
na V kursuse üliõpilase Akivo  
Lenzneri pitt. Rea aastate jooksu! 
on ta olnud parimaid üliõpilasi 
oma kursuse], töötanud väsimatult 
ühiskondlikul rindel ja  —  nagu see 
sobibki kommunistlikule noorele —  
tähelepanuväärse põhjalikkusega  
lahendanud teaduslikke probleeme. 
Ka käesoleval sessioonil on tema 
hinded eranditult väga head.

Nii õppetulemustelt kui ka ise
seisva teadusliku töö poolest seisab 
tema kõrval kursusekaaslane kom 
munistlik noor H arry Kanter, kes 
samuti sooritab kõik eksamid hin
dele „väga h ea '.

R. Looga !

Põhjalike teadmistega
Innukalt asusid eksameid soori

tama ajaloo-keeleteaduskonna üli
õpilased. Eriti põhjalikke teadmisi 
osutavad eksamitel kommunistli
kud noored, kes kõigil kursuste] i 
kuuluvad eesrindlikemate üliõpi
laste hulka.

IV kursuse ajaloolased kommu- { 
nistlikud noored Ellen Plotnik, 
Karl Siilivask, Asta Künnap jt. soo-  ̂
ritasid neil päevi) hindele „väga j 
h ea" Valgevene aja)oo ja vene kee- j 
le eksami. Loogika-psühholoogia- ; 
osakonna 1 kursusel paistavad sit-;  
ma Kanni Kukk ja Ester Toomsalu. ; 
kes õiendasid eksami rahvalaules, i 
saades väga hea hinde.

A . Käärik '

Ma tema at ik a -1 ood u s teadusk on n a 
füüsika-matemaatikaosakonna  

kommunistlikud noored on —  nagu 
näitavad hiljuti alanud kevadise 
eksamisessiooni tulemused —  ping
sa tööga kogu semeštri vältel suut
nud põhjaliku)! omandada läbi
võetud kursuse kõigis ainetes, mis
tõttu nende eksamitulemused on 
eeskujulikud.

1П kursusel kuuluvad kommu

nistlikud noored parimate poliit
ökonoomia õppijate hulka. Sm-d 
Hion. Rebane, Leinemann, Past 
jt. said selles õppeaines väga hea 
hinde.

Sama edukad on ka nooremate 
kursuste kommunistlikud noored. 
Sm-d Kirs, Einer, Truus jt. soorita
sid marksismi-leninismi aluste e k 
sami väga heale hindele.

H. Tiik

Õigusteaduskonna 11 kursuse kom 
munistlikud noored on püüdnud 
võimaiikult hästi õppida vene keelt 
ja  oma teadmisi se] aial rikastanud 
ka iseseisva õppimisega väljaspool 
programmi nõudeid.

Heaks näiteks sellest on kommu
nistlike noorte õppeedukus vene 
keele alal. Sm. Blumfeldtil on soo
ritatud vene kee!e eksam juba ter

ve ülikoolikursuse ulatuses, kuna 
sm. Prost jõudis iseseisva õppimise 
teel niikaugele, et võis sooritada 
vene keele eksami Ш kursuse eest 
ette. Teised kommunistlikud noored 
—  sm-d Kaunsar, Tamm, Utt jt. 
sooritasid oma vene keele eksami 
kohe sessiooni algul ja  said kõik 
väga hea hinde.

R. Kaik

P õ H u m a j a n du s о s а ко n n a agro
noomia* ja  aianduse-eriharu I ja  
11 kursusel äsja lõppenud eksam i
sessioon annab tunnistust sellest, et 
nende kursuste kommunisttikud 
noored valmistusid tõsiselt ja iga
külgselt eksamiteks. Eriti suurt 
tähelepanu pöörati ühiskonnatea
duslike distsipliinide omandamisele.

Tehtud tööd kroonis edu. I kur
suse kommunistlikud noored Lehes- 
te, Lätt, Ristisaar jt. said marksis- 
mi-leninismi eksamil teenitult väga 
hea hinde. Ka II kursusel hindas 
vanemõpetaja E. Raag kom m u

nistlike noorte Viru, Yipperi, Yeevo 
jt. vastused marksismi-leninismi 
aluste eksam il hindega „väga hea".

Huvitav on märkida asjaolu, et 
ülalmainitud üliõpilased, kes soo
ritasid eksam i marksismi-leninismi 
alustes hindele ..väga h ea", saavu
tavad eeskujiuHkke tulemusi ka 
teiste ainete eksamitel. Sellest tu
leneb paratamatu järeldus, et põh
jalik  tutvumine m arksistlik-lenin- 
liku teooriaga on eelduseks edu 
saavutamisele ükskõik millise] 
tööalal.

A. Külaots

Marksismileninismi aiuste eksamite ei saa tutta puuduliku
ettevalmistusega

Nõukogude ühiskonnas ei saa olla 
täisväärtuslik spetsialHQHlma ühis
konnateaduste põhjaliku tundmise
ta. Sellepärast esitavad m arksismi
leninismi aluste kateedri õppejõud 
eksamitel üliõpilastele tõsiseid 
nõudmisi. Igalt üliõpilaselt nõutakse 
aine sügavat omandamist. O m an
dada põhjalikult m arksism i-leni
nismi teooria —  see ei tähenda 
mitte 'üksikute faktide mehaanilist 
pähetuupimist, vaid eeldab ka os
kust teha neist faktidest õigeid 
printsipiaalseid järeldusi ja  seos
tada õpitavat ainet kommunismi 
ülesehitamise konkreetsete problee
midega.

Ent siiski esineb sessiooni käi
gus juhtumeid, kus ei peeta kin
ni nendest nõuetest, vaid lepi
takse faktide pealiskaudse pähe
tuupimisega. Näiteks arstiteadus
konna stomatoloogiaosakonna П 
kursuse üliõpilaste keskmiseks hin
deks kujunes küll „hea", kuid tu- 
'emused olnuksid kahtlemata pa
remad ja läbikukkumise juhtumid 
deksid välditud, kui ei oleks esi

nenud piirdumist faktilise mater
jali omandamisega, võimetust teha 
üldistusi.

Aine põhjaliku tundmaõppimise 
seisukohalt omavad eritist tähtsust

konsultatsioonid. Kateeder on kor
raldanud töö nii. et igal üliõpilasel 
on võimalik saada soovitava õppe
jõu juures temale raskusi tekita
vates küsimustes konsultatsioone. 
Kahjuks peab aga märkima, et üli
õpilased, eriti I* ja II kursuse], ka
sutavad seni konsultatsioone väga 
vähe. Enamasti piirduvad konsul
tatsioonid sellega, et vastav õppe
jõud ise omaalgatuse korras kut
sub üliõpilasi konsulteerima. Er.iti 
suurt muretust avaldavad siin k e
hakultuuriteaduskonna II kursuse 
üliõpilased, kuigi on teada, et just 
neil üliõpilastel jäi nende Tartust 
eemalviibimise tõttu programmi 
läbitöötamine loengute ja semina
ride osas lünklikuks. On tarvis, 
et K K T dekaan sm. Kudu tunneks 
huv,i selle vastu, et mainitud kur
suse 'üliõpilasi suunata konsultatsi
oonidest osa võtma. Sama on m ak
sev ka teiste teaduskondade suhtes.

Teise suurema puudusena on 
ilmnenud paljude üliõpilaste püüd 
oma lünklikke teadmisi varjata  
üldiste loosungite esitamisega. Kuid 
ei saa teha tõsiseid põhijäreldusi, 
kui ei ole omandatud olulist fakti
list materjali. Paljad järeldused, 
ilma et neid suudetaks konkreetse 
materjali varal tõestada, viivad

pealiskaudsusele ja eksamil läbi
kukkumisele.

Senised eksamikogemused just 
tõestavad, et mitterahuldavaid hin
deid on saanud nimelt need 'üli
õpilased, kes semestri kestel pole 
aine kallal töötanud ja  on prog
rammis ettenähtud kirjandust läbi 
töötanud süsteemitult. Nii said põl
lumajandusteaduskonna 11 kursuse 
üliõpilased Sussen ja  Roth ning 
matemaatika-füüsikaosakonna II 
kursuse üliõpilased Reintam ja  Ta- 
ni eksamil mitterahuldava hinde 
just sellepärast, et nad jätsid fak
tilise m aterjali läbi töötamata.

Meie ülesandeks on taotella või
malikult paremaid tulemusi m ark
sismi-leninismi aluste eksamitel. 
Praegu aga on juba terve rida üli
õpilasi neil eksam itel läbi kukku
nud. Sellepärast peab iga üliõpila
ne valmistuma eksamiks marksis
mi-leninismi alustes suurima põh- 
jaükkusega, mitte lubama pealis
kaudset ja  kergemeelset suhtumist 
sellesse ainesse, omandama vajali
ku faktilise m aterjali ja oskuse 
selle alusel teha õigeid printsipiaal- 

i seid järeldusi.
E. Raag,

] marksismi leninismi aluste kateedri 
vanemõpetaja.

Рагйейдгмрр võžtBeb õppetöö taseme tõusu eest

A jalehe „Tartu Riiklik ÜHkoot" 
toimetus tuletab lugejatele meelde, 
et praegu on aeg ära anda tellimus 
ülikooli ajalehele järgm iseks õppe
aastaks. On soovitav tellimus ära 
anda tingimata juba juuni- ja juu
likuu jooksul, sest sellega kind- 
tustatakse ajalehe korrapärane 
kättesaamine juba õppeaasta atgu- 
sest peale.

Meie lehe tellimus üheks kuuks 
m aksab 1 rubla. Leht ilmub aastas 
10 kuu jooksul, s. о. 1. septembrist 
t. juulini. Tellim usi võtavad vastu 
ühiskondlikud ajakirjanduse levi
tajad kursustel, kateedrites jne. 
Viimased m aksavad kogutud telli- 
misraha ülikooli kassasse, kust 
väljaantav kviitung tuleb anda

ajalehe toimetusse või TRÜ  Am e
tiühingu Komiteesse (mõtemad asu
vad Ülikooli tän. 46. 111 korrusel). 
Kviitungil luleb märkida tellinud 
kollektiivi nimetus, tellijate arv ja 
aeg, m illeks tellimus on antud. Kui 
kviitungil nimetatud andmed puu
duvad, ei saa tellimusele käiku 
anda.

Ühiskondlike ajakirjanduse levi
tajate ülesandeks on eksamisessioo
ni ajal organiseerida tellimuste 
vastuvõttu ja teha ulatuslikult jsel- 
gitustööd selleks, et iga õppejõud, 
üliõpilane ja  teenistuja annaks ju 
ba nüüd ära tellim use ülikooli 
a j alehele t e r v e k s  õ p p e a a s 
t a k s .

j Eksamisessioon omab ülikooli 
lelus erilist tähendust. Ta on kogu 
! semestri jooksu) tehtud töö tule

muste selgitamise ajajärguks. See- 
! pärast on arusaadav, et sessiooniks 

tuleb vahnistuda erilise hoolega, 
i Teaduskonna dekanaat. partei- 
i grupp, ametiühingu büroo ning 

kommunistlike noorte algorgani- 
j satsioon peavad õigeaegselt täbi 
! viima kõik ettevalmistustööd, et 
} kindlustada eksamite edukat soori- 
{ tamist 'üüõpüaste poolt.

Otsustavat osa eksamite .ja ar- 
! vestuste eduka) sooritamisel eten
dab muidugi üliõpilaste eneste 
poolt kogu semestri jooksul tehtud 
töö, kuid oluline on ka eksamite 
läbiviimise tehniline kindlustami
ne. Eksamite ja arvestuste täht
aegade õige planeerimine, konsul
tatsioonide korraldamine, vajaliku  
kirjanduse koondamine kateedri
tesse ja  teised abinõud soodustavad 
selle ürituse head kordaminekut.

Matemaatika-loodusteaduskonna 
parteigrupp on seepärast sessi
ooni ettevalmistamise ja  läbiviim i
se küsimustele osutanud suurt tä
helepanu. Väga viljakaks üritu
seks ses osas kujunes grupi lahti
ne koosolek. Siin selgus rida tõsi
seid väärnähtusi. Näiteks vaatama- ! 
ta sellele, et teaduskonna paljudes

osakondades algas eksamisessioon 
juba maikuu algul, polnud deka
naat veel maikuu keskel arutanud 
eksamisessiooniga seotud küsimusi. 
Dekanaadis valitsenud arvamine, 
et eksamisessiooni läbiviimine on 
vana tuntud asi. mis kulgeb ise
enesest, on väär ning kahjulik ar
vamine, mis võib esile kutsuda ai
nult korratusi ja takistusi. Ja see 
juhtuski: kateedrites läks eksam i
sessiooni ettevalmistamine ja läbi- 
viimine isevoolu teed.

Parteigrupp tegi kindlaks, et 
selle tähtsa töö unarussejätmine on 
toonud kaasa väga tõsiseid väär
nähtusi. Matemaatikaosakonna ka
teedrites näiteks ei olnud üliõpi
lastele kättesaadavaks tehtud õp
peprogramme, vaid üliõpilased pi
did neid ise kokku seadma loen
gute pealkirjade alusel. Mõnes ka
teedris ei teatud sedagi, et enne 
eksameid ei tohi üliõpilastele tea
tavaks teha eksamipiletite sisu. 
Astronoomia kateedris korraldati 
eksamieelseid konsultatsioone ek- 
samipÜetite küsimuste järjekorras, 
mitte aga probleemide järgi, nagu 
oleks õige. Ka 'üliõpilaste varusta
mises vajaliku kirjandusega on 
raskusi. Selgus veel, et eksami - 
tähtpäevade planeerimisel on de
kanaat teinud mõningaid vigu. Ek-

I samitähtpäevade ülekoormatust csi- 
I nes II kursuse! marksismi-leninismJ 
! aiuste ja  III kursusel poliitilise 
! ökonoomia osas. Puudulik oli de- 
! kanaadi hool ka lõpetajate ette- 
I valmistamise eest riigieksameiks, 
! mistõttu õppejõu ärasõidu tõttu 
i tekkinud seisak marksism i-leni- 
! nismi aluste konsultatsioonide kor

raldamises venis lubamatult pikaks.
Need ja paljud teised puudused, 

mis parteigrupi poolt on avastatud, 
näitavad, et iga sessiooni eel on 
hädatarvilik kateedrijuhatajate 
koosolekute korraldamine, mis või
maldaks eesrindlike kogemuste 
edasiandmist ja esinevate viga
de väljaselgitam ist. On lubamatu, 
et matemaatika-Ioodusteaduskonnas 
seda tänavu õigeaegselt ei tehtud.

Parteigrupp võttis õigeaegselt 
tarvitusele abmõud esiletoodud 
väärnähtuste kõrvaldamiseks. See 
asjaolu koos kommunistlike noor
te ja ametiühingu-organisatsioo- 
ni tubti tööga kindlustab seda. 

et matemaatika-Ioodusteaduskonnas 
käesolev sessioon siiski viiakse läbi 
hästi ja tagatakse väljapaistvate 
tulemuste saavutamine Nõukogude 
Eesti 10. aastapäeva auks.

V. Matin, 
matemaatika-loodusteadukonna 

parteigrupi organisaator.
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Sotsialistlik võistlus iga üksiku töötajani!
Nõukogude Eesti töötajad võtavad väärikalt vastu 

Eesti NSV 10. aastapäeva. Iga päevaga laieneb Lin
nades ja  maal sotsialistlik võistlus vabariigi 10. aas
tapäeva auks. Töötajad on võtnud endale eesmärgiks 
täita tööstuses, transpordis ja  kapitaalehituste alal 
eelseivaks pidupäevaks käesoleva aasta 8 kuu plaan, 
kindlustada uus tõus meie sotsialistlikus põllum a
janduses ning viia edasi m eie eesrindlikku kultuuri 
ja  teadust.

Tartu Riikliku Üiikooii õppejõud, üliõpilased, tee
nistujad ja  töölised ei seisa sellest kõrval, ning haa
ratud soovist märkida omapoolse panusega eelseis
vat tähtpäeva, on võtnud endile üleplaanilist sotsia
listlikke kohustusi. Enne 1. maid toimunud sotsia
listliku võistluse kohustuste täitmise kontroll näitas, 
et võistlus on soodustanud teaduskondade tööplaa
nide täitmist. Paljud teaduskonnad on ületanud võe
tud kohustusi. Näiteks õigusteaduskonna õppejõud 
ja  'üliõpilased votsid endale kohustuseks pidada 
t950. a. vähemalt 50 ettekannet, loengut ja vestlust, 
tegelikult olid nad juba 1. maiks pidanud ügi 200 
loengut, ületades ^mitmekordselt võetud kohustuse. 
Sotsialistlike kohustuste ületamist esineb ka teistes 
teaduskondades.

Enne 1. maid määras sotsialistliku võistluste tule
muste hindamise komisjon kindlaks ka peamised 
näitajad, mis võetakse aluseks parima teaduskonna 
väljaselgitamisel. Nendeks näitajateks on: distsipliin, 
teadusliku töö plaani täitmine, teaduskonna tööplaa
ni täitmine, üleplaaniliste sotsialistlike kohustuste 
täitmine, ühiskondlikest taastamistöödest osavõtmine.

Üliõpilaste õppeedukust ei võeta arvesse parema 
teaduskonna väljaselgitam isel, kuna sellel aial sot
sialistlik võistlus ei ole lubatud ja võib vüa õppe
jõude tahtmatult nõudlikkuse vähendamisele, k in d 
late näitajate olemasolu aitab teaduskondade kollek
tiive sotsialistliku võistluse edasiarendamisel. Sot
sialistlik võistlus peab aitama just nendel aladel 
saavutada veelgi suuremaid tulemusi.

Pnudusi teaduskondade kollektiivide töös just nen
del aladel ongi veel palju. On tarvis aktiviseerida 
võitlust õppedistsipliini rikkumise vasta, on vaja

kindlustada teadusliku töö plaani täitmine ja  üle
tamine, on tarvis kindlustada iga teaduskonnas ja  
kateedris planeeritud ürituse läbiviimine. Ja kui 
õppetöös on jõutud käesoleva õppeaasta lõppfaasi —  
eksamisessioonini, siis on tarvis viia ka teistel aladel 
õppeaasta edukale lõpule. Sellele aitab kaasa ENSV  
10. aastapäeva tähe all kulgev sotsialistlik võistlus.

Sotsialistlikku võistlust saab senisest edukamalt 
arendada siis, kui igas teaduskonnas dekaan ja  ühis
kondlikud organisatsioonid kõige kiiremas korras 
selgitavad välja  oma plaanide täitmises esinevad 
puudused ja  mobiliseerivad kogu kollektiivi nende 
kõrvaldamiseks, kuid mitte ainult puuduste kõrval
damisele, vaid ka plaanide ületamisele.

Selles osas aitab teaduskonna kollektiivi sotsialist
lik võistlus teaduskonnas eneses, võistlus iga ka
teedri, eriti aga iga üksiktöötaja vahel.

Ülikoolis toimuva sotsialistliku võistluse suureks 
puuduseks on senini olnud just see, et on piirdutud 
sotsialistliku võistluse kohustuste vastuvõtmisega 
teaduskondade ulatuses ja  ainult mones teaduskon- 
uas on seda arendatud edasi allapoole —  kateedrite 
ja õpperühmadeni. Väga vähe on võetud individuaal
seid kohustusi.

Aga edu saavutatakse sotsialistliku võistlusega 
teaduskonna töö parandamisel ainult siis, kui sotsia
listliku võistluse kohustus on viidud iga töötajani. 
Eeskätt on vaja haarata sotsialistliku võistlusega 
neid õppejõude, kelle tööst oleneb teaduskonna töö
plaanis kujunenud lünkade likvideerimine. Teadus
konna akiivistid peavad tegema nendele isikutele 
konkreetse väljakutse sotsialistlikuks võistluseks.

Arendades sotsialistlikku võistlust iga õppejõu, 
teenistuja ja  üliõpilaseni, kindlustab teaduskond 
mitte ainult plaani lünkade likvideerimise, vaid ka 
plaanide ületamise.

Iga TRÜ õppejõud, üliõpilane, teenistuja ja  tööline 
võtku endale sotsialistlikke kohustusi ENSV 10. aasta
päeva auks ja täitku need pidupäevaks!

I. Paul.
TRÜ  Ametiühingu Komitee esimees.

M e H e  K i r j u t a t a k s e

%аиа naaf WMnM?se&aaf.?
Näituse tänava ühiselamus elune

vate üliõpilaste hulgas on äratanud 
sügavat pahameelt kütja sm. Raid- 
la perekonna käitumine. Peale 
Raidla enda eiaVad ühiselamus 
veel tema abikaasa, kes töötab sa
mas koristajana, ja  tema ema. 
Eriti viimased kaks tunnevad end 
ühiselamus täielike peremeestena 
ja  ei tunnusta oma võimutsemises 
mingeid piire.

Nii on Raidlad hakanud ühis
elamu õppetuba pidama oma kor
teri juurde kuuluvaks ruumiks. 
Siin triigitakse pesu ja tehakse 
muid majapidamistöid, mistõttu 
üliõpilastel pole sageli võimalik 
kasutada õppetuba rahulikuks õp
pimiseks. Üliõpilaste pesuruumi an
takse võõrastele isikutele kasutada 
pesupesemiseks, kusjuures keegi 
selleks puid toonud ei ole. Poole 
õuest on Raidlad muutnud oma 
kartulimaaks, kuigi neil ka. Raadil 
on aiamaa olemas. Siingi on rtda 
peenraid antud kõrvalistele isikute- 

 ̂ le. Samal ajal aga tunnevad üli
õpilased vajadust korvpalliväljaku  
järele. Väga ebameeldiv on ka see, 
et Raidlate korteris peetakse kol
me (!) koera, kes sageli jooksevad  
ringi koridorides ja  loomulikult 
ei osuta mingit lugupidamist puhtu
se ja  korra nõuete vastu.

Raidlad ei vali vahendeid sel
leks, et mustata ja  teotada ühiela- 
mus elunev aid nõukogude üliõpila
si. Nii mõeldi välja lugu, et kur- 
sandid Lepik ja Köster olevat ühis
elamu vanema passiivsel heakskii
dul organiseerinud oma korteris 
joomingu. A sja  hilisemal uurim i
sel aga selgus, et kumbagi m aini
tud kursantidest polnud sel õhtul 
koduski! Pahatihti sõimavad Raid
lad m lõpilasi valimata sõnadega. 
Näiteks valisid nad oma toore pil
ke objektiks Isamaasõja invaliidi 
sm. Salumäe lahinguis saadud vigas
tuse. Tühisel põhjusel on jäm edalt 
sõimatud ka üliõpilasi Saart, Küla  
jt. Mõned VI keskkooli õpilased, 
kes tahtsid kokku saada oma ühis
elamus eluneva õpetaja sm. R eilja- 
niga, visati Raidlate poolt sõna 
otseses mõttes välja.

Neist ja  arvukaist taolistest fak
tidest on informeeritud m ajandus
osakonna juhatajat sm. Raudseppa 
ja  ühiselamute juhatajat sm. K ald
veed, kuid nende poolt Raidlate 
korralekutsumiseks midagi ette 
võetud ei ole. Niisugune olukord 
ei tohi kauem kesta. Meie üliõpi
lased ei või taluda selliste isikute 
..tegevust" oma ühiselamus.

H. Tigane,
Näituse tän. ühiselamu vanem.

Matemaatika-loodusteaduskonna  
bioloogia-, geoloogia- ning geograa- 
fiaosakonnas toimus eksamisessioon 
juba mais, mille järel üliõpilased 
siirdusid välispraktikale. Eriti ula
tuslik on välispraktika geograafia- 
osakonnas, kus see kestab olenevalt 
kursusest 2,5— 4 kuud.

Geograafidele korraldatava vä
lispraktika sisu on väga mitme
külgne. I kursus teostab kõige
pealt Tartu lähemas ümbruses 
5-nädalaiise välispraktikumi geodee
sias, mille kestel omandatakse va
jalikud oskused geodeetilistes töö
des. Järgnevalt on kavas koos II 
kursusega pikem õppeekskursioon 
Põhja-Eestisse, kus tutvutakse Nar- 
vaga, Eesti Donbassiga, samuti aga 
ka Põhja-Eesti loodusega.

Järgnev geoloogiline ja geograa
filine osa praktikast toimub jä lle 
gi Tartu ümbruses, kuhu teostatak
se rida matku ning väljasõite. See
järel töötatakse 1 nädal m eteoro
loogia observatooriumis ning prak
tika lõpeb Em ajõel toimuva hüdro
loogia praktikumiga.

II kursuse õppepraktika kava on 
samuti väga vahelduv ning huvi
tav. Praktika algul töötatakse 2 nä

dalat mullastiku kaardistamise aial. { le kursuse üliõpilastest on K. Kil- 
See osa praktikast viiakse läbi ! demaa rakendatud tööle Eesti NSV
Luunjas meie teeneka mullastiku  
uurija, Eesti NSV mullastiku kaardi 
autori A . Lillema juhtimisel. Järg
neb botaaniline praktikum, edasi 
töötatakse 2 nädalat geoloogilises 
õppebaasis Püssis. Praktika lõpp
osa moodustab 4-nädalaline füüsi- 
lis-geograafiline eripraktikum, mis 
toimub loodusekaunis Taevaskojas, 
kus ülesandeks on selle paiga kom
pleksne geograafiline uurimine seo
ses sinna ehitatava kolhoosi hüdro
elektrijaamaga.

III kursuse üliõpilased siirduvad 
juba menetluspraktikale, kus nad 
omandatud teadmisi rakendavad 
juba tegeliku töö juures. 4 üliõpilast 
on rakendatud Eesti NSV Teaduste 
Akadeemia Geofüüsika observatoo
riumi juures mikroklimaatilistel 
uurimistöödel seoses Eesti NSV  
looduse ümberkujundamise stalin
liku plaani teostamisega, kuna i 
üliõpilase ülesandeks on Pärnu lin
na asulageograafiline uurimine.

IV kursuse üliõpilased peavad 
hankima menetluspraktika kestel 
materjali diplomitöö kirjutamiseks, 
mistõttu nende juhendamisele tu
leb pöörata erilist tähelepanu. Sel-

(I. V . M itšurin i surma 15. aastapäevaks)
I. V. Mitšurini nime mainides 

kerkivad meie silme ette suurepä
rased puuvilja- ja  marjapõõsaste 
sordid, mida see geniaalne looduse 
üm berkujundaja oma töörikka elu 
jooksul on loonud: belflöörkitaika, 
šafran-pepin, bergamott-renett, põh
ja-ilu  jt.

Mõeldes Mitšurinile näeme meie 
maa sovhooside ja  kolhooside suuri 
viljapuuaedu, kus need mitšuuriu- 
likud sordid kolhoositalurahva hoo

ne, nende õpetuste muutumine dog
maks. fetišiks, irdumine tegelikku
sest.

Sellisteks dogmadeks olid saanud 
ja  piiritagustes maades on praegu- 

L. Pasteuri õpetus, et mingit 
elutekkimist praegu ei toimu, 
reaktsionääri R. Virchovi väited, 
et iga rakk tekib ainult rakust, et 
iga elusolend areneb ainult muna
rakust. Nende väidete õigsuses poi

le all rikkalikult oma kõrgekvali- j ^ ^  R tbatu d k ah cld a . ^ '? d  ; t c o r e e t i i is t e r jlu ^ s

" 9 " " "  üksindaSee on I. V. Mitšurini elutöö saa 
vutus, mida igaüks näha võib, m i
da keegi ei saa eitada. Oma või
metuses Mitšurini töötulemusi ole
matuteks tunnistada, püüavad M it
šurini, ühtlasi kogu progressiivse 
nõukogude teaduse vastased tema 
tähtsust sellega vähendada, et ku
jutavad teda ainult kitsa prakti
kuna, osava aednikuna. Vaikitakse 
sellest, miks piiritagune teadus sa
masuguseid tulemusi pole suutnud 
anda, vaikitakse Mitšurini õpetuse 
teoreetilistest alustest, püütakse ei
tada seda, et Mitšurin oma tööga 
vaieldamatult näitas, kuidas piiri- 
tagunc bioloogiatcadus on alla käi-

fetišiks oli saanud ka W eism ani 
õpetus, et organismide eluajal, vä
listegurite m õjul omandatud m uu
tused pole pärilikud, Mendeli päri- 
vusreeglid ja  Т. II. Morgani poolt 
äärmuseni arendatud kromosoomi- 
line pärivuseteooria, mille järgi pä
rilikkude omaduste edasiandmine 
toimub ainult kromosoomides ole
vate geenide abil.

Kui looduses avastati nähtusi, 
fakte, mis nende õpetustega polnud 
kooskolas, siis selle asemel et fak
tide najal parandada teooriat, loo
di igasuguseid täiendavaid teooria- 
kesi, mis pidid kord püstitatud au-

nud, mandunud, muutunud ebatea- toriteete aitama 'ülal hoida. Siia
duseks. kuulub näiteks Schmalhauseni õpe-

Kuidas võis juhtuda, et bioloo- tus pärilikkuse reservidest. Nõnda
giateadus, mis uurib loodust, tege
leb reaalsusega ja oma arengus on 
olnud aluseks materialistlikule 
maailmavaatele, muutus ebateadu
seks? Selle põhjuseks on kord piis
titatud autoriteetide kummardami-i orjastajate kätes.

reaalseid looduses olevaid fakte 
teooria alla painutades muudetigi 
loodusteadus metafüüsikaks. Bio
loogiateadus tehti tööriistaks reakt
sionääride, rahva pimestajate ja

Teaduste Akadeem ia Maaparan
duse ja  Sookultuuri Instituudi ju u 
res soode uurimise alal nende põl
lumajanduslikule kasutuselevõtmi
se seisukohalt, millisel teemal K. 
Kildemaa kirjutab ka oma diplomi
töö. ^

Ei puudu geograafidel võimalu
sed ka pikemateks matkadeks. Nii 
teostab II kursuse üliõpilane Agu 
Kongo menetluspraktika kestel 
ekspeditsioonilise matka Pamiiri —  
NSV Liidu kõrgeimasse mäestiku- 
alasse.

Nagu näeme, seisavad meie noor
tel geograafidel ees töörohked su- 
vekuud. Kuid ühtlasi on see huvi
tavaim osa geograafide ettevalm is
tuses, mille kestel omandatakse hi
lisemaks tööks vajalikud kogem u
sed ning õpitakse neid praktikas 
rakendama. Ühtlasi omandatakse 
selle juures vajalik vilumus ning 
vastupidavus välisuurimisteks, mis 
geograafidele nende edaspidises 
töös on hädavajalik.

E. Varep,
geograafia kateedri 

juhataja

Luues oma üllatavaid taimesorte 
kasutas Mitšurin mitmesuguseid 
võtteid: vahendaja meetodit, men- 
torimeetodit, vegetatiivse hübridi- 
seerimise võtet jt.

Weismanistlik-m organistliku bio- 
loogiaõpetuse järgi on kõik need 
meetodid ja  võtted lihtsalt võima
tud. Uskudes autoriteete, ei püüd
nudki piiritagused selektsionäärid 
midagi selletaolist teha. Siit jä rg 
nebki nende võimetus.

Oma esimesi samme tegi ka M it
šurin lääneteaduse mõju all. Tema 
geniaalsus avaldub aga selles, et 
veendudes lääneteaduse ebaõigetes 

ta ei kohku- 
tagasi üksinda kätt tõstmast 

üldtunnustatud lääne autoriteetide 
vastu ja oma teoreetilisi vaateid 
kujundamast. Nii on selge, et M it
šurin polnud lihtne aednik, puu- 
viljasortide kasvataja, vaid on ko
gu bioloogiateaduse juhtija õigete
le radadele,' uue ja õige bioloogia
teaduse looja. Mitšurinile polnud 
looduseuurimine sihiks omaette. 
Mitšurini õpetus kasvas välja prak
tikast, oli tihedalt seotud tegeliku  
elu vajadustega. See andiski talle 
õige suuna, aluse ja  tugevuse. Just 
mitšuurinliku bioloogia puhul või
me veenduda, kuivõrd õige, tabav 
ja  kujukas on seltsimees J. V. Stali
ni poolt antud teaduse iseloomus
tus: „Teadust sellepärast nimeta
taksegi teaduseks, et ta ei tunnusta 
fetišeid, ei karda tõsta kätt välja 
sureva vana vastu ja  kuulatab te
raselt kogemuse, praktika häält."

Mitšuurinliku bioloogia puhul 
peame aga alla kriipsutama veelgi 
üht asjaolu. Siin pole tegemist tea
duse Mhtsa puhastamisega ebatea-

Üliõpilaste teaduslike võistlustööde 
temaatikast 1950)51. õppeaastaks

1.

M A R K SlSM i-LEN iN iSM i 
K ATEED ER  

klassivõitlus proletariaadi dik
tatuuri tingimustes. 
M arksistiik-lenjnlik õpetus nõu
kogulikust patriotismist.
Linna ja  maa vastandlikkuse 
iikvideerimisest NSV Liidus.

ÕIGUSTEADUSKOND 
Eesti NSV arengu põhietapid 
(1940.— 1950. a.).
kodanliku riigimehhanismj, pu
rustamine ja  uue noukogude 
riigimehhanismi loomine 
ENSV-s.
Rahvusvaheliste oigusnormide 
rikkumine imperialistliku leeri 
riikide poolt pärast Teist Maa
ilmasõda.
NSV Liit rahu j a  demokraa
tia leeri juhtiv jõud.

5. Parempoolsed sotsiaaldemo
kraadid kui töölisklassi reetjad  
ja nende osa kaasaegses ko
danlikus riigiaparaadis.

6. Eelarveliste asutiste alaeelar
vete koostamine ja  täitmine.

7. Katoliku kiriku kaasaegsed po
liitilised õpetused ameerika im
perialismi ja reaktsiooni rel
vana.
Valimisõiguse arenemine NSV 
Liidus.
Kriminaalvastutus agressiivse 
sõja propaganda eest.
Kohus rahvademokraatia m aa
des.

11. Nõukogude tsiviilprotsessi po-

8.

9.

10.
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dusest, teelt eksinud teaduse lihtsa 
juhtimisega õigetele radadele, vaid 
mitšuurinliku bioloogia loomine tä
hendab kvalitatiivselt uut etappi 
bioloogiateaduse arengus. Senine 
loodust seletav bioloogiateadus on 
muutunud loodust ümbertegevaks 
teaduseks. K ujukalt väljendub see 
ka selles, milline vahe on oma sei
sukohtade formuleerimisel reaktsi
ooniliste teadlaste ja  Mitšurini va
hel. R. Virchovi teesid —  „Om nis  
cellula e cellula" ja  „Om ne vivum  
ex ovo" —  on tõesti dogmad, mis 
teaduse edasiarendamist pidurda
vad, Mitšurini teesid on aga ju h t
nöörideks, töösuunajateks igale loo
duseuurijad. Meenutame näiteks 
tema tuntud väljendeid, mis on 
raiutud ka tema hauasambasse: 
„Inimene võib luua ja  peab looma 
uusi taimevorme paremini kui loo
dus" ja  „Meie ei voi looduselt ooda
ta armuande, meie 'ülesanne on 
neid temalt võtta."

Mitšuurinlik bioloogiateadus —  
see on dialektilis-materialistlikul 
alusel seisev nõukogude bioloogia
teadus. Heites I. V . Mitšurini 15. 
surmapäeva puhul pilku nendele 
suurtele ja pöördelistele saavutus
tele, mida kommunistliku partei ja  
seltsimees Stalini isiklikul hoolit
susel kõigis bioloogiateaduse haru
des on saavutanud Mitšurini töö 
jätkajad T. D . Lõssenko. J. E. 
Gluštšenko, G. M. Bošjan, Ö . B. 
Lepešinskaja jt. —  veendume jälle, 
et Mitšurini loodud bioloogiatea
duse edasisel arenemisel pole piire 
ja  et iga selle teaduse edusamm on 
panuseks töötava rahva heaolu 
tõstmisele.

Prof. А . Vaga—
Г

hiprintsiibid.
12. Kolhoosipere nõukogude oigu-

^ A R S T IT E A D U S K O N D
t. Vereurmarohu (Chelidonium  

majus) toksikoloogia.
2. Esmaabist traumatismi puhul 

Lõuna-ENSV-s.
3. Trichomonas-kolpiidi etioloogia, 

diagnoos ja  ravi.
4. Ravimtaimede seemnete idane

misest.
5. Rakkude rasvastumuse tekki

mise sõltuvus oi'.ganismi ü ld
seisundist (eksperimentaalne 
uurimus).

6. Punase vere asümmeetria or
gaaniliste närvihaiguste puhul-

7. Kude teraapia Vabar. Tartu 1 
Haavakliiniku m aterjali põh
ja l 1949. a.

A J A L O O -K E E L E iE A D Ü S K O N D
1. Noukogude rahvuslike vaba

riikide moodustamine aastail 
1917— 1918.

2. Streigiliikumine Pohja-Eestis 
aastail 1912— 1914.

3. Õpetaja kuju nõukogude ilu
kirjanduses.

4. Pedoloogia sugemed Eesti ko
danlikus pedagoogikas.

5. Kommunistliku noorsooühingu 
ja  pioneeriorganisatsiooni osa 
võitluses kõrge õppeedukuse 
eest.

6. Nõukogude patriotismi kasva
tamise psühholoogilised alused 
(eriti silmas pidades vanemat 
kooiiiga).

_____________  (Järgneb)

Vastuseks meie krHMkate

„Bolševistlikult võidel
da õppetöö taseme 

tõstmise eest"
Selle pealkirja all ilmus meie 

lehe 19. mai numbris artikkel, m il
les kritiseeriti teravalt ka geomeet
ria kateedri assistendi S. Riivese 
loengute kvaliteeti. Kateeder kor
raldas selle arvustuse aruteluks 
6. juunil lahtise koosoleku, kus see 
arvustus leiti olevat põhjendatud. 
Selle koosoleku tulemuste põhjal 
teaduskonna kateedrijuhatajate 
nõupidamine 7. juunil otsustas va
bastada sm. Riives loengute pida
misest.

Tänan arvustuse kirjutajaid ja 
kõiki^ kateedri lahtisest koosolekust 
osavõtjaid nende vaeva eest geo
meetria kateedri õppetöö taseme 
tõstmise heaks.

Prof. J. Sarv, 
geomeetria kateedri juhataja.

T E A D A A N N E
1. TRU Raamatukogu palub in

ventuuri tõttu kõik raamatukogust 
laenatud raamatud t a g a s i  t u u a  
h i l j e m a l t  1. j ü u l i k s  s. a.

2. Eksamisessiooni kestel on TRU  
Raamatukogu lugemissaalid avatud 
tööpäeviti kella 8— 25 ja  puhkepäe
viti kella 10— 20.

K. Noodla.
Direktori a j. kt.

etaja J. Feldbach

^ a a . — ---------J
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Sotsialistlikus võistluses uutele saavu== 
tustele Eesti NSV 10. aastapäeva auks

Ainult üks kuu lahutab meid 
suurest pidupäevast — Eesti NSV 

10. aastapäevast. Nõukogude Eesti 
töötajad sammuvad pingsas sotsia
listlikus võistluses vastu sellele 
suursündmusele, et uute töövõitude 
ja saavutustega kõigil rahvamajan
duse ja  kultuurilise ülesehituse 
aladel väärikalt vastu võtta nõu
kogude võimu kehtestamise 10. aas
tapäeva.

Ka Tartu Riikliku Ülikooli kol
lektiiv pole siin jäänud kõrvalt
vaatajaks, vaid on võtnud endale 
uusi täiendavaid sotsialistliku 
võistluse kohustusi. Sotsialistliku 
võistluse kui sotsialismi ülesehita
mise kommunistliku meetodi õi
ge rakendamine annab määratu- 
suuri tagajärgi, kuna ta loob kõik 
võimalused masside loova energia 
ja  initsiatiivi rakendamiseks ning 
ärakasutamiseks.

Sotsialistliku võistluse tulemuste 
kontrollimine ja kokkuvõtete tege

mine 1. maiks näitas, et sotsialistlik 
võistlus on etendanud olulist osa 
ülikooli töö parandamisel. Paljud 
teaduskonnad on täitnud ja ületa
nud võetud kohustusi.

Põhilisteks näitajateks, milliste 
alusel i. maiks tehti sotsialistliku 
võistluse kokkuvõtteid ja otsustati 
parima teaduskonna küsimus, olid 
oppedistsipliin, teadusliku töö plaa

ni täitmine, üleplaaniliste sotsia
listlike kohustuste täitmine, ühis
kondlikest taastamistöödest osavõt
mine jne. Siinjuures tuleb veel 
kord alla kriipsutada, et üliõpilas
te õppeedukusi ei ole lubatud võt
ta arvesse parema teaduskonna 
väljaselgitamisel, kuna see võib 
mõjustada negatiivselt õppeprotses
si kulgemist. Kuid samal ajal sot
sialistlik võistlus peab just ees
pooltoodud põhiliste näitajate osas 
olema selleks teguriks, mis innus
tab ja mobiliseerib kogu meie kol
lektiivi ja  igat tema liiget andma 
oma parimat õppe-teadusliku ja 
ideelis-kasvatusliku töö tõstmiseks 
uuele, kõrgemale tasemele.

Tuleks märkida, et just nende 
otsustavamate küsimuste lahenda
misel on teaduskondade kollektii

vide töös küllaltki suuri puudu
jääke. Nii näiteks õigusteaduskon
na kollektiiv, kes täitis enamiku 
sotsialistliku võistluse kohustustest 
korralikult ja isegi ületas mõnin
gal alal neid tunduvalt, ei pööra
nud vajalikku tähelepanu õppe- 
distsipliini küsimustele. Selle otse
seks tagajärjeks oli see, et õigus
teaduskonna kollektiiv, kui üks 
kindlamaid pretendente esikohale, 
pidi sotsialistliku võistluse kokku
võtete tegemisel leppima küllaltki 
tagasihoidliku kohaga. Toodud fakt 
näitab seda, et sotsialistliku võist
luse käigus ei tohi silmapaari va
hele jätta ühtegi töölõiku, vaid 
võetud kohustuste täitmise üle tu
leb teostada pidevat kontrolli. Sel
lega tagatakse sotsialistliku võist
luse pidev juhtimine ja ühtlasi ka 
vajalik abi mahajäänutele. Sellest 
põhimõttest on õigesti aru saa
nud matemaatika-loodusteaduskon- 

na ametiühingu büroo esimees sm. 
Mitt ja komsomoli-algorganisatsi- 
ooni büroo sekretär sm. Kask, kes 
pidevalt kontrollivad teaduskonnas 
kõikide kateedrite poolt võetud 
sotsialistlike kohustuste täitmist,

vestlevad kateedrite juhatajatega 
esilekerkinud raskuste üle ja aita
vad neid kõrvaldada. Samasuguse 
hoolikusega on organiseeritud 
kontrolli sotsialistliku võistluse ko
hustuste täitmise üle ka arstitea
duskonna ametiühingu büroo poolt. 
Ülejäänud teaduskondadel, kus se
nini niisugust pidevat kontrolli ja 
abistamist organiseeritud pole, tu
leb teha siit vajalikud järeldused, 
kuna see on vajalik töö paranda
mise huvides.

Oluline osa meie ülikoolis tehta
va õppe-kasvatusliku töö paranda
miseks on sellel, kuivõrd sotsialist
liku võistluse kohustused on vii
dud iga üksiku töötajani. Peab 
märkima, et siin on teha veel pal
ju. Sotsialistliku võistluse kohus
tused, mis on vastu võetud kogu 
teaduskonna ulatuses ja mis pole 
viidud üksikute kateedriteni ning 
üksikute töötajateni, on sageli pea
liskaudsed ning sotsialistlik võist
lus kujuneb formaalseks ja büro
kraatlikuks paberimäärimiseks, 
millel pole midagi ühist tõelise sot
sialistliku võistlusega. Tuleb tä
hendada, et kui enamikus teadus
kondades on sotsialistliku võistlu
se kohustused viidud siiski kateed
riteni, siis õpperühmade osas on 
see veel mitteküllaldane. Hoopis 
naivem on aga lugu individuaal
sete kohustuste vastuvõtmisega. 
Mõnes teaduskonnas on siiski võe
tud ka individuaalseid kohustusi, 
näit. veterinaarteaduskonnas dots. 
E. Peebsen, prof. Ridala, prof. 
Kaarde jt., kelle kohustused on 
küllalt konkreetsed ja tõsised. 
Kuid samal ajal on vastu võetud 
selliseid kohustusi, mis kedagi ei 
mobiliseeri ja  mis on iseenesest
mõistetavad. Näiteks kohustuvad 
dots. R. Säre, van.-õp. P; Saks ja  
assistent E. Koppa lõpetama Mark- 
sismi-Leninismi Õhtuülikooli t ä h t 
a j a l i s e l t .  Veterinaarteaduskon- 
na ametiühingu büroo on siin tähe
lepanemata jätnud juhised, mis tal
le anti sotsialistliku võistluse ko
hustuste täitmise kontrollimisel 
TRU Ametiühingu Komitee poolt.

Ka põllumajandusteaduskonnas 
on individuaalseid kohustusi vas
tu võtnud ainult 3 töötajat, samuti 
metsandusteaduskonnas. Matemaa- 
tika-loodusteaduskonnas on indivi
duaalseid kohustusi võtnud ainult 
prof. Piiper. Teistes teaduskonda
des pole individuaalseid kohustusi 
aga üldse vastu võetud. See on 
suur puudujääk, mille likvideeri
misele tuleb asuda otsekohe, sest 
otsustava edu saavutamine teadus
konna, kateedri ja õpperühma töö 
parandamisel on võimalik ainult 
siis, kui sotsialistlik võistlus on 
viidud iga üksiku töötajani. Selle 
ülesande lahendamisel on suur osa 
täita ühiskondlikel organisatsiooni
del, eriti aga ametiühingu organi
satsioonil.

Pole kahtlust, et juhul, kui sot
sialistlik võistlus haarab igat ka
teedrit, igat üksikut töötajat, siis 
me mitte ainult likvideerime oma 
töös esinevad lüngad, vaid kind
lustame ka oma tööplaanide täit
mise ja  tunduva ületamise ning 
läheme uute töövõitudega vastu 
Eesti NSV rõõmsale juubeli
päevale.

Laupäeva! ja  pühapäeval, 17. ja  
18. juunil toimub Tartus Tamme 
staadionil üleliidulise kergejõusti
ku korrespondentsvõistluse I voor. 
Võistluste kavas on laupäeval 
meestele 100 m jooks, 800 m jootks, 
kaugushüpe, naistele 100 m jooks, 
kuulitõuge, kõrgushüpe. Pühapäe
val on kavas meestele 200 m jooks, 
5000 m jootks, kuulitõuge. Igal alal 
kuulub arvestamisele 25 parema 
võistleja tagajärg. Iga võistleja  
võib osa võtta 3 võistlusalast.

Võistluste algus on laupäeval kell 
17, pühapäeval kell 11.

Tartus toimuvad koos korrespon
dentsvõistlustega linna spordiühin
gute vahelised võistlused, kus Tar
tu Riikliku Ülikooli Spordiklubi 
võistleb Tartu linna spordiühingu
te koondusega. Mõlemad voistkon- 
nad peavad välja panema igal alal 
25 võistlejat. Kõigi ülikooli kerge
jõustiklaste aukohus on osa võtta 
17. ja  18. juunil üleliidulistest kor
respondentsvõistlustest kergejõus
tikus.

E K s a m i t e

Väljapaistva eduga
Matemaatika-loodusteaduskonna  

matemaatikaosakonna III kursusel 
toimus eksam kompleksmuutuja  
funktsiooniteoorias. Eksamiks olid 
üliõpilased valmistunud põhjali
kult, kusjuures eeskujuandvat osa 
etendasid siin kommunistlikud  
noored. Kommunistlikud noored 
Hion ja  teised andsid eksamil 
silmapaistvalt põhjalikke vastuseid 
ja  said hinde „väga h ea".

Maha ei jäänud ka ülejäänud  
eksamisooritajad. Kõik 7 üliõpilast, 
kes olid registreerunud eksami 
sooritamiseks, ilmusid õigeaegselt 
kohale ja  sooritasid eksam i väga  
heale hindele.

S. Karu
* * *

Üheks edukamaks kollektiiviks 
ajaloo-keeleteaduskonnas on aja- 
loo-osakonna III kursus. H iljuti 
toimus siin eksam  slaavlaste a ja 
loos. Eksami sooritas 4 üliõpilast —  
sm-d Kalits, Kõrv, Mutso ja  Unt, 
kelle õpinguraamatutesse kirjutati 
hinne „väga hea".

K. Männiste

Kommunistlike noorte 
eeskujul

Põllunduse aluste ja  taimekasva
tuse eksam  põilumajandusteadus- 
konda zootehnika eriharu 11 kur
suse üliõpilastele. Üksteise järel as
tuvad üliõpilased eksam iiaua ju u r
de, et esitada aruannet aasta jook
sul tehtud tööst.

Kindlalt vastab oma piletit kom 
munistlik noor Lembit Nukk. On 
tunda, et ta on põhjalikult oman
danud selle tähtsa erialase aine. 
Vastavalt sellele kujuneb ka õppe
jõu otsus: ta hindab Lembit Nuki 
teadmisi väga hea hindega. Sama
suguse eduga sooritavad eksami ka 
Peet Pajos, Uno Esula, Laine Aas 
jt., kelle rinda samuti ehib kom 
munistliku noore märk. Nad täida
vad eeskujulikult kommunistliku  
noore esimest kohustust —  olla 
eesrindlane oma töös.

Kommunistlike noorte suurepä
rane esinemine määrab ka eksami 
üldise tulemuse: 12-st üliõpilasest 
9 sooritab eksam i hindele „väga 
hea", kuna ülejäänud kolm saavad 
hea hinde. P. Saarik

Kaks eksamipäeva — 
kahesugused tulemused

M arksismi-leninismi alused —  
see on tähtsaim õppeaine, mis an 
nab kätte võtme teiste distsipliini
de, kõigi probleemide õigeks mõist
miseks ja  lahtimõtestamiseks. 
Õiget arusaamist sellest tõest osu
tasid loogika-psühholoogiaosakon- 
na I kursuse üliõpilased Tiivas, 
Veevers, Vuks, Reidsalu, Kuum  ja  
Kivim ägi, kes õiendasid eksami 
marksismi-Jeninismi alustes väga 
heale hindele.

Hoopis teissugust pilti aga pak
kus sama kursuse teine eksami- 
päev. Seekord oli eksamisoorita- 
jaid ainult viis, kuid väga hea hin
de saavutas vaid kaks üliõpilast. 
Ülejäänuist sm-d Uibo ja  Paurson 
pidid leppima ainult rahuldava 
hindega, kuna E. Siidva eksamitu
lemus kujunes koguni mitterahul
davaks. O leks tarvis, et needki üli
õpilased võtaksid eeskuju oma 
eesrindlikest seltsimeestest ja  
muudaksid oma suhtumist m ark
sismi-leninismi aluste õppimisse.

K. Roosaar

Rohkem hoolt vene keele 
õppimisele!

Metsatööstuse osakonna III kur
sus on küllalt töökas ja  võimete- 
rikas kollektiiv. Eriainete eksamite 
tulemustega sellel kursusel võib 
rahule jääda, nurisemiseks annab 
ainult põhjust õppeedukus vene 
keele osas.

Siin esinevatest puudustest andis 
kujuka pildi toimunud eksam  
rühmas ,,c ". 12-st üliõpilasest 
suutis saavutada väga hea hinde 
ainult üks, häid oli 5, kuna tervelt 
pool kõigist üliõpilastest õiendas 
eksami rahuldavale hindele.

Praeguses olukorras ei saa nende 
tulemustega rahule jääda. Selle 
rühma üliõpilastel, samuti ka õp
pejõul sm. Andronovil tuleb tõsiselt 
mõtelda edasijõudmise parandami
se võimalustele vene keele osas, 
sest selleta pole mõeldav jätkuv  
edu ka eriainete õppimises.

P. Vaiksoo

Kevadine eksamisessioon Tartu Riiklikus Ülikoolis on täies hoos. 
Kuni 10. juunini s. a. üleülikooliliselt ilmus üliõpilasi eksamitele 6021 
korral, neist sooritati 6006 eksamit ehk 99,75%, kuna mitterahuldavaid 
hindeid või eksameile mitteilmumisi esines 15 juhul, mis moodustab 
0,25% eksamitele ilmumise koguarvust.

Üleülikooliliselt sooritatud eksamitest (6006 eksamit) saadi väga 
häid hindeid 3012 (50,15%), häid 2179 (36,28%) ja  rahuldavaid Д15 
(13,57%).

Vaadeldes eksamite tulemusi teaduskonniti seisab väga heade 
hinnete poolest esikohal arstiteaduskond, kus saadi väga häid hindeid 
61,1%, häid 28,9%, rahuldavaid 9,9% , mitterahuldavaid 0,4%. Head on 
tulemused ka veterinaarteaduskonnas, kus väga häid hindeid on kuni 
10. juunini saadud 56,8%, häid 34,5%, rahuldavaid 8,7% , kuna mitte
rahuldavaid polnud.

Ajaloo keeleteaduskonnas on väga häid hindeid 56,5%, häid 31,6%, 
rahuldavaid 11,9%. Mitterahuldavad puuduvad samuti.

Toodud statistiline informatsitoon ei või mingil määral mõjutada 
eksamineerimiste edasist käiku, vaid kohustab ka hinnete headuselt 
esirinnas sammuvate teaduskondade dekaane, kateedrijuhatajaid ja  
teisi õppejõude rangelt silmas pidama, et kõrgete näitajate saavuta
miseks ei või vähendada eksameil esitatavaid nõudeid. Samuti ei tohi 
saavutatud võrdlemisi head tulemused põhjustada enesega rahulolu 
ega tööpinge langust, sest ees seisab veel sessiooni teine, otsustav 
pool. U. Kurvits,

õppeosakonna ülema kt.

Aktivistide töö kõrgemale tasemele!
Hoolimata TRU rektori, ELKNU  

TRU Kom itee ja  TR U  Ametiühingu  
Komitee vastavast otsusest on siis
ki ilmnenud, et reas teaduskonda
des on eksam ite käiku jälgivate 
aktivistide kontrollpostide töö jää 
nud paberile. Nii on aktivistid õie
ti täiesti tööle rakendamata arsti-, 
kehakultuuri- ja  õigusteaduskon
nas. Pisut parem on olukord a ja -  
loo-keele-, põllum ajandus-, metsan
dus- ja  matemaatika-Ioodusteadus- 
konnas, kuid ka seal esineb akti
vistide töös veel võrdlemisi suuri 
puudusi.

Kõigepealt tuleb m ärkida, et lei
dub aktiviste, kes jätavad täitmata 
oma ülesanded või suhtuvad neis
se vastutustundetult. Kujukaks 
näiteks sellest on õigusteaduskonna 
1 kursuse üliõpilase Jüri Langi 
käitumine, kes pidi olema aktivis
tiks 12. juunil toimunud riigi ja  
oiguse ajaloo eksamil. Lang ei il
munud eksami alguseks kohale ega 
tundnud mingit huvi selle vastu, 
kas üliõpilased sooritavad eksamit 
voi mitte. Aktivisti lohakuse taga
jä rje l pidi õppejõud ootama enam  
kui tunni, enne kui ilmus esimene 
eksam isooritaja. Samalaadne ju h 
tum leidis aset põllum ajandustea
duskonna 11 kursusel marksismi
leninismi aluste eksamil (aktivist 
sm. H . Narusberg).

Tihti on aktivistid eksam il küll 
kohal, kuid nad ei täida seal oma 
peamisi ülesandeid, arvates, et pii
sab sellest, kui nad korralikult esi
tavad nõutavad aruanded komso
m oli- ja  ametiühingukomitee ühise
le korrapidajale. Veelgi enam : lei
dub aktiviste, kes ei täida korrali

kult sedagi kohustust ja  esitavad  
puudulikke aruandeid. Tihti on 
märgitud mone üliõpilase kohta, 
kes pidi eksami sooritama antuU 
päeval, et ta sooritab eksami uues
ti. Märkim ata aga on jäetud, miks 
üliõpilane sooritab eksami uuesti: 
kas sellepärast, et ta sai mittera
huldava hinde või monel muul põh
jusel. Selline on lugu näiteks ak
tivist sm. Kraagi aruandega m ark
sismi-leninismi aluste eksami koh
ta ioogika-psühhoioogiaosakonna 1 
kursusel. Teiseks väärnähtuseks 
on see, et paljud aktivistid (näit. 
sm. Tõevere ajaloo-keeieteadus- 
konna IV kursuselt) ei lisa aruan
dele lühikest seletust eksam i eba
õnnestumise põhjuste kohta. K ol
mas grupp aktiviste (näit. sm-d 
E. Kirt ja  D . Pruul põllum ajandus
teaduskonnast, sm. K. Uibo a jaloo- 
keele teaduskonnast, sm. O. Oun 
metsandusteaduskonnast jt.) jä ta 
vad märkimata üliõpilaste eksam i
le mitteilmumise põhjused, kuigi 
aktivisti üheks oluliseks ülesan
deks on hoolitseda kõigi üliõpilas
te õigeaegse kohaleilmumise eest.

Siinkohal märgatud faktidest tule
neb, et aktivistid peavad oma tööd 
oluliselt parandama. Seiie vastu 
peavad huvi tundma teaduskonda
de komsomoli-algorganisatsioonide 
ja  ametiühingu bürood, aga ka de
kanaadid. Nõnda jõuam e niikauge
le, et aktivistide kontrollpostide 
süsteem kõikjal kujuneb tähtsaks 
teguriks võitluses parimate eksam i
tulemuste eest.

ELKNÜ TRÜ  Komitee õppetöö- 
sektori juhataja kt.

Võrdleme kahe sessiooni tulem u
si matemaatika-loodusteaduskonna 
geoloogiaosakonna III kursusel. 
See kursus töötab üldiselt hästi, 
mis avaldub ka selles, et poliitöko
noomias on saadud ainult head ja  
väga head hinded. Ka eriainetes 
on suvise sessiooni tulemused sa
masugused, v ä lja  arvatud kahe 
semestri aine petrograafia, milles 
ühel üliõpilasel on rahuldav hinne. 
Selle-eest on aga lubamatult palju

(50%) rahuldavaid hindeid vene 
keeles.

Talvisel sessioonil sai eriaines 
(ajalooline geoloogia) rahuldava 
hinde üks üliõpilane, palju rahul
davaid hindeid (43%) oli aga or
gaanilises keemias. Need tulem u
sed näitavad, et vene keele õppi
mine nõuab veel palju  suuremat 
hoolt ja  et raskematele üldainete
le tuleb pühendada tõsisemat tähe
lepanu. A. Vaik

Õigusteaduskonnas
Küpsuse viimaseks tõsiseks kont

rolliks ja  proovikiviks pärast viis 
aastat kestnud pingelist õppetööd 
on õigusteaduskonna lõpetajatele 
praegu toimuvad riigieksamid. Et 
õigusteaduskonna lõpetajate ena
mik on valmis astuma tegelikku  
ellu hea kvalifikatsiooniga juristi
dena, seda tõendavad riigieksamite 
senised edukad tulemused.

Teades, et m arksistiik-ieninliku  
teooria tundmine on tarvilik iga 
teaduseharu spetsialistidele, vai
mistusid lõpetajad erilise hooliku
sega riigieksamiks selles aines. Tä
nu oma teadmiste väsimatule 
täiendamisele ja  avardamisele näi

tasid m arksismi-leninismi riigiek
samil eeskujulikke teadmisi sm-d 
Kalits, Tarnarutski, Auling, Lind
saar, Seedre, Toomus, Kon, Raud- 
saiu ja  Bergman.

Riigi ja  õiguse teoorias soorita
sid riigieksami väga hea hindega 
sm-d Kalits, Auling, Pärn, Adler, 
Zupsman, Kon, Raudsalu, Bergman  
ja  Tarnarutskt

Lõpetajad jätkavad ettevalm istu
si tsükli eriala riigieksamiks ning 
diplomitööde kaitsmiseks, et kõr
gete hinnetega tähistada väärikalt 
ajaloolist päeva —  Eesti NSV  
10. aastapäeva.

E. Kirsimägi

Veterinaarteaduskonnas
Veterinaarteaduskonnas algasid 

riigieksamid juuni esimestel päe
vadel invasioon- ja  infektsioonhai- 
guste eksamiga. Et kogu V  kursuse 
kollektiiv oli pingsalt valmistunud 
eksamiks, kasutades hulgaliselt 
konsultatsioone, sooritati esimene 
riigieksam hästi. Eksamihinneteks 
saavutati enamikus „väga hea". 
Eksamil kirurgias saavutati kesk
miseks hindeks 4,6.

Õppetöö eesrindiastena paistavad

silma üliõpilased K. Peterson, 
0 . Savisaar ja  H. Tomberg.

Kogu V kursuse kollektiiv loo
dab sooritada kõik riigieksamid  
hästi ning siirduda kvalifitseeritud 
veterinaararstidena tööle omal eri
alal, et anda omapoolne panus v a 
bariigi sotsialistliku põllum ajandu
se ülesehitamiseks ning loom akas
vatuse edasise tõusu kindlustami
seks.

U. Karu
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Saavu tad a  o isu s ia v  m u rrang  kaugõppe iöös
( A l a n u d  õ p p e *  { a  e k s a m i s e s s i o o n i  p u h u l )

Mittestatsionaarne õppetöö meie 
ülikoolis muutub iga aastaga üha 
mitmepalgelisemaks ja komplitsee
ritumaks. Nõuded kasvavad järjest. 
Luuakse juurde uusi osakondi ja  
isegi terveid teaduskondi. Nii näi
teks käesoleva aasta algul avati 
kaugõppeosakonna juures põlluma
jandusteaduskond agronoomia ning 
zootehnika eriharudega ning alates 
uuest õppeaastast avatakse ka geo- 
graafiaosakond. Meie Noukogude 
vabariigi kasvav sotsialistlik rah
vamajandus nõuab järjest enam 
uusi kõrgema kvalifikatsiooniga 
spetsialiste. Ka meie kaugõppeosa- 
kond on hakanud juba välja 
laskma noorte eriteadlaste esimesi 
lende, kuigi seni veel väikesearvu- 
lisi. Kui eelmistel aastatel lõpetas 
meil mittestatsionaarselt ülikooli 
enamasti vaid 2—3 inimest aastas, 
siis käesoleval õppeaastal anname 
juba 10 lõpetajat, kelledest 4 on 
juba diplomi kätte saanud, 6 lõpe
tajat aga õiendavad praegu riigi
eksameid (seltsimehed V. Aarma,
C. Press, H. Tallo, P. Toom, L. 
Zupsman ja L. Heringson). 1951. a. 
lõpetab mittestatsionaarselt meie 
ülikooli juba vähemalt 25 inimest. 
Nii hakkab ka mittestatsionaarne 
osakond oma võlga riigi ees tasa 
tegema.

Kuid mittestatsionaarse õppetöö 
protsess iseenesest <on küllalt ras
ke nii üliõpilastele kui ka õppe
jõududele ja kaugõppeosakonnale. 
Seoses juurdetulevate mitmekesiste 
erialaste profiilidega muutub loen
gute tunniplaan kirjumaks, tema 
koostamine tunduvalt raskemaks. 
Arvesse võttes ka veel mõningaid 
raskusi kvalifitseeritud professor- 
õpetajaskonna koosseisuga eriti 
käesoleval aastal ning osalt majan
duslikke küsimusi, ei tule imestada 
et kaugõppe töö muutub palju

pingelisemaks, ühtlasi veel vastu
tusrikkamaks senisest.

Selle-eest aga on võtnud hoogu 
loengukonspektide paljundamine 
niisugustes tähtsates ainetes, nagu 
NSVL rahvaste kirjanduse ajalugu, 
väliskirjanduse ajalugu, NSVL rii
gi ja  õiguse ajalugu jne. On koos
tatud ja  paljundatud õppevahend 
analüütilises geomeetrias (joonis
tega), ajaloos ürgkogukondliku 
korra alal. Praegu on kirjastamisel 
ja üliõpilased saavad loodetavasti 
sessiooni aja vältel kätte poliitöko
noomia programmi, samuti õppeva
hendi poliitiliste õpetuste ajaloo 
alal.

On tunduvalt paranenud ka 
õppe metoodiliste juhendite kvali
teet, kuigi nad ei seisa veel nõuta
val tasemel. Suurt tähelepanu on 
Kõrgema Hariduse Ministeerium 
osutanud kontrolltööde teostami
sele ja nende läbivaatamisele 
õppejõudude poolt. Õppejõudude 
retsensioonid, mis koostatakse nüüd 
uute nõuete kohaselt, peavad üli
õpilastel aittama antud küsimust 
mitmekülgselt selgitada^ Ent väga 
aeglaselt toimub kontrolltööde lae
kumine. Üliõpilased ei pea kinni 
määratud tähtaegadest, valmistades 
niiviisi endale ja õppejõududele 
semestri lõpul tõsiseid ummikuid. 
Nii näiteks kavatsevad vist seltsi
mehed R. Kaera, V. Kull, V. Rüüt- 
berg, H. Loorits ja mitmed teisedki 
oma kontrolltööd sessioonile tulles 
kaasa tuua. Võib juba ette aimata, 
et sellised „tööd" ei täida oma 
otstarvet ning õppejõud ei suuda 
neid ka enam läbi lugeda, rääki
mata retsensioonidest.

Akadeemilise võlgnevuse likvi
deerimise alal pole kaugõppeosa- 
kond ikkagi veel saavutanud otsus
tavat murrangut, hoolimata iga 
kuu viimasel nädalal korraldatava
test konsultatsioonidest, milledest

osavõtt oli puudulik, töö pealis
kaudne. Nii kasutati kõigi ainete 
alal novembris 46 korda konsultat
sioone, aprillis aga juba 226 korda. 
Kuid seda ei saa pidada kaugeltki 
piisavaks.

Tulemuseks osutus paratamatult 
tohutu suur eksmatrikuleerimine, 
mis kahandas meie üliõpilaste 
koosseisu ainult selle aasta nelja 
esimese kuu jooksul ligi saja ini
mese võrra. Suuri väljalangemisi 
on veel ette näha ka pärast prae
gust sessiooni. Kuid kaugõppeosa- 
kond läheb otsustavalt akadeemili
se võlgnevuse likvideerimise teele, 
et jäädavalt lõpp teha sellele pa
hele, mida mittestatsionaarse õppe
töö -osas hakati pidama juba just
kui normaalseks nähteks. Ja kui
gi meil ajutiselt tuleb leppida vä
hema üliõpilaste koosseisuga, saa
vutame siiski kvaliteedi selles 
koosseisus ja  teeme lõpu riigi kre
diitide asjata raiskamisele.

Üliõpilastel, kui nad tahavad 
omandada nõukogude eesrindliku 
teaduse ja saada kõrgelt kvalifit
seeritud spetsiialistideks, tuleb kii
res korras omandada vene keel, 
esialgu vähemalt vahalt lugemis
oskuse ulatuses, et oleks võimalik 
iseseisvalt töötada kirjanduse kal
lal. On lubamatu nähe, kui mõni 
õppejõud võtab vastu ainult loen
gukonspekti järgi ettevalmistatud 
eksami või arvestuse.

Alanud sessioon mobiliseerigu 
täies ulatuses nii meie mittestatsio
naarsete üliõpilaste kui ka profes- 
sor-õpetajaskonna jõud. Suvisest 
sessioonist oleneb väga palju. Mõ
nes osas on ta isegi määravaks te
guriks. Seepärast ei tohi lasta ühtki 
tundi kaotsi minna. Soovime selt
simeestele pingsaks tööks jõudu ja 
püsivust!

E. Ertis, 
kaugõppeprorektor.

Kompleksne uurimismeetod esikohale
Suvine õppetöövaheaeg on peagu  

kõigile Ü TÜ  osakondadele väärtus
likuks m aterjalide kogumise ajaks, 
kohapealsete uurimiste teostamise 
ja  katsete läbiviimise ajaks, baa
siks talvisele analüüsile ja  jä re l
duste tegemisele. Ühtlasi on ta ka 
silmaringi laiendamise ja  sidemete 
loomise ajaks. Sel eesm ärgil kor
raldavad osakonnad iga aastaga 
üha enam ekspeditsioone, ekskur
sioone, põldkatseid jne.

Võrreldes aga meie Ü TÜ  üritusi 
samalaadsete üritustega vennas
vabariikides, torkab silma meil va
litsev probleemide piHatus. Samal 
a ja l, kui vennasvabariikides tööta 
vad mitme osakonna üliõpilased 
ühe objekti tervikliku uurimise 
juures, töötavad meie osakonnad, 
ringid ja  tihti isegi üksikud ÜTÜ  
liikm ed eri teemade kallal, eri 
kohtades, sidumata neid ühtseks 
tervikuks.

Vennasvabariikide kogemustest 
näeme, kuidas saab ühise problee
mi terviklikuks lahendamiseks ra
kendada isegi nii erinevatel eri
aladel õppijaid, kui seda on ajaloo- 
keeleteaduskonna ja  füüsikaosa
konna üliõpilased. Nii näiteks on 
Tom ski ülikooli üliõpilased abista
nud oma linna tähtsamaid tööstusi 
paljude aktuaalsete probleemide 
edukal lahendamisel, kusjuures 
füüsikud ja  matemaatikud aitasid 
parandada ning täiustada tehno
loogilist protsessi, kuna ajaloo-

keeleteaduskonna üliõpilased, tänu 
oma teadmistele poliitökonoomias, 
tegid tõhusaid ettepanekuid käibe
vahendite ringluse kiirendamiseks. 
Lätis aitavad üliõpilased lahenda
da käitise toorainete probleemi, 
tehnoloogilist protsessi, uurivad te
hase ajalugu jne.

Niisugused komplekssed uurimis
viisid kindlustavad tiheda koostöö 
kõigi erialade spetsialistide vahel 
ja  sellega ka probleem i igakütgse 
valgustuse ja  õige lahenduse. Tea
me ju  juba dialektilise materialis
mi põhireeglite alusel, et maailmas 
on kõik pidevas arengus ja  vastas
tikuses seoses, ning seetõttu pole 
võimalik ühtki probleemi teisiti 
tervikuliselt lahendada.

Seetõttu on kompleksne uurimis
meetod leidnud täisõiguse teistes 
nõukogude ülikoolides ja  järelikult 
peab leidma selle ka TR Ülikoolis.

Esimese kompleksse probleemi 
lahendamisele asusid meie Ü TÜ-s  
möödunud aastal bioloogiaosakon
na ja  metsandusteaduskonna üli
õpilased, uurides suvisel ekspedit
sioonil Koiva jõe ala luhtade floo
rat, faunat ja  võimalusi nende ots
tarbekamaks m ajanduslikuks ka
sutamiseks. Meie 'üliõpilaste tea
dusliku töö senine üldine pillatus 
on kahtlemata ka õppejõudude —  
juhendajate ja  ülikooli juhtkonna 
senise ebaõige töösuuna tulemus. 
Ülikoolis valitsevat perspektiivi- 
puudust iseloomustab juba näiteks

olukord bioloogiliste baasidega. 
Neid baase ja  baasikesi leidub 
meil kõikjal üle vabariigi, kus siis 
lahendatakse üksikuid probleeme, 
tehakse üksikuid vaatlusi jne. Ja 
ometi on seejuures ülikoolil ole
mas ka selline terviklik uurimis
baas, m illele võivad kadedad olla 
paljud teised nõukogude ülikoolid. 
See on Järvselja oppe- ja  katse
metskond oma metsa m itmekesidu- 
se, soode, järvede ja  ka puutuma
tute ürgmetsadega ning metsava- 
heliste põldudega. Seal on võimalik 
teostada igakülgseid kompleksseid 
uurimistöid ENSV looduse üm ber
kujundam ise stalinliku plaani 
teostamise abistamiseks, seal lei
dub probleeme nii geofüüsikutele 
kui ka geoloogidele, nii botaaniku
tele kui ka zooloogidele jt., rääk; 
mata metsateadlastest ja  m aa
parandajatest.

Seetõttu tegid m atem aatika-loo
dusteaduskonna ja  metsandustea
duskonna Ü T Ü  osakonnad õigesti, 
valides oma uurim isobjektiks käes
oleval suvel ühiselt õppe- ja  kat- 
semetskonna. Praegu on juba eks
peditsioonid kohapeal täie hooga 
tööl.

Selline õigete, aktuaalsete ja  
mitmekülgsete probleemide püstita
mine ja  lahendamine peab saama 
seaduseks m eie U TU  kõigile osa
kondadele ja  südameasjaks igale 
U TU  liikmele.

H. Sarv

Kogugem kirjandusaja!ootisi materjate!
Eestis on suhteliselt vähe tähele

panu pühendatud kirjanike elule, 
nendega seotud kohtadele ja  kir
janduslike reaaliate süstemaatilise
le kogumisele. Meie teadmised ees
ti eesrindlike kirjanike biograafi
astki on puudulikud. Kodanlikud  
natsionalistid ei tundnud mingit 
huvi selle vastu, et koguda mater
ja le  meie proletaarsete kirjanike 
elu ja  tegevuse kohta, ning süste
m aatiliselt saboteerisid seda tööd.

Just proletaarse kirjanduse koh
ta on m eie andmetes lüngad kõige 
suuremad. A ga praegu on siin või
m alik veel mõndagi ära teha: veel

elavad inimesed, kes on proletaar
sete kirjanikega kokku puutunud 
ja  koos töötanud. Nende inimeste 
mälestused tuleb päästa! Tuleb ko
guda tsarismi ja  kodanliku riigi 
tingimustes ilmunud illegaalset kir
jandust.

Kirjanduslike m aterjalide kogu
mine ja  kirjanduslike kohtade 
jäädvustam ine võib toimuda foto
de, kirjelduste, mälestuste ülestä- 
hendamise jne. näol. A ga see võib 
sündida ka kirjanduslikus vormis
—  olukirjelduste näol. Samuti tu
leb koguda meie klassikute-kir jani- 
ke käsikirju, nendele kuuluvaid 
raamatuid, nende kirjavahetust. 
Kogutud m aterjale kirjandusring

populariseerib võimaluste piirides 
ning säilitab nad TA  Riiklikku  
Kirjandusmuuseum i deponeerimi
sega.

Lähtudes sellest kutsub TR U  kir
jandusring kõiki üliõpilasi üles 
oma suvises peatuskohas välja sel
gitama kirjanike ja  nende teostega 
seotud inimesed ja  kohad ning 
saadud m aterjale kirjandusringile 
loovutama. Vastavate faktiliste 
küsimustega ühenduses pöörduda 
eesti kirjanduse ja  rahvaluule ka
teedri õppejõudude poole.

Eesti kirjanduse ja  rahvaluule 
kateeder

TR Ü  kirjandusring

*  *  *

Täites sotsialistlikke kohustusi
TR Ülikooli kehakultuurlased 

valmistuvad pingeliselt Eesti NSV  
10. aastapäeva tähistamiseks. K äes
oleval kevadel on Tartus rohkem  
kui kunagi varem läbi viidud 
sportlikke suurüritusi, kusjuures 
kõigis nendes üritustes on juhtivat 
osa etendanud TR Ü  üliõpilased ja  
õppejõud. Suurte sündmustena sei
savad ees 17. ja  18. juunil ülelii
dulised korrespondentsvõistlused 
kergejõustikus, 26.— 50. juulini 
Tartus toimuv ENSV 10. aastapäeva 
spartakiaad ja  osavõtt üleliiduli
sest kõrgemate õppeasutiste spar
takiaadist, mis peetakse 6.— 16. 
juulini Leningradis. Neile lisandub 
veel terve rida kohaliku tähtsuse
ga üritusi. Nendeks suurteks võist
lusteks valmistumine on TR Ü  ke- 
hakuituurlastele üheks tähtsamaks 
ülesandeks.

Ülikooli kehakultuurlased võtsid 
endale EN SV 10. aastapäeva tähis
tamiseks terve rea kohustusi, m il
lised mitmed eesrindlikud keha
kultuurlased on juba edukalt täit
nud. Nii ületas kehakultuuriteadus
konna üliõpilane Lea Maremäe 
ENSV rekordi kuulitõukes, Ülikoo
li Spordiklubi naiskond ületas

ENSV rekordi 4 X 6 0  m teatejook
sus, õigusteaduskonna üliõpilane
H. Sisask ületas Tartu linna rekor
did 5 ja  10 km käim ises-jne.

Tõsiseid kohustusi võtsid endale 
teaduskondade kehakultuurikol
lektiivid massilise kehakultuuritöö 
alal. VTK  märgi normide soorita
mise aastaplaan kohustuti aasta
päevaks täitma 75% , järgusportlas- 
te ettevalmistamise aastaplaan 
100% ulatuses. Teaduskonna keha
kultuurikollektiivide liikmete arvu 
kohustuti suurendama vähemalt 
50% võrra.

Suurt tähelepanu osutatakse seo
ses aastapäevaga šeflustööle. K eha
kultuuriteaduskonna poolt võeti 
šefluse alla 20 Tartu käitise ja  asu
tise kehakultuurikollektiivi, samu
ti võeti vastu konkreetsed otsused 
USK šeflusaluste koolide osas.

Lisaks kohustustele kehakultuu
ri- ja  sporditöö alal kohustusid üli
kooli kehakultuurlased eeskujuli
kult täitma oma ülesandeid õppe
töös.

„Eesrindlane õppetöös —  eesrind
lane spordis", selle loosungi all 
valmistuvad TRU kehakultuurlased  
ENSV 10. aastapäevaks. K. Uus

Vastutustundetuse vili
Tänavune jooksukross oli pühen

datud Eesti NSV 10. aastapäevale. 
See asjaolu asetas meile kohustuse 
kross läbi viia eriti massilisena ja  
kõrgel tasemel. Ettevalmistusi 

alustati õigeaegselt —  moodustati
8-liikm eline orgkomitee, kelle üles
andeks jä i krossi läbiviimise juhti
mine. Rahuldavalt möödus ka 
krossi avapäev, mil startis 808 üli
kooli üliõpilast ja  õppejõudu. Sa
masuguse hooga jätkus kross õi
gus- ja  ajaloo-keeleteaduskonnas, 
kus kehakultuurikollektiivi esi
mehed sm-d Krinal ja Kukk deka
naadi abiga suutsid kindlustada 
kollektiivi 100% -lise osavõtu kros
sist. Nende tulemuste alusel võitis 
õigusteaduskond, kus ka V TK  nor
mi täitnute protsent oli võrdlemisi 
kõrge, tänavu teiskordselt jooksu
krossi võitjale väljapandud ränd- 
karika.

Rida teisi teaduskondi aga ei pi
danud nende eesrindlastega sam
mu. Täiesti lubamatuks kujunes 
olukord arsti- ja  metsandusteadus
konnas. Arstiteaduskonna kollek
tiivi 862 liikmest oli krossirajal ai
nult 454, kuna metsandusteadus
konnas olid vastavad arvud 266 ja  
158. Palju parem polnud olukord  
ka matem aatika-loodus- ja  ve- 
terinaarteaduskonnas.

Nende väärnähtuste tagajärjel 
lõppes jooksukross meie ülikoolis 
lubamatult halvasti: ei suudetud 
saavutada isegi 1949. a. taset, mil 
krossist võttis osa 1720 inimest, 
rääkimata veel selle taseme ületa
misest. Tänavune krossist osavõtja
te arv —  1699 —  on ülikooli suure 
kollektiivi kohta ebanormaalselt

väike. Mitterahuldavaks kujunesid 
ka krossi tehnilised tulemused —  
ainult 57%  krossist osavõtjaist täi
tis VTK  normi.

Sellise olukorra tekkimises on 
suurel määral süüdi teaduskondade 
dekaanid ja  kehakultuurikollektii
vide juhatused, kes suhtusid_ kros
si organiseerimisse ükskõikselt 
ja  ei kontrollinud korralduste 
ning otsuste täitmist. Ent kõige 
suuremaks süüdlaseks on ikkagi 
krossi orgkomitee, kes laskis kros
sil kulgeda täiesti isevoolu teed, 
tundmata huvi tema käigu ja  ette
tulnud raskuste kõrvaldamise 
vastu.

Orgkomitee võimetuse põhjuseks 
oli asjaolu, et kaks kolmandikku  
komitee liikmeist ei võtnud tööst 
üldse osa. Rahule võib jääda ai
nult sm-te Nõvandi, Nurme ja  Pu
ki tööga. Samal a ja l mitmed tei
sed orgkomitee liikmed —  prorek
tor sm. Marland, ametiühingu ko
mitee aseesimees sm. Salumaa, 
ELKNU TR U  Komitee kehakultuu- 
risektori juhataja sm. Aavola ja  
metsandusteaduskonna üliõpilane 
sm. Kallikorm  —  suhtusid oma  
ülesannetesse lubamatu ja  hukka
mõistmist vääriva passiivsuse ning 
hoolimatusega. Krossi m itteküllal
dases õnnestumises tulebki suures 
osas näha nende seltsimeeste vas
tutustundetuse vilja.

Ettetulnud puudustest ja  suur
test väärnähtustest tuleb teha tõ
sised järeldused sügiskrossi pare
maks läbiviimiseks.

H. Huimerind,
Ülikooli Spordiklubi juhataja.

JalgpaHiharrastuse elustamiseks
Jalgpall on Nõukogude Liidus 

üks populaarsemaid ja  massilise
maid spordialasid. Kõikjal on see 
mäng laialt levinud, nii linnades 
kui ka külades.

TR U -s harrastatavatest spordi
aladest on jalgpall aga kõige noo
rem. A lles tänavu komplekteeriti 
USK jalgpallivõistkond, kuna eel
mistel aastatel toimusid vaid tea- 
duskondade-vaheüsed turniirid ja  
needki ilma erilise ettevalm istuse
ta. Asjaloodud USK meeskond töö
tab praegu tõsiselt, treeningut kor
raldatakse kolm korda nädalas. 
Senise töö tulemuste kontrolliks 
võeti osa välkturniirist, kus meie 
meeskond saavutas võidu. Sõprus- 
võistluses „D ünam o" jalgpallurite
ga saavutati hinnatav viik.

Meeskonna mängutehnikas ja  
-taktikas esineb veel suuri puu
dusi, mis on kõrvaldatavad jä r je 
kindla treeningust osavõtuga. Ent 
just selles osas on ette näha 
raskusi, sest pärast eksamisessiooni 
siirduvad üliõpilased praktikale 
või suvepuhkusele. Kuna ees seisa
vad rasked võistlused ENSV II 
grupi esivõistluste mängude näol, 
tuleks kõigil meeskonna liikmetel 
võtta eeskuju sm-test Kuigost, K a 
jakast, Kallikormist ja  teistest ning

korralikult osa võtta kõigist tree- 
ningtundidest.

Raskusi on ka jalgpallivarustu- 
sega, mis osaliselt puudub. Näiteks 
pole meeskonnal jalgpallisaapaid, 
sest ametiühingu komitee ei ole 
lubatud toetussummat seni U SK-le  
üle kandnud. Algav võistluspe- 
riood nõuab selle takistuse kõrval
damist, sest ülikooli esindusvõist- 
kond peab igal juhul saama kõik 
võimalused edukaks esinemiseks.

Eduka esinemise tähtsaimaks eel
duseks on siiski võistkonna liikm e
te kindel distsipliin ja  korralik 
osavõtt treeningust. Seepärast olgu 
kõigile võistkonna liikmeile m ee
nutatud, et treening toimub igal 
esmaspäeval kella 19— 21-ni ja igal 
kolmapäeval ning reedel kella  
18— 20-ni. Treeningust võivad osa 
võtta ka need jalgpallurid, kes se
ni veel pole registreerunud.

USK jalgpallurite ülesandeks on 
väsimatult tõsta oma sportmeister- 
iikkust, aidata kaasa jalgpallihar- 
rastuse elustamiseks ülikoolis ja  
minna heade saavutustega vastu 
Nõukogude Eesti 10. aastapäevale. 
Võtkem korralikult osa treenin
gust, sest see on nende ülesannete 
täitmise alus! _ Q . Männik, 

võistkonna treener.
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Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Peateelt lõpeb meie ülikoolis pin- 
gerikas eksamisessioon, mis on pü
hendatud Nõukogude Eesti 10. aas
tapäevale. Sessiooni senine käik 
näitab, et üliõpilaskonna enamik 
tuleb eksameile hea ettevalmistu
sega. Korralik konspekteerimine ja 
materjali pidev läbitöötamine se
mestri kestel kindlustasid põhjali
ke teadmiste omandamist üliõpilas
te poolt.

Paljud õpperühmad on saavuta- 
nud tervikuna kõrgeid hindeid, mis 
on selgeks tõendiks neis valit
sevast tõsisest töömeeleolust. Eriti 
rõõmustava asjaoluna võib märkida 
tõusvat huvi ja indu ühiskonna
teaduslike distsipliinide omandami
sel. Näiteks ajaloo-keeleteaduskon- 
na II kursusel said 5. juunil 10-st 
eksamisooritajast marksismi-leni
nismi alustes 7 üliõpilast hinde 
„väga hea" ja ülejäänud 5 „hea",

matemaatika-loodusteaduskonna 
füüsikaosakonna 111 kursuse 7-liik- 
melisest grupist sooritasid 2. juunil 
poliitökonoomia väga hea hindega 
6 üliõpilast ja hindega „hea" 1 üli
õpilane. Samasuguseid häid saavu
tusi võib märkida ka põllumajan
dusteaduskonna mitmes õpperüh
mas ja mujal. Parimaid tulemusi 
on saavutatud neil kursustel ja õp
perühmades, kus kommunistid ja  
kommunistlikud noored on initsi- 
aatoreiks ja innustajateks, näida
tes isikliku tööga eeskuju kõigile 
üliõpilastele. Kõigis eksamiaineis 
on seni kõrgeimad hinded saavu
tanud näiteks E. Salumaa, O. Utt 
(õigusteaduskond), A. Künnap, K. 
Siilivask, J. Kahk (ajaloo-keele- 
teaduskond), A. Külaots, J. Veevo,
I. Aamisepp (põllumajandusteadus
kond), V. Koslov, iH. Möller 
(metsandusteaduskond) jt. kommu
nistid ja kommunistlikud noored. 
Vene keele eksamite edukas õien
damine enamiku üliõpilaste poolt 
on kujukaks tõendiks sellest, et 
üliõpilased on aru saanud vene 
keele kiire omandamise tohutust 
tähtsusest. i

Kõik need tulemused peegelda
vad ilmekalt asjaolu, et kursustel 
ja õpperühmades, kus komsomoli
grupid on kollektiivi juhtivaks 
jõuks, seistes oma tööülesannete 
kõrgusel, sooritavad kõik üliõpila
sed oma eksamid edukalt.

Kuid ei saa siiski märkimata 
jätta, et meil leidub veel ka suuri 
puudujääke eksamitele ettevalmis
tamises ja komsomoligruppide töös. 
Nii näiteks sai kehakultuuuriteadus- 
konna 22-st üliõpilasest marksismi
leninismi alustes mitterahuldava 
hinde 6 üliõpilast (komsomoligrupi 
organisaator O. Paatsi). Üldiselt 
nõrgalt ettevalmistunud on eksa
mitele ilmunud matemaatika-loo
dusteaduskonna keemiaosakonna I 
ja II kursuse üliõpilased, millistel 
kursustel komsomoligrupid puudu
vad. See annab tunnistust kogu 
kasvatustöö soikujätmisest neil 
kursustel ja üliõpilaste madalast 
ideelis-poliitilisest teadlikkusest. 
Need ja analoogilised faktid on tõ
sisteks signaalideks dekanaatidele 
ja ühiskondlikele organisatsioo
nidele teaduskondades, kes edaspi
di kasvatustööd peavad tunduvalt 
parandama. Praegu aga seisab

põhiline ülesanne selles, et edukalt 
iõpule viia eksamisessioon, kind
lustada parimate tulemuste saavu
tamine eksamisessiooni viimasel 
nädalal. Kui esialgsed kokkuvõtted 
annavadki põhjust loota, et käes
oleva sessiooni tulemused ei tee 
häbi meie ülikoolile, siis ei tohi 
see milgi juhul õigustada enesega 
rahulolu ja tööpinge lõdvendamist. 
Üliõpilased peavad töötama järjest 
suurema hooga, õppejõudude üles
anne on abistada üliõpilasi ka vii
masteks eksamiteks valmistumisel.

Siinkohal on otstarbekas juhtida 
tähelepanu veel ühele häirivale as
jaolule. Näib nimelt, et mõned õp
pejõud, tahtes kindlustada parima
te eksamitulemuste saavutamist 
Eesti NSV 10. aastapäeva auks, on 
läinud kergema vastupanu teed ja 
nõrgendanud nõudlikkust eksami
tel. See on maksev eelkõige arsti
teaduskonna kohta, kus torkab sil
ma väga kõrge väga heade hinne
te protsent. Iseloomustav on asja
olu, et õigus- ja kehakultuuritea
duskonna üliõpilastel on aineis, 
mida õpetavad arstiteaduskonna 
õppejõud, hinded palju paremad 
kui teistes distsipliinides. Selline 
nõudmiste madaldamine on täiesti 
lubamatu.

Rööbiti eksamisessiooni lõpule
viimisega tuleb hoogustada etteval
mistusi ka suvise puhkeaja kul
tuurseks sisustamiseks. Vaheajal 
võimaldatakse üliõpilastele osavõt
tu mitmesugustest huvitavatest üri
tustest. Igas teaduskonnas käib et
tevalmistus ekskursioonide korral
damiseks niihästi Eesti NSV piires 
kui ka vennasvabariikidesse tutvu
miseks kauni kodumaaga ja sotsia
listliku ülesehitustöö saavutustega. 
Paljudel õppejõududel ja üliõpi
lastel avaneb võimalus veeta suve 
vaheaeg kosutavalt puhkekodudes 
ja kuurortides, on loodud võimalu
sed osa võtta turismilaagreist ja 
matkadest. Tartus korraldatakse 
üliõpilastele väljasõite ja ekskursi
oone, organiseeritakse šeflusaluste 
kolhooside abistamist suviste hoog
tööde ajal.

Dekanaadid ja ühiskondlikud or
ganisatsioonid peavad aegsasti 
hoolt kandma üliõpilaste suunami
se eest aktiivselt osa võtma kul
tuuritööst elanikkonna hulgas. Sel
leks tuleb ette valmistada üldpolii- 
tilisi ja populaarteaduslikke loen
guid ning vestlusi. Iga üliõpilase 
aukohuse&s on aktiivselt kaasa 
lüüa ühiskondlike ürituste organi
seerimisel kolhoosides ja mujal. Ka 
otsese tööga kolhoosipõllul osuta
me suurt abi kolhoosidele, karas- 
tades ühtlasi oma organismi järg
miseks õppeaastaks. Sisukas ja 
kultuurne puhkeaja veetmine olgu 
iga üliõpilase eesmärgiks eelseisval 
suvisel õppetöövaheajal.

Ühiskondlike organisatsioonide 
suur ülesanne seisab selles, et väl
tida noorte hulgas tehtava kasva
tustöö katkemine suvevaheajal ja  
kindlustada intensiivse kasvatustöö 
teostamine kõigi suvevaheajal kor
raldatavate ürituste ajal.

Edukalt lõpetada õppeaasta, kul
tuurselt sisustada süvine puhkeaeg
— see on meie keskne ülesanne 
käesoleval momendil.

M a r k s i s m i s t  K e e l e t e a d u s e s

20. juunil avaldati „Pravdas" ja  järgmisel päeval meie vabariigi aja
kirjanduses seltsimees J. V. Stalini kirjutis „Marksismist keeleteadu
ses". Seltsimees Stalin vastab siin reale noorte poolt esitatud küsimus
tele, mis kerkisid üles seoses diskussiooniga keeleteaduse alal.

Seltsimees Stalini artikkel toob suure selguse paljudes küsimustes. 
Kui nõukogude keeleteaduse areng oli pikemat aega takistatud eba
tervete meeleolude tõttu, mis seisnesid N.J. Marri dogmade kriitikata 
tunnustamises ja keeleteadlaste arvamuste vabaduse jnahasurumises, 
siis nüüd selgitab seltsimees Stalin Marri teooria suured vead: mitte
marksistlike vormelite keelest kui pealisehitusest, keele „klassilisusest" 
sissetoomise keeleteadusse, põlgliku, kelkiva suhtumise kõigele sel
lele, mis oli keeleteaduses enne N. J. Marri jne.

Seltsimees Stalin näitab kätte ka ainuõige tee, mis viib olukorra pa
randamisele: „Araktšejevliku režiimi likvideerimine keeleteaduses, 
loobumine N. J. Marri vigadest, marksismi juurutamine keeleteadusse, 
— niisugune on minu arvates tee, mida mööda käies võiks tervendada 
nõukogude keeleieadute."
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Kaunis kink
Füüsikaosakonna esimesel kursu

sel registreerus füüsika eksami 
sooritamiseks 18. juunil 9 üliõpi
last. Kuna tegemist oli antud osa
konna põhilise õppeainega, tegid 
üliõpilased suurt ja  pingelist tööd 
aine omandamisel ja  eksamiks val
mistumisel.

Tänu hoolsale tööle valmistasid 
kõik eksamisooritajad —  sm-d 
Jaek, Udam, Aav, Veske, Perv, 
E m its, Soovik, tNei ja  Hurt —  kau
ni kingi meie Nõukogude vabarii
gi juubeli-aastapäevaks —  soorita
sid eksami hindele „väga hea".

E. Matt

Siin on töötatud hästi,..
Neil päevil toimus matemaatika- 

loodusteaduskonna bioloogia- ja  
geoloogiaosakonna üliõpilastel üks 
tähtsaimaid riigieksameid —  eksam  
marksismi-leninismi alustes. Eksa
mitulemused osutusid üldiselt hea
deks ja  andsid tunnistust sellest, 
et lõpetajad on tõsiselt mõistnud 
stalinlikku juhist sellest, et iga eri
ala spetsialist peab sügavalt tund
ma m arksistlik-leninlikku teadust 
ühiskonnast ja  selle arenemise sea
duspärasustest.

Bioloogiaosakonna 16-st lõpe
tajast õiendas 10 seltsimeest eksa
mi väga heale hindele. Eriti häid 
teadmisi osutas sm. Horn, kuna sü
gavalt olid aine omandanud ka 
sm-d Kask, Aru, Heidemaa, Teh- 
ver jt.

Sama headeks kujunesid tule
mused geoloogiaosakonnas, kus 
üheksast eksamisooritajast kuus —  
sm-d Jürgenson, Veber, Brik, Maa- 
sik, Reiner ja  Kelpm an said hinde 
„väga hea".

A . Bergman

. . .  siin aga haivasti
Hoopis häbistavamad aga on 

marksismi-leninismi riigieksamite 
tulemused reas teistes teaduskon
dades. Lausa kurioosumina kolab, 
et kõige suuremat võhiklust m ark
sistiik-ieninliku teooria küsimustes 
osutavad mitmed oigus- ja  ajaloo- 
keeleteaduskonna 'üliõpilased, Kuigi 
neis teaduskondades kõik distsiplii
nid on otseselt seotud teoreetiliste 
probleemidega.

Õigusteaduskonnas said mittera
huldava hinde lõpetajad Rummel 
ja  Piel. Nad osutusid ideeliselt 
täiesti arenemata inimesteks, kes 
on maha jäänud tänapäeva elust, 
ei tunne meie riigijuhte ega vii
maste aastate suuri sise- ning välis
poliitilisi sündmusi.

Rohkesti esines mitterahuldavaid 
hindeid ka ajaloo-keeleteaduskon
nas. kus marksismi-leninismi aluste 
riigieksamil läbi kukkusid lõpeta
jad  Pravdin, Puhvel, Lepik, Änga, 
Mäeotsa, Borookova, Kõrgessaar ja  
Käosaar.

On täiesti selge, et niisugustest 
inimestest, kes ei tunne põhjalikult 
m arksistlik-leninlikku õpetust, ei 
saa kvalifitseeritud spetsialiste 
oma erialal.

J. Lnk

Eksamisessioon on lõpule jõud
mas. Veel üks nädal pingelisi päe
vi, ja me võime teha kokkuvõt
teid aasta jooksul tehtud tööst. 
Millisteks kujunevad tulemused, 
sellest kõnelevad aga juba esialg- 
sedki andmed seni läbiviidud eksa
meist.

Mida võime julgesti märkida üli
õpilaste ja ka kogu töö saavutuse
na — see on üliõpilaste aktiivne 
suhtumine vene keele õppimisse. 
Üliõpilased on aru saanud vajadu
sest hästi valitseda vene keelt ja 
töötavad seepärast hoolega. See ei 
jäta mõju avaldamata ka õppeedu
kusele, mida üldiselt võime täies
ti rahuldavaks pidada, noorematel 
kursustel aga isegi „heaga" hinna
ta. Võtame näiteks õigusteaduskon
na, kus üliõpilaste üldine tase ve
ne keele osas on tüüpiline. Siin on 
iV kursusel õpetaja Rogova rüh
mas häid hindeid 50%, kuna „ra
huldavaid" ja „väga häid" on 
kumbagi 2?% hinnete arvust. III 
kursusel (kolme eri õpetaja rüh
mad) on samuti ülekaalus hinne 
„hea", rahuldavaid" on üle 35%, 
„väga häid" veidi üle 20%. Vaevalt 
on siin tegemist ülehindamisega, 
sest 25—35% rahuldavaid hindeid 
kõnelevad sellest, et siin on nii 
üliõpilastel kui õppejõududel veel 
palju tööd teha, et üliõpilased 
keele kiiresti ja hästi omandaksid.

Kus on lüngad, milles seisavad 
üliõpilaste nõrgad kohad? Neid on 
kaks tähtsamat: õigekirjutus ja ak
tiivne keel. Reeglipäraselt on kir
jalikud tööd märksa nõrgemad 
suulistest vastustest, millest järel
dub, et õigekirja parandamise alal 
tuleb vene keele kateedril veel 
tublisti tööd teha. Teiseks nõrgaks 
kohaks on aktiivne keele tarvita
mine, vestlus. Üliõpilased kõnele
vad vene keelt vigadega, ei oska 
sõnavara aktiivselt kasutada. Lünga 
põhjus seisneb selles, et vene kee
le praktikat on üliõpilastel äärmi
selt vähe: ainult vene keele tundi
des. Ja kui vene keele tunde on

kõigest kaks nädalas, siis on ilmne, 
et ueist küllaldase edu saavutami
seks ei piisa. Siit järeldus: vane
matele kursustele peaks õppeplaa
nis rohkem vene keele tunde ette 
nähtama.

Tuleb suurendada ka nõudlik
kust üliõpilaste teadmiste suhtes. 
Vene keele kateeder on järjekind
lalt suurendanud nõudmisi ja ena
mik õppejõude käib ausalt kateed
ris väljatöötatud hinnete kriteeriu
mi järgi. Ent kahjuks leidub ka 
neid, kes ei suhtu nõukogulikult 
oma ülesannetesse. Kui arstiteadus
konna farmaatsiaosakonna I kursu
sel 19-st hindest „väga häid" on 
13, s. t. ligi 70%, siis on siin kaht
lemata tegemist ülehindamisega 
vanemõpetaja P. Puusepa poolt. 
Sama on kehtiv ka õigusteadus
konna II kursuse dotsent H. Maiste 
rühma kohta, kus on pooleks ai
nult head ja väga head hinded, 
kuigi rühm ise on keskpärane. 
Õpetaja M. Tiitso rühmas ajaloo- 
keeleteaduskonna IV kursusel on 
9-st hindest 7 „väga head" ja 2 
„head".

Väga iseloomustav on ka võrrel
da matemaatika-loodusteaduskonna 
I kursuse eri rühmade eksamitule
musi. Õpetaja A. Ugarova rühmas 
(bioloogid) esinevad ainult väga 
head ja head hinded (esimesi 
45%), aga vanemõpetaja J. Tanveli 
rühmas (geograafid) on igasuguseid 
hindeid. Vaevalt suudab sm. Ugarova 
oma ülehindamisega kedagi veenda, 
et geograafid on keelte osas vähem 
andekad kui bioloogid, ilmne aga on 
(kui ka II kursuse tulemusi arves
se võtta), et õp. Ugarova on eksa
mil vastutustundetult toiminud. 
Sellised ülehindamised ei ole vene 
keele õpetamisele mingil määral 
kasuks.

Vene keele kateedri ülesandeks 
jääb, põhjalikult uurides kogu õppe
aastal tehtud töö tulemusi, kõrval
dada töös ning eksameil esinevad 
vead ning puudused.

Hoolika töö ilus tulemus
Ajaloo-keeleteaduskonna eesti 

keele osakonna I kursuse üliõpila
sed saavad aru, et kuigi nende eri
alaks on eesti keel, ei saa nad läbi 
ilma vene keele oskuseta, suure ve
ne rahva keele valdamiseta.

Seepärast õpivad mainitud kursu
se üliõpilased vene keelt suure hoo
lega. Nende tööd on krooninud 
tunnustusväärne edu. 17. juunil toi
munud vene keele eksam il saavu

tasid sm-d Siibak, Aabram s, Järve, 
Karelson, Trikkel ja  Lehtmets vä
ga hea hinde, ülejäänud 5 üliõpilase 
teadmisi aga hindas õppejõud sm. 
Kompus hindega „hea". Rahulda
vaid hindeid ei olnud.

Niisugused tulemused on eesku
juks kursustele, kus leidub lood
reid ja  vene keele õppimise tähtsu
se alahindajaid.

K. Mesik

Õpetlik kogemus
Esmapäeval, 19. juunil ilmus 16 

veterinaarteaduskonna III kursuse 
üliõpilast poliitökonoomia eksamile.

Eksami käik tegi selgeks, kuidas 
on sellel kursusel lood poliitilise 
ökonoomia õppimisega. Osutus, et 
teatav osa üliõpilasi, nagu näiteks 
sm-d Mändmets, Haugas, Reidla jt. 
õpivad poliitilist ökonoomiat ko- 
husetundeliselt ja  süstemaatiliselt. 
Kuid kahjuks ei kehti sama kõigi 
üliõpilaste kohta. Tervelt kolm an
dik antud päeval eksami soorita-

nuist (sm-d Mihkelsoo, Valdmann, 
Kumm, Arulaane ja  Ree) pidid lep
pima rahuldava hindega, kuna R. 
Koppeli vastus hinnati koguni m it
terahuldavaks.

Nende asjaolude valguses on ilm 
ne, et veterinaarteaduskonna III 
kursusel pole ideelis-poliitilise kas
vatustöö alal kõik asjad korras. 
Seda tuleb veterinaarteaduskonna 
komsomoli-algorganisatsioonil eda
sises töös arvesse võtta.

S. KiviLo

Väsimatu võitleja töörahva õnne eest
Mälestades suurimat proletaarset 

kirjanikku Maksim Gorkit tema 
äsjamöödunud 14. surma-aastapäe- 
val kerkib meie silme ette õilis 
Danko kuju, kes armastusest ini
meste vastu rebis rinnast välja  
oma leegitseva südame, et sellega 
inimestele näidata teed õnneliku 
elu poole.

Nagu lõõmav D anko süda, nii 
loidab valgust kogu töötavale inim
konnale selle imeilusa legendi au
tori kogu looming.

Kui nimetada kirjanikke inim 
hinge insenerideks, siis Gorki on 
suurimaid inimhingede insenere, 
ke on tunginud inimhinge kõige 
sügavamatesse ja  keerukamatesse 
labürintidesse, tuues sealt päeva
valgele kõik väärtused ja  pahed.

Maksim Gorki ise tähendas, et 
kirjandust võiks nimetada inim- 
konnateaduseks, sest põhimiseks 
m aterjaliks kirjanikule on just ini
mene oma tegude, mõtete, tunnete 
ja püüdlustega, oma valude ja  
rõõmudega. Reisides risti-rästi läbi

kogu Venemaa, tegi Gorki läbi 
suure elukooli, puutus kokku tu
handete inimestega. Ta õppis põh
jalikult tundma tolleaegse ühiskon
na pahesid ning, olles oma kodu
maa tulihingeline patrioot, pühen
das kogu oma elu ja  loomingu sel
leks, et näidata töötavale rahvale 
teed uue, parema elu poole. Gorki! 
oli suur usk inimese võimetesse. 
Ta uskus kindlalt oma rahva pa
remasse tulevikku ja  juba enne 
Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevo
lutsiooni ennustas ta suure revo
lutsioonilise tormi peatset saabu
mist. Ja kui ennustatud revolutsi
oon saabus ning võitis, siis pühen
das Gorki oma võimed ja  jõu sel
leks, et NSV Liidust kasvaks tu
gev, tei^e ja  elurõõmus töörahva 
kodumaa.

M. Gorki on ülemaailmse kuul
susega kirjanik. Tem a teoseid loe
takse kõigis maailma keeltes. Te
ma mõju on tunda saanud sellised 
kirjanikud, nagu Shaw ja  W ells, 
Zweig ja  London, Mann ja  Sinclair, 
Barbusse ja  Rolland, Martin A n-

dersen-Nexö ja  August Jakobson 
ja  paljud teised.

Seepärast kirjutaski Anatole  
France 1905. aastal, kui tsaariva
litsus heitis Gorki tema revolutsi
oonilise tegevuse pärast Peeter- 
Pauli kindlusse, oma tulise protes
ti: „G orki kohtuasi on meie ühine 
kohtuasi. Selline talent nagu Gorki 
kuulub kogu maailmale. Terve 
maailm on huvitatud tema vabasta
m isest."

Väga kõrgelt hindas Gorkit 
kui oma sopra ja  kaasvõitlejat 
V. I. Lenin, samuti hindas ja  hindab 
teda kui suure rahva suurt poega 
seltsimees Stalin. Seltsimees Molo
tov ütles Maksim Gorki viimasel 
teekonnal partei ja  valitsuse ni
m el: „Pärast Leninit on Gorki 
surm kõige raskem kaotus meie 
maale ja  inim konnale."

Kogu nõukogude rahvas austab 
Gorkit kui suurt proletaarset kir
janikku, kui nõukogude kirjanduse 
rajajat, kui väsimatut võitlejat 
kommunismi eest.

K. Bachmann
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Eesti kirjanduse dekaad oli suursündmuseks eesti 
rahva kultuurielus. Väljendades stalinlikku rahvaste 
sõprust, oid dekaad meie noore Nõukogude vabariigi 
kirjanduse saavutuste kokkuvõtteks ja  samal ajal 
eelolevate aastate ülesannete kindlaksmäärajaks.

Nõukogude kirjanduse arengusuuna määravad bol
ševike partei otsused kirjanduse ja  kunsti kohta, 
marksistliku esteetika põhimõtted. Selles suunas on 
arenenud ja kasvanud ka noor eesti nõukogude kir
jandus. Klassikaline eesti kirjandus arenes, kosus 
ja  kasvas suure vene rahva klassika viljastaval mõ
ju l, kaasaegne eesti nõukogude kirjandus areneb 
nõukogude vennasrahvaste kirjanduse mojul. K ir
janduse dekaadil, kus tehti kokkuvõtteid eesti kir
janduse jõudmisest suurde noukogude kirjandusse, 
pöörati erilist tähelepanu just neile puudustele, mis 
tuleb kõrvaldada eesti nõukogude kirjanduse kasvu- 
teelt.

Rööbiti eesA kirjanike esinemistega Moskva töö
rahva ees toimusid dekaadipäevil kohtumised Mosk
va kirjanikega, korraldati eesti kirjanike loomingu 
arutelud erižanride järgi. Need arutelud olid kõige 
eredamaks eeskujuks, kuidas tuleb kasvatada noort 
kirjandust, kuidas tuleb kasvatada kirjanikke.

M oskva kirjanikud kõnelesid tunnustavalt meie 
kirjanike loomingust. Esile tõsteti H. Leberechti ju 
tustust „Valgus Koordis", O. Toominga romaani „R o
heline k u ld ", E. Männiku ja  R. Sirge novelle. Luule 
alal said hea hinnangu Juhan Schmuuli poeemid 
„Järvesuu poiste brigaad" ja  „Poeem Stalinile", D e
bora Vaarandi, Felix Kotta jt. parimad luuletused. 
Draam akirjandusest märgiti August Jakobsoni dra
maatilisi jutustusi ja  A . Hindi näidendit „Kuhu lä
hed, seltsimees direktor?"

Kuid saavutuse kõrval toodi esile ka puudusi, esi
tati nõudmisi. Uks esimesi nõudmisi oli —  eesti nõu
kogude kirjandus peab sügavamalt, suurema meis
terlikkusega näitama Nõukogude Eestis toimuvaid 
sotsiaalseid protsesse. On tarvis näha ja  näidata, 
kuidas meie ehitustöö on seotud kogu Nõukogude

maa ulatusliku sotsialistliku ülesehitustööga. Prae
gu aga märgiti õigusega meie kirjanduse isoleeritust, 
liigset lokaalsust ja  seda, et meie kirjanike teostes 
ei tundu kogu Nõukogude Liidu elu tuksumist.

Puudusena märgiti ka, et lubamatult vähe on teo
seid tööstuse teemadel. Põlevkivitööstust —  Eesti 
Donbassi, Kreenholmi, Tallinna suurtööstuse elu po
le meie kirjanikud seni kujutanud. Nõukogude Eesti 
on muutunud industriaal-agraarmaaks, kirjandus 
aga on jäänud elust maha.

Samuti on kirjanduses seni valgustamata m eie töö
lisklassi revolutsiooniline võitlus, eesti töölisklassi 
revolutsioonilise teadvuse kasv vene revolutsiooni
lise töölisklassi kõrval, tema toetusel ning kasvatusel.

Eriti tõsiseid etteheiteid tehti meie luuletajaile: 
nad jäävad maha teiste vennasavabariikide luuleta
jaist. Paljud meie luuletajad on tänapäeval jõudnud 
sinna, kus vene nõukogude luule teatav osa oli ka
hekümnendail aastail, s. t. meie luule on üldsõnaline, 
deklaratiivne, retooriline, kujunditevaene. Nõukogu
de luule iseloomujoonteks aga on just tema konk
reetsus, kujunditerikkus. Eesti luuletajail tuleb kii
remini jõuda järele eesrindlikule nõukogude luulele, 
millest on tarvis väsimatult qppida.

Tõsta kunstilist meisterlikkust —  see nõue läbis 
sõnavõtte punase joonena. Qppida! Ning väga õjgesti 
näidati ka, kust õppida —  patjurahvuselisest nõuko
gude kirjandusest ja  oma, eesti klassika paremikust. 
Moskva kirjanikud heitsid õigustatult meie kirjani
kele ette, et nad vähe õpivad oma klassikast.

Meie olem e seni vähe, lubamatult vähe tutvusta
nud nõukogude lugejat oma kirjandusega.

Tartu Riikliku Ülikooli kirjandusteadlastele, kir
jandushuvilistele ja noortele kirjanduse loojatele pa
kuvad eesti kirjanduse dekaadi materjalid^ palju hu
vitavat ja  õpetlikku. Tahaks loota, et Noukogude 
Eesti 10. aastapäeva eelses saavutuste uurimise käi
gus nende m aterjalidega põhjalikult tutvutakse ja  
neid rakendatakse noukogude kultuuri edasiaren
damiseks.

J. Feldbach

Vennasvabariikidega tutvuma
Eelseisvat suvist puhkeaega ka

sutavad paljud üliõpilased ekskur
sioonide korraldamiseks vennas- 
vabariikidesse, et tutvuda kohalike 
vaatamisväärsustega, sotsialistliku 
ülesehitustöö edusammudega ja  
teaduslike uurimisasutistega, kus
juures ühtlasi luuakse tihe kon
takt vennasvabariikide töötajatega 
nende kogemustest õppimise ees
märgil.

On loomulik, et paljud kollek
tiivid on valinud oma ekskursiooni 
sihtpunktideks meie sotsialistliku 
kodumaa kuulsusrikka pealinna 
Moskva ja kangelasünna Leningra
di, sest siin leiab igaüks midagi 
kasvatavat, õpetlikku ja  kasulikku 
oma tulevaseks tööks. Kohe pärast 
eksamisessiooni lõppu sõidab pike
male ekskursioonile Moskvasse 
rühm õigusteaduskonna eesrindli- 
kemaid üliõpilasi. Leningradi ja  
Moskvat külastavad suvevaheajal 
ka loogika-psühholoogiaosakonna ja  
metsamajanduse osakonna üliõpi
laste ekskursioonid.

Leningradi sõidab mitu ekskursi
ooni ajaloo-keeleteaduskonnast, 
geoloogiaosakonnast, rühm arsti
teaduskonna Ü TÜ  liikmeid jne. Et

võimaldada suuremal hulgal üliõpi
lastel tutvuda Leningradiga ja  te
ma ainulaadsete teaduslike uuri- 
misasutiste ning kultuuriliste m ä
lestusmärkidega, organiseeritakse 
ekskursantide saatmist Leningradi 
meie ülikooli autodel.

Paljud üliõpilasrühmad sooritavad 
ka pikemaid sõite vennasvabariiki- 
desse. Põllumajandusteaduskonna 
utatusliku ekskursiooni eesmärgiks 
on tutvuda vennasvabariikide kol
hooside ja  sovhooside imetlusväär
sete võitudega võitluses kõrgete 
saakide eest. Matemaatika-loodus- 
teaduskonnas töötava taimefüsio
loogia ringi liikmed sõidavad Mit- 
šurinskisse, kus elas ja  töötas suur 
looduse üm berkujundaja L V. .Mit
šurin ja  kus arvukais uurimisasu- 
tistes praegu tema õpilased teevad 
viljakat tööd Mitšurini õpetuse ra
kendamisel ning edasiarendamisel. 
Grupp biolooge kavatseb sõita 
Batumi, kus asub suurimaid ja  
rikkalikemaid Nõukogude Liidu bo
taanikaaeda. Metsandusteaduskonna 
metsatööstuse osakonna ekskursi
oon aga külastab Noukogude Kar- 
jalat, et tutvuda metsatööstuse 
mehhaaniseerimise praktikaga.

Läheneb Eesti NSV 10. aasta
päev. On möödunud kümme aastat 
ajast, millal töötav rahvas taas- 
kehtestas Eestis nõukogude korra. 
Nõukogude võimu kehtimapaneku- 
ga algas Eestis sotsialismi ülesehi
tamine, liikumine kommunismi suu
nas, loodi kõik tingimused eesti 
töötava rahva õnnelikuks vabaks 
eluks.

Eesti töörahva võitlus nõukogude 
võimu eest on kestnud juba ligi
kaudu pool sajandit. Seda võitlust 
on juhtinud Lenini-Stalini suur 
partei, selle võitluse käigus on 
veelgi tihenenud eesti ja  vene pro
letariaadi vendlus. Tänu sellele 
võimaldus ka eesti töörahval osa 
saada Suure Oktoobri võitudest. 
Vaid ajutiseks õnnestus kodanlusel 
kehtestada kapitalistlik kurnamis- 
kord Eestis. Eesti töörahvale tä 
hendas see samasugust voi õieti 
veel rängematki iket kui tsaari
ajal.

Eesti proletariaat ei olnud aga 
vaikne kannataja kodanluse verise 
diktatuuri, kodanliku riigi pseudo- 
iseseisvuse ikke all, vaid ustavana 
oma revolutsioonilistele traditsioo
nidele jätkas ta Eestimaa Kom m u
nistliku Partei juhtimisel võitlust 
nõukogude võimu eest, kodanluse 
kukutamiseks. Seda võitlust ei 
suutnud murda kodanlik terror. 
„Terve eesti proletariaat on nii 
linnas kui maal pea jagu lühemaks 
tehtud! Kuid siiski on ta võitlust

jätk an u d !" kirjutab Viktor Kingis- 
sepp oma raamatus „Kellele ise
seisvus, kellele ike". Võitlust va
baduse eest jätkas eesti töölisklass 
ka pärast oma juhi Kingissepa m õr
vamist kodanluse poolt. Selle võit
luse üheks kõrgpunktiks oli 1924. a. 
1. detsembri ülestõus, kuid ka edas
pidi ei raugenud see võitlus.

21. juunil 1940. a. tuli eesti pro
letariaat tänavaile Tallinnas, Tar
tus, Narvas, Pärnus ja  m ujal ning 
püstitas otsustavalt nõude, et ko
danlik valitsus peab lahkuma. R e
volutsioonilisel teel toimus poliit
vangide vabastamine ja  algas k o 
danliku korra alustugede, nagu 
Kaitseliidu, Isamaaliidu ja  teiste 
taoliste organisatsioonide likvidee
rimine. Juunir evolutsiooni päevil 
läks võim 'ühelt klassilt teisele, ko
danluselt proletariaadile, eksplua- 
teerijailt ekspluateeritavaile. Selle 
sündmuse tähtsust eesti rahva a ja 
loos pole üldse võimalik üle hin
nata.

Eesti kodanlikud natsionalistid 
(Kruus, Andresen jt.) on püüdnud 
juunirevolutsiooni tähtsust igati 
madaldada. Nad on taotlenud ku
jutada juunirevolutsiooni sam asu
guse „pöördena", nagu seda oli 
1954. a. märtsipööre, m illega kodan
lus läks 'üle avalikule, varjamata  
fašismile, kusjuures aga riigi pohi- 
olemuses ei muutunud midagi. Juu
nis 1940 toimunud revolutsioon aga 
tähendas üleminekut kodanluse

Üliõpilased korralda
vad ekskursioone

Kevadel sooritasid põtlumajan- 
dusteaduskonna agronoomia- ja  
aiandusosakonna I, II ja 111 kursu
se üliõpilased ekskursiooni Tartu 
masina-traktorijaama, kus tutvuti 
jaam a tööga, tema organisatoorse 
ehitusega, jaam as kasutatavate 
traktoritütipide ja  muuga. Neil 
päevil korraldati teine taoline üri
tus —  sooritati vanemõpetaja Tei- 
telbaumi ja üliõpilase Sarve juhti
misel ekskursioon Luunja sovhoosi.

Seekordne ekskursioon pakkus 
noortele jällegi palju huvitavat. 
Tutvuti kõigepealt sovhoosi suure
pärase piim akarjaga, mis koos 
noorloomadega koosneb ligi 550 
toomast. Edasi siirduti põldude va
hele, kus vaadeldi söödapeedipõlde, 
mis on sovhoosi üheks tähtsamaks 
tuluallikaks, ja  heinapõlde. Aian- 
dusosakonna üliõpilastele pakkus 
suurt huvi sovhoosi aiandus oma 
puuviljaaia, aedmaasikaistanduse ja  
alusteistandusega. Lõpuks külastati 
veel sovhoosi hobusetalli ja  mesilat.

Säärased lühiekskursioonid on 
iiliopitastele oodatud üritusteks,

A. Kuusik,
põllumajandusteaduskonna II 

kursuse üliõpilane.

diktatuurilt proletariaadi diktatuu
rile. Seetõttu tuleks edaspidi selle 
sündmuse tähistamiseks kindlasti 
hakata kasutama terminit „juuni- 
revolutsioon", nagu seda viimasel 
ajal ongi osalt hakatud juba tege
ma. Terminid „juunipööre", „ju u - 
nisündmused" jt. ei vasta sünd
muste olemusele. Lähenedes Eesti 
NSV 10. aastapäevale on meie ko
huseks anda õige nimetus Eesti 
NSV rajamist võimaldanud sünd
mustele.

Kodanlikud natsionalistid ei ole 
aga piirdunud vaid nähtuste klassi- 
sisu tumestavate terminite propa
geerimisega, vaid on püüdnud otse
selt fakte võltsida. Nii püüab H  
Kruus oma artiklis „Kuidas sepit
seti kodanliku Eesti viimne põhi
seadus" väita, nagu oleksid Päts- 
Laidoneri kliki vastu võidelnud 
temataolised kodanlikud intelligen
did, töölisklassi revolutsioonilise 
võitluse püüab ta aga surnuks vai
kida. N. Andresen väidab oma ar
tiklis ,.Kodanliku võimu kukuta
mine ja  Nõukogude Eesti rajam i
n e", et kogu eesti intelligents ole
vat otsustavalt asunud uue J. V a 
rese valitsuse poole. Nende valede 
eesmärk on küllalt selge. Kruus ja  
Andresen p'üüdis meid uskuma 
panna, nagu oleks ka neil endil 
nõukogude võimu kättevõitmises 
mingi osa. Kodanliku intelligentsi 
ülistamisega aga püüti säilitada ko
danluse agentuuri.

Kodanlike natsionalistide üheks 
võtteks 1940. a. juunirevolutsiooni 
klassisisu tumestamiseks oli ka väi
de, et võitlus hargnes nimelt Päts-

tndiwiduaaBkohustusi Eesti MSV 10. aasta
päeva auks

Eesti NSV 10. aastapäeva eel on 
veterinaarteaduskonnas sotsialistlik 
võistlus võtnud uut hoogu. Lisaks 
varem vastuvõetud üldistele kohus
tustele on nüüd rida õppejõude 
võtnud endale ika individuaalseid 
sotsialistlikke kohustusi Nõukogude 
Eesti suure pidupäeva auks.

Dekaan dots. Peebsen kohustub 
juubelipäevaks seadma trükivalmis 
teaduskonna 100 aasta juubeli m a
terjalid. Täiendava kohustusena 
otsustas sm. Peebsen abistada R e

base zoofarmi karusloomakasvatuse 
küsimustes.

Grupp õppejõude, kuhu kuuluvad  
prof. E. Ridala, prof. J. Kaarde, 
dots. R. Säre, assistent V. Saar ja  
van.-õp. R. Lumi, tähistavad vaba
riigi aastapäeva kahe erialase õpi
ku tõlkimise, redigeerimise ja  trük
ki to ime t ami sega.

Individuaalseid sotsialistlikke ko
hustusi on võtnud ka teised teadus
konna õppejõud.

P. Kaariste

-SaaPH/Ms/as? /я
Metsandusteaduskonna kollektiiv 

011 teinud suuri pingutusi selieks, 
et väärikalt tähistada Nõukogude 
Eesti 10. aastapäeva. Eeskätt on 
täidetud ennetähtaegselt suur osa 
sotsialistlikus võistluses võetud ko
hustustest. Tähelepanuväärseks 
saavutuseks on lektooriumi asuta
mine šeflusaluses kolhoosis. Seni 
on lektooriumis loenguid peetud 
kaks korda enam kui sotsialistli
kus kohustuses oli ette nähtud. On 
teostatud edukalt taastamistöid, 
rajatud uusi katsealasid jne.

Seejuures aga tuleb märkida üht 
häirivat asjaolu. Nimelt on sotsia
listliku võistluse kohustustes ette 
nähtud Raadil asuva dendroloogia- 
aia tarastamine. See annaks või
maluse teaduslike tööde läbiviim i
seks mainitud aias, mida seni pole

olnud võimalik teha, sest koha
likud elanikud kasutavad aeda 
karjam aana. Nii rikutakse pal
ju  aia väärtuslikke puueksempla- 
re, pole võimalust hinnaliste puu
de seemnete kogumiseks ega ku l
tiveerimiseks. Teaduskonnal on 
kõik võimalused aia taraga pii
ramiseks, puuduvad ainult sum
mad vajalike materjalide ostuks. 
Vaatamata korduvatele palvetele 
pole neid summasid saadud.

On selge, et sellises olukorras 
dendroloogiaaeda kaua pidada ei 
saa, sest nii kaotab ta kiiresti oma 
väärtuse. Seetõttu oleks väga va
jalik, et haldusaparaat võimalikult 
kiiresti leiaks summasid tara ehi
tamiseks. V. Kaarna,

metsandusteaduskonna III 
kursuse üliõpilane.

Kõtab Tartumaa töötajate vaba laut
Eelseisval pühapäeval toimub 

Tartu linna ja maakonna töötava 
rahva suuriiritus — maakondlik 
laulupäev.

Laulupäevast võtavad osa ka üli
kooli koorid. Pole kahtlust, et ka 
teised ülikooli õppejõud ja üliõpi
lased arvukalt osa võtavad nii lau

lupäevast kui ka selle eelõhtul 
toimuvast rahvakunstiõhtust.

Pühapäeva õhtul kell 25.50 toi
mub laulupäeva lõppakordina Too- 
meorus „Vanemuise" kollektiivi 
korraldusel vabaõhuetendus. Esita
takse Eugen Kapi populaarne 
ooper „Tasuleegid". Pääsmed va
baõhuetendusele on müügil ka üli
koolis — klubi korrapidaja juures.

TRÜ üliõpilaste teaduslike võistlustööde 
temaatikast 1950./51. õppeaastaks

(Järg. Atgus vt. „Tartu Riiklik Uiikooi" nr. 21) 
tähtsus7. Pavlovi uurimuste 

psühholoogias.
8. Antropoiidide intellektuaalsed 

võimed nõukogude uurijate 
tööde põhjal.

9- Uhisfraseoloogiat läänemere
soome keeltes.

10. Lihtlause läänemere-soome 
keeltes.

11. Эстетические взгляды В. В. М ая
ковского.

12. Paralleelkeeiendid eesti kirja
keeles (ajaloolis-kriitiline kä
sitlus).

15. Rahvakeel ja kirjakeel (täna
päeva kirjakeele rahvakeelse 
tausta selgitus).

14. Puristlikkudest tendentsidest 
eesti kirjakeele ajaloos.

15. Nõukogude inimese kasvamise 
probleem eesti kirjanduses.

Laidoner-Uluotsa kliki vastu, kus
juures jäeti selgitamata, et eesti 
töörahvas võitles igasuguse kodan
liku võimu vastu, et ta ei lubanud 
ühe kodanliku kliki asendamist 
teisega, nagu selleks kodanluse 
poolt ka katseid tehti (Rei ja  Laa
mani kandidatuuride esitamine 
peaministri kohale). Andreseni 'ülal
nimetatud artiklis kõneldakse ko
danluse võimu kukutamisest ai
nult pealkirjas, kuna aga tekstis 
räägib Andresen kõikjal vaid Päts- 
Laidoner-Uluotsa klikist.

Nii püüdsid Andresen ja  Kruus 
võltsida ajalugu. Nende seisukoha 
järele tuleks välja, et liberaalne 
kodanlus võitles fašistliku kodan
luse vastu, kuna töölisklassile jä t
sid nad vaid pealtvaataja osa. T e 
gelikult oli ainsaks revolutsiooni
liseks jõuks töölisklass koos oma 
liitlase —  kiilaproletariaadiga. K o 
danluse eri rühmade vahel esines 
kiili teatavaid väiksemaid vastuolu
sid, mitte aga mingisugust antago
nismi ega võitlust. Seda illustreerib 
näiteks kujukalt Ants Piibu tege
vus, kes oli Pätsule parlamentliku  
opositsiooni tegemise üheks juhiks, 
kuid kes 1959. a. sügisel esimese 
vihje peale oli valmis minema Pät
su poolt ametisse kutsutava valit
suse koosseisu. Võitluseks töölis
klassi vastu olid kõik kodanlikud 
rühmitused otsekohe valmis liituma.

1940. a. juulirevolutsioonis val
landus töötajate aktiivsus. See ilm 
neb juba Eestis enneolematult ula
tuslikus osavõtus Riigivolikogu va 
limistest 14.— 15. juulil 1940, kus-

16. Poeem eesti nõukogude kirjan
duses.

17. Revolutsioonilised teemad X IX  
ja  X X  sajandi eesti rahvalau
ludes.

18. Sisu ja  vormi ühtsusest eesti 
rahvalauludes.

19. Ühe kolhoosi elu-oiu.
20. Mõne linnuse kaevamisainese 

käsitlus ühiskondiik-majandus- 
liku ajaloo allikana.

21. Sotsialistliku realismi meetodi 
väljakujunem ine ja võidukäik 
nõukogude maalikunstis.

22. Фразеология романа А. М. Горь
кого «Мать:>.

25. Язык и стиль докладов т. Ста
лина (на съезде стахановцев, 
передовиков сельского хозяйства 
и на VIII Чрезвычайном съезде 
Советов о проекте Конституции).

juures töötajate huve kaitsev Eesti 
Töötava Rahva Liit saab avalikult 
esineda võides otsekohe kaugelt 
enam hääli kui varem kunagi oli 
saanud ükski kodanlik partei. Ees
timaa Kommunistlik Partei süven
das juunirevolutsiooni juhtimisega  
veelgi oma autoriteeti laialdastes 
töötajate massides. 21. juulil kokku  
astunud Riigivolikogu võtab vastu 
otsuse Eesti kuulutamise kohta 
Nõukogude Sotsialistlikuks Vaba
riigiks, suurtööstuse, pankade ja  
kaubanduse natsionaliseerimise koh
ta ning tõelise maareformi teos
tamise kohta Ja otsustab esitada 
taotluse Eesti NSV vastuvõtmiseks 
NSV Liidu vennasvabariikide va
basse perre. Kõik see omakorda ai
tab veelgi enam vallandada tööta
jate initsiatiivi, viib juba esimesel 
nõukogude aastal poliitiliste võitu
de kõrval ka erakordsele m ajan
duslikule tõusule. Ja seda tegi täiel 
määral võimalikuks 1940. aastast 
peale eesti rahvale takistamatult 
osakssaav Nõukogude Liidu ven
nasrahvaste toetus, suure Stalini 
isiklik hool ja  juhtimine. See pääs
tis eesti rahva hävingust fašistlike 
röövvallutajate tegevuse läbi. see 
kindlustab ka pärast voitu Suutes 
Isamaasõjas jätkunud ülesehitus
töö edusammud, võiduka edasilii
kumise kommunismile.

K. Laigna,

NSV Liidu ajaloo kateedri 
vanemõpetaja.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Suure Staiini juhtimise) uutete voitudeie kommunismi ehitamisei!

Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee haälekandja

Nr. 24 (71) Laupäeval, 1. juulil 1950. а. Ш aastakäik

Nõukogude Eesii 
esimene aastakümme

A. Vill,
EK(b)P TRÜ  algorganisatsiooni sekretär.

Läheneb ees# rahva ajalooline 
tähtpäev — 2i. juuli, mii täitab 10 
aastat nõukogude voimu taaskehtes
tamisest meie sünnimaal pärast 
enam kui kakskümmend aastat 
kestnud reaktsioonilise eesti kodan
luse diktatuuri, väiisimperialistide 
majanduslikku ja  poiiitHist survet, 
pärast iašistliku marurahvusluse 
pookimist, eesti töörahva jõhkrat 
kurnamist ja veristamist kodauluse

i  : ! ! .  i  ! ) . ^
Tohutut kahjustamist — majan

duslikku ja ideoloogilist oli kodan
lus teostanud Eestis oma võimutse
mise perioodi väitel. Kiratsema 
hakanud tööstus, karm tööpuudus, 
elanike arvu langus, väliskapitali 
sissetung, kunsti, kirjanduse ja tea
duse mandumine, metsiku maru
rahvusluse külgepookimine, püüe 
tõmmata eesti rahvast Nõukogude 
Liidu vastasesse sõjaieeri inglise ja 
saksa imperialistide suurtükilihana 
— see iseloomustas Eesti kodanlik
ku vabariiki. See reaktsioonilise 
kodanluse kahjustav tegevus oli jät
nud eesti rahvale ja maale sügavad 
haavad, mis võisid hakata paranema 
nõukogude korra taaskehtestamise
ga 1940. a., mil eesti töötav rahvas, 
paisates eemale kapitalistid, hallpa- 
runid, pankurid ja nende kliki- 
võimu välised toetajad, ajas oma 
selja sirgu, saades ise oma majas 
peremeheks. Selle eest võlgneb ees
ti rahvas tänu Nõukogude Liidu 
rahvastele ja eeskätt suurele vene 
rahvale; rahvastele, keda juhib 
võitluses kommunismi eest boiševi- 
ke partei ja tema suur juht 
seltsimees Stalin.

Ent hoogne! nõukogude korra 
ülesehitustöö sai veelkordselt kat
kestatud järgneval, 1941. aastal 
iašistliku Saksamaa salakavala kal
laletungi tõttu meie kodumaale. 
Üle kolme aasta pidi eesti töötav 
rahvas kannatama sellist verist sur
vet, millist ta pole tundnud risti
rüütlite sissetungist alates Х1И sa
jandil. Jälle löödi fašistide ja nende 
eesti soost käsikute poolt sügavad 
haavad Eesti rahvasse ja  maasse. 
Laostati jälle meie võrsuma haka
nud tööstus, põllumajandus, trans
port, meie koolid ja teatrid, muu
seumid ja haiglad. Tuhanded eesti 
rahva pojad ja tütred hävitati füü
siliselt, teised rikuti või hävitati 
vaimselt, tõugati fašistlikku sõja- 
katlasse, viidi vangilaagritesse, ko
dumaalt eemale läände.

Ent Nõukogude Liidu relvastatud 
jõud generalissimus Stalini juhtimi
sel purustasid fašistliku Saksamaa 
ning tema satelliidid ja vabastasid 
Eesti NSV. Ning lõplikult vabane
nud 1944. aastal, võib Eesti töötav 
rahvas julge olla oma tuleviku pä
rast ja koos meie kodumaa teiste 
rahvastega ehitada üles kommu
nistlikku ühiskonda.

Millised on Eesti NSV saavutused 
kommunismi ehitamisel tema esi
mese aastakümne vältel? Tänu ven
nasvabariikide suurele abile tehni

ka ja kaadrite näol, samuti nende 
maaratute töökogemuste näol, mida 
eesti rahvas on saanud eeskätt suu
relt vene rahvalt, on saavutused oi
ge silmapaistvad: on loodud põlev
kivitööstus ja tugev energeetikabaas, 
on rajatud või iaiendatud rida töös
tusalasid, mis on varustatud ees
rindliku nõukogude tehnikaga. On 
loodud uus sotsialistlik põllumajan
dus, mis on varustatud võimsa ma
sinate- ja traktoritepargiga. Stalin
liku plaani alusel on asutud suure- 
uiatusükult ümber kujundama loo
dust. On hoogsalt arendatud mere- 
ja jõelaevandust ning teisi trans- 
pordiharusid.

Kultuurilisel alal on edusammud 
sama ulatuslikud: kõrgema hariduse 
laienemine, uute kõrgema hariduse
ga kaadrite ettevalmistamine koiki- 
uel aladel, millest ei võinud kodan
likus Eestis töötava rahva lapsed 
unistadagi. Seda teiostatakse nii 
meie vabariigi arvukamaks muutu
nud kõrgemates koolides, kui ka 
teiste vennasvabariikide eesrindli
kumates õppeasutistes.

Meie kirjandus, kunst, teater on 
käinud järjekindlat tõusuteed, on 
esile kerkinud Stalini preemia lau
reaate ka kirjanike, heliloojate, 
kino alal töötajate seas. On loodud 
esimesqd eesti kunstilised filmid, 
mis on leidnud üleliidulist tunnus
tust.

Kõik need suured võidud sotsialis
mi ehitamises on saavutatud ägedas 
võitluses kodanliku inatsionaiismi 
vastu. Tänu bolševike parteile ja  
seltsimees Stalinile oleme nüüd nad 
paljastanud ja lõplikult vabanemas 
nende kahjustavast ohust.

Ei saa märkimata jätta, et eesti 
töötav rahvas on likvideerinud ka 
kurnajate klassid linnas ja maal. 
Jätkates halastamatut võitlust nen
de klasside riismete vastu, kindlus* 
tame meie majanduse ja  kultuuri 
veel hoogsama arenemise.

Tartu Riiklik Ülikool on Nõuko
gude Eesii esimese aastakümne 
jooksul läbi elanud põhjaliku üm
berkorralduse. Ta on kujunemas 
eesrindlikuks nõukogude ülikoo
liks. Kuid oluline on veel mahajää
mus teiste vennasvabariikide üli
koolidest nii õppe- kui just eriti 
teadusliku töö osas. Selle likvidee
rimisele tulebki pöörata nüüd meie 
peatähelepanu.

ENSV 10. aastapäev kohustab 
meid paljuks. Kümme aastat nõu
kogulikku elu on rikastanud meid 
töövõitude ja  kogeimuste kõrval ka 
enesekriitika ja kriitika relvaga. 
Möödunud aastakümme on tihenda
nud meie sidet vanemate vennas
vabariikide kõrgemate õppeasutiste- 
ga ja muude kultuurikolletega.

Vastu minnes ENSV 10. aastapäe
vale omandagem veel paremini ja 
täiuslikumalt marksismi-leninismi — 
meie rahva karastatud võitlusrelva! 
Koondugem veel kindlamini Lenini- 
Stalini lipu ümber — tööks ja võit
luseks kommunismi eest!

Eesti NSV 10. aastapäevale pühendatud 
teaduslik sessioon

Keskseks ürituseks Nõukogude 
Eesti juubeli-aastapäeva tähistami
sel meie ülikooiis kujuneb Lesti 
NSV 10. aastapäeva puhui korral
datav teadusük sessioon, mis aigab 
täna ja  kestab 5. juulini. Teadus
likul sessioonil, mis peab andma 
ülevaate tähtsamatest teadusliku 
uurimistöö tulemustest nõukogude 
võimu perioodi!, esitatakse kokku  
12 teaduslikku ettekannet, istun
geid toimub neli: 1. juulil kell 18,

2. juulil kell 10 ja  kell 1? ning 5. 
juulil kell 17. Kõik istungid toimu
vad aulas.

Tähtsamaist ettekannetest võiks 
märkida järgm isi teemasid: „Töö
lisliikumise algus Eestis" (dots. A. 
Vassar), „M . Corki artiklite ja  
pamflettide ideoloogiline sisu" 
(dots. V. Rudov), „Tartu Ülikooli 
teaduslik-ideeiised sidemed teiste 
Vene teaduslike ja  õppekeskuste
ga" (prof. &  Martipson) jt.

Tänu stalinliku 
hoolitsuse eest

Praegustel rõõmsatel päevadel, 
mil eesti töötav rahvas läheneb 
oma Noukogude vabariigi küm nen
dale aastapäevale, pöörduvad meie 
üliõpilaskonna mõtted selle suure 
inimese poole, kes andis m eie noor
tele võimaluse töötada ja  õppida, 
kes ümbritseb meie noorsugu —  
tulevaste spetsialistide kaadreid 
isaliku armastuse ja  hoolitsusega 
—  nõukogude rahva targa juhi suu
re Stalini poole.

Tänutundes suure Stalini vastu 
püüab m eie üliõpilaskond järjest  
paremini omandada teadmisi, jä r 
jest edukamalt vallutada teaduse- 
kindlust, millest räägib õppetöö tu
lemuste pidev paranemine.

Tänutundes suure Stalini vastu 
töötab meie õppiv noorsugu väsi
matult oma ideelis-poliitilise tead
likkuse tõstmisel, millest annab 
tunnistust eesrindlike noorte hul
galine astumine U LKNU ridadesse.

Tänutundes suure Stalini vastu 
kasutab m eie üliõpilaskond m aksi
maalselt kõiki' nõukogude korra  
poolt loodud avaraid võimalusi, et 
kasvada igakülgselt arenenud tub
lideks kommunismiehitajateks.

Tähistades Noukogude Eesti 10. 
aastapäeva tõotab TR U  üliõpi
laskond ja  tema avangard —  üli
kooli komsomoli-organisatsioon  
töötada iga päevaga ikka parem i
ni, püüdlikumalt ja  hoolikamalt, 
et auga õigustada stalinlikku hoolit
sust noukogude noorsoo eest.

H. Tiido,
ELKNU TRU Komitee sekretär.

Sammugem eesti nõukogude inteiiigentsi 
esiridades!

Ei ole juhuslik, et sotsialistlik 
võistlus meie ülikoolis puhkes just 
seltsimees Stalini 70. sünnipäeva 
eel. See on täiesti loomulik, sest 
sotsialistlik võistlus aitab paremini 
töötada, m eie kollektiiv aga tahab 
hea tööga tasuda oma tänuvõlga 
suurele Stalinile.

Meie õppejõududele ja  üliõpi
lastele on loodud kõik võimalused 
segamatuks viljakaks tööks. Selles 
tuleb näha seltsimees Stalini isik
liku hoolitsuse avaldust. Peab üt
lema, et me monel alal, eeskätt 
teadusliku töö osas, ei ole seni

suutnud seda hoolitsust täielikult 
õigustada. Sellepärast olgu meie 
edasiste sotsialistlike kohustuste 
loosungiks: likvideerida m ahajää
mus, tasuda pingelise tööga oma 
tänuvõlg suurele Stalinile.

Nii talitades kanname me vää
rikalt edasi seda algatust, mis tek
kis seltsimees Stalini sünnipäeva 
eel ja  sammume ka oma vabariigi 
järgnevatel aastakümnetel eesti 
nõukogude intelligentsi esiridades. 

E. Salumaa,
TRÜ  Ametiühingu Komitee 

aseesimees.

И Й

/(а / М га // /еяз!а& aag/ Д а/ uõ/m sa// иоо/а& а/м/ 
röös йаппа& иаеи —  aaga /oo/zsa;a/a/
/яА , a/f оя /яе/е maa/, ^as /g*a /?яаи .^а; aas/a —  
т ;  г ^ й а // /aaa^se/ .S/aM aaaou/asf & аа /а ...- 
Л1е// aas/a  '^epos on —  m/s se//es а/ ;а ^ /а /
Зааг e№ as/e  /orm /а  ^asuau mÕZ/epa/z/as;
saa aaa%s таа&х/? т а а  —  soo/яа^а^ m//ana/*m&s,
uas/ua/mfnd /oengasaa/ on /eaafas/anas/ /а /и //.
Е л / M m m e a as/a / —  see Ы ; /erua aja/aga.
/7as !e/a/ärg, aas /ea, aas ^asuan^/ ra/iuasaga.
/(as ^o/^asaga näed, .%es raskas/ e; ^a/Y/a/
TVäed /õömees/, %e//e M ed oa äm&er /fpa&an/a.
Ja ^õ/aZ? aande saas/ %af /õo/as fsamaa/e 
sea sõna f ^ a  aas, mf/ saa/a^s /a /g e  uaade;
<гЛ/ее<% M m m e %as/a/ ^orcf mfs u õ ;//as/ йа a/ ma&snad, 
me ua/mfs sa/auõrd M/% uÕMad ä/a ma^sma/^>

jVeaaf %ämme aas/a / т е й / on uõ//ma/am a^s /efnad.
Ja/!, n/f on nzefe m aa// Маас? parema/ а/ /e/da.
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V õ i t l u s e  } a  t o o v a  i õ õ  v i l j a r i k k a d  a a s i a d
Nõukogude Eesti seisab suure 

rahvaliku pidupäeva eel. 21. juulil 
tähistab Eesti Nõukogude Sotsialist
lik Vabariik oma kümnendat aasta
päeva. Sel tähtsal päeval Nõukogude 
Eesti töötav rahvas avaldab oma 
südamlikku tänu kõigile venna
likele vabariikidele, suurele vene 
rahvale, Noukogude valitsusele, Ü le
liidulisele Kommunistliku (bolše
vike) Partei Keskkom iteele ja  eesrti 
rahva parimale sõbrale ning õpeta
ja le  seltsimees Stalinile kõige selle 
suure toetuse ja  abi eest, mida eesti 
rahvas on saanud ajaloolistel juuni- 
ja  juulipäevadel kümme aastat ta
gasi, esim esel nõukogude aastal, 
Suure Isamaasõja perioodil ja  sõja
järgsetel aastatel.

Eesti itöölisklassi aastakümnete 
pikkuse võitluse järel kümme aas
tat tagasi saavutatud suur võit 
päästis valla rahvahulkade loomin
gulise aktiivsuse. Meie vabariigis 
algas tootlike jõudude arenemine 
ja  kultuuri kõigekülgne õitseng. 
Meie töötava rahva ees avanesid 
Uue elu avarad perspektiivid.

Möödunud kümme nõukogude 
aastat on täielikult muutnud Eesti 
majandusliku ja  sotsiaalse palge. 
Eestist, mis kodanluse võimutse
mise ajal oli kapitalistlike riikide 
agraarseks ripatsiks, on saanud 
täisõiguslik liige suures Noukogude 
Liidus.

Nõukogude rahvaste sõbralikus 
peres võitlevad m eie vabariigi 
töötajad edukalt oma rahvam ajan
duse taastamise ja  arendamise eest. 
Ületades sõjajärgseid raskusi ja  
kõrvaldades kiire edasisammumise 
teelt rahvavaenlasi —  kodanlikke 
natsionaliste —  on Nõukogude Ees
ti töötajad saavutanud suuri tule
musi sõjajärgse stalinliku viieaasta- 
piaani täitmisel.

Nõukogude võimu esimestest päe
vadest alates arenes hiiglatöö ka 
kultuurilises ülesehituses.

Noukogude kord ja  sotsialistlik 
majandussüsteem on taganud Nõu
kogude Eesti kultuurielu ennenäge
matu arengu. Ka Noukogude Eestis 
leiab täielikku kinnitust asjaolu, et 
ainult sotsialismi juures on võimalik 
iga rahva loovate jõudude täielik 
arenemine, iga rahva rahvusliku  
kultuuri toeline õitseng.

Nõukogude voim lõi avaraimad 
võimalused hariduse ja  teaduse 
arenemiseks Noukogude Eestis. 
Nõukogude voim avas eesti noor
soole kõik teed haridusele ja  loo
vale tööle. Noukogude Eesti intelli
gentsile avanesid piiramatud või
malused oma teadmiste ja  oskuste 
rakendamiseks.

Kodanlikus Eestis näitas õpilaste 
ja  koolide arv pidevat langust. 
Vaatamata koolikohustusele ei lõ
petanud suur protsent lastest alg 
kooli. A lg - ja  keskkoolide võrku 
vähendati järjekindlalt. Nii oli 
ametlikel andmeil 1937. õppeaastal 
koolide arv 45 võrra väiksem võr
reldes 1932. aastaga. Samal ajal lan
geb ka üliõpilaste arv.

Nõukogude voimu kehtestamisega 
1940. aastal algab Tartu ülikooli 
elus uus ajajärk.

Nõukogude võimu kehtestamine 
tähistab lõppu kodanlikule ülikoo
lile. Eesti kodanlus oli seadnud 
Tartu ülikooli oma diktatuuri 
kindlustamise teenistusse. See peri
ood tähendab Tartu ülikooli elus 
languseperioodi. Vastavalt orjaliku
le sõltuvusele imperialistlikest suur
riikidest juhtis kodanlus õppe- ja  
teaduslikku tööd vene- ja  nõukogu
devastases suunas. Teaduslik uuri
mistöö kängus. Enam kui kahe
kümne aasta jooksui ei tõusnud

esile ühtki tähelepanuväärset kool
konda. Teadust arendati ainult nii
võrd, kuivõrd seda saadi rakendada 
kodanlik-natsionalistliku ideoloogia 
teenistusse.

Kodanliku Eesti ülikooli astunud 
noortest lõpetas ülikooli ainult 
kuni 23%  üliõpilasi. Suur osa üli
õpilasi, jõukate kihtide võsusid, as
tus ülikooli mitte selleks, et tõsiselt 
õppida ja  tööd teha, vaid selleks, 
et priviiigeeritud ja  mõjukatesse 
korporatsioonidesse astuda ning 
nende kaudu luua alust kergeie 
karjäärile.

Üliõpilaste lahkumist ülikoolist 
enne selle lõpetamist põhjustas tun
duval määral igasuguse perspek
tiivi puudumine tuleviku suhtes, töö- 
taoleku kartus kodanliku riigi umb
ses õhkkonnas. See kehtis eriti keh
vadest kihtidest ülikooli pääsenud 
üliõpilaste suhtes, kellele materi
aalsed ohvrid juba ülikoolis õppi
mise ajal käisid tile jou ja  keda 
ootas vaid täielik perspektiivitus.

Nõukogude voimu kehtestamine
1940. aastal tõi põhjaliku pöörde 
meie ülikooli ellu. Ta muutis täie
likult meie ülikooli üliõpilase m o
raalse ilme. Ülikooli uksed avati 
töötava rahva lastele. Noorsugu 
nägi enda ees piirita võimaiusi ko
gutud teadmiste ja jõudude raken
damiseks.

Uükooiis kehtestatakse nõukogu
de ülikoolides kehtiv õppekorral
dus, mis tagab kindlate ja püsiva
te teadmiste omandamise. Eesti õp
pivale noorsoole saab kättesaada
vaks m arksismi-leninismi õpetus. 
Tunduvalt tõuseb õppejõudude arv. 
Rohke arv tubüsid õppejõude, kes 
kodanliku klikivaiitsuse reaktsi
oonilise hariduspoliitika tõttu pi
did töötama sagedasti aastaküm 
neid assistentide ja  laborantide 
kohtadel, edutatakse vastutavatele 
töökohtadele. Oppejoud asuvad 
suure innuga omandama marksis- 
mi-ieninismi õpetust, ainsa teadus
liku m aailmavaate aluseid. Loodi 
enneolematult avarad teadusliku 
uurimistöö võimalused. Tartu Riik
liku Ülikooli juurde loodi teadus
lik Uurimisinstituut kaheksa sektsi
ooniga, kus rakendati tööle üle 
saja teadusliku kaastöölise.

Loova ülesehitustöö, meie ülikoo
li kujundam ise nõukogulikuks üli
kooliks katkestasid 1941. aastal 
meie maale reetlikult kaiiaietungi- 
nud hitlerlikud röövvallutajad.

Fašistiik okupatsioon algas ju l
ma terroriga ülikoolis. Saksa fa- 
šistid ja  nende eesti soost käsita- 
sed sooritasid otse massilise ülikoo
li õppejõudude mõrvamise. Mõrva
ohvrite hulgas olid dots. V. Päll, 
prof. L. Gulkovitš jt.

Kõrvuti mõrvamisega toimus nõu
kogulikult meelestatud õppejõudu
de massiline ametist vallandamine. 
Mitmed kümned õppejõud vahista
ti. Vangistatud üliõpilaste huik 
ulatus sadadesse.

Saksa fašistlike okupantide polii
tika oli suunatud sellele, et eesti 
rahvalt ära võtta ja  hävitada te
ma kõrgem a hariduse ja  teadusliku 
uurimistöö asutisi. Ülikoolile teki
tatud materiaalsed kahjud ulatu
vad üle 42 m iljoni rubla. Fašistid 
hävitasid 19 ülikooli hoonet.

Kodanlikust perioodist üiiko^i 
päris nõrgalt arendatud m ateriaal
se õppebaasi. Püüdes hävitada ees
ti rabyast ja  tema kultuuri, fašis
tid hävitasid, röövisid ja  vedasid 
laiali sellegi vähese. Nad hävita
sid ja  röövisid paljude kabinetti
de ja  uurimisasutiste sisseseaded.

Eesti rahva ja  tema ülikooli

PROF. A. KOORT,
Tartu  Riikliku Ü likooli rektor.

päästsid lõplikust hävitamisest 
kangelasliku Nõukogude armee 
kiired ja  võimsad löögid fašistii- 
kele röövvailutajaile.

Kohe pärast Tartu linna vabas
tamist fašistiikest röövvallutajaist 
algasid hoogsad taastamistööd la r -  
tu Riiklikus Ülikoolis. Partei ja  
valitsuse lakkamatu abiga asusid 
oppejoud ja  üliõpilased korrasta
ma eppe hoo neid ja  laboratooriume. 
Võrratult lühikese aja vältel, vä
hem kui ko)!m kuud pärast oku
pantide väljakihutam ist meie kodu
linnast oli ülikool niikaugel ,et
17. novembril 1944 võidi piduliku 
aktusega tähistada õppetöö algust. 
Ja siitpeale on Tartu Riiklik Üli
kool teiste Nõukogude Eesti kõr
gemate õppeasutiste kõrval sam
munud pidevat tõusuteed.

Noukogude riik on teinud kõik 
selleks, et kõrgem haridus saaks 
toeliselt massiliseks ja  kättesaada
vaks. Tartu Riikliku Üiikooli kä
sutusse on antud suuri m ateriaal
seid ressursse, on pidevalt hoolit
setud õppe- ja  teadusliku töö kõr
ge ideeiis-teoreetiiise taseme eest. 
Partei ja  valitsuse katkematu hoo
litsuse tagajärjel on TRÜ  sõja
järgseil aastail teiste nõukogude 
ülikoolide kõrval edukalt asunud 
teostama seltsimees Stalini poolt 
seatud ülesannet —  „taotleda seda, 
et NSVL töölisklassil oleks oma 
too tmi s-tehni line inte lii gen t s''.

Praegu õpib Nõukogude Eesti 
kaheksas kõrgemas õppeasutises 
üle seitsme tuhande üliõpilase. 
Meie kõrgemad õppeasutised anna
vad 1930. aastal mitu korda roh
kem spetsialiste kui 1941. aastal. 
Tartu ülikoolis õpib pidevalt ja  
lõpetavad tähtajaliselt ülikooli 
enam kui kolm korda rohkem üli
õpilasi kui kodanlikul ajal.

Arvestades rahvamajanduse ja  
kultuuri kasvavaid vajadusi, on 
TR Üiitkooli struktuuri laiendatud 
mitme uue teaduskonnaga, paljude 
osakondadega. Praegu on meie üli
koolis 8 teaduskonda 21 osakonna
ga. Meie ülikooli üliõpilaste arv 
on järjekindlalt tõusnud. Kui
1944. a. sügisel oli ülikoolis 1168 
üliõpilast, siis on neid praegu ligi 
2900. Peale selle õpib ligi 400 ini
mest mittestatsionaarses osaxonnas, 
omandades kõrgema hariduse kut
setöö kõrval. Ülikooli juures töö
tavad veel alalised kursused põllu
m ajanduse ja  loomakasvatuse alal 
töötajate kvalifikatsiooni tõstmi
seks.

TRU uksed on nüüd avatud töö
tava rahva poegadele ja  tütardele, 
kes suure andumuse ja  järjekind
lusega omandavad eesrindlikku  
noukogude teadust. Üliõpilastele on 
loodud elu-oiustikulised tingimu
sed edukaks tööks. Üle 90%  üli
õpilastest saavad stipendiumi. Üli
õpilaste ühiselamute arv tõuseb iga 
aastaga.

Üliõpilaste õppeedukus on näida
nud pidevat tõusu, mis annab tun
nistust üliõpilaste tõsisest suhtumi
sest õppetöösse ja  nende tahtest 
hea tööga tasuda nõukogude või
mu hoolitsuse eest.

1949/1930. õppeaasta talvisel ek
samisessioonil ilmus eksamikohusli- 
kest üliõpilastest kõigile eksamite
le 97 protsenti, kusjuures eksam i
tele ümunuist sooritasid kõik eksa
mid 97,8 protsenti. Aasta-aastalt 
on tõusnud hinnete keskmine näi-

Üliõpilased võtavad rohkearvuli
selt osa teaduslikust uurimistööst. 
Üliõpilaste Teaduslikul Ühingul on 
praegu 51 teaduslikku ringi, mis 
koondavad oma ümber 1500 üliõpi
last. Üliõpilased on kolmel teadus
likul konverentsil esitanud huvita
vaid ja  väärtuslikke ettekandeid. 
Samuti on üliõpilaste poolt esita
tud nelja  viimase aasta jooksul 
120 väärtuslikku aiuhinnatööd.

T R Ü  üliõpilastele on loodud ava
rad võimatused oma võimete m it
mekülgseks arendamiseks arvukais 
isetegevusringides, spordikolletkiii- 
vides ja muudes tiliõpilas-organi- 
satsioonides.

Õppetöö korval on meie ülikooli 
iga aastaga suurenev õppejõudude 
pere asunud teaduslike uurimistöö
de läbiviimisele, mis omavad suurt 
tähtsust rahvam ajanduse ja  kul
tuuri seisukohalt. 1949. aasta tea
duslikul konverentsil esines ette
kannetega 69 ülikooli õppejoud;u. 
Ülikooli teadusliku uurimistöö 
plaanid täienevad aasta-aastalt 
rahvamajanduse seisuikohalt aktu
aalsete teemadega. Paljud meie 
üliikooU kateedrid abistavad pide

valt nõukogude tööstust ja  põllu
majandust. Sõjajärgseil aastail 011 
kaitstud TRU-s 56 kandidaadi ja  8 
doktori väitekirja. Ainuüksi käes
oleva aasta juunikuu jooksul 
kaitsti õpetatud Nõfukogu ees 8 
kandidaadi väitekirja.

Teadusiik-metoodiiise töö kvali
teedi tõstmise ja  ideelis-poliitilise 
kasvatustöö süvendamise eesmärgil 
on järjekindlalt korraldatud üid- 
üükooiiiisi konverentse. 1949/1950. 
õppeaasta üritusist sel alal võib 
märkida nõukogude eesrindlikule 
teadusele pühendatud konverentsi, 
m illel esitati 172 ettekannet.

Sõjajärgseil aastail on meie üli
kooli õppejõfud hoolsalt asunud 
ideeüs-teoreetiiisele enesetäienda
misele. Paljud meie õppejbud on 
lõpetanud Marksisini-Leninismi 
Olituüiikooli. 1949/1950. õppeaastal 
õppis Oktuülikooiis 104 õppejõudu. 
Marksismi-leninismi teooriat oman
davad iseseisva õppimise teel üle 
200 õppejõu.

Hindamatult suur on see abi, mi
da meie ülikool on saanud vane
matelt liiduvabariikideit. Meie üli
kool on saanud vennasvabariiki
des! moodsat sisustust laboratoo
riumide jaoks, inventari, teaduslik
ke teoseid ja  õpikuid. Meie ülikool 
ja  tema õppejõud 011 loonud tihe
dad sidemed Moskva, Leningradi ja  
teiste linnade kõrgemate õppeasu- 
tistega ja  sel teel tundma õppinud 
nõukogude eesrindliku teaduse saa
vutusi. Nõukogude Liidu teised 
kõrgemad õppeasutised on osuta
nud hindamatut abi õppejõudude 
kvalifikatsiooni tõstmise alal. Huik  
meie aspirante õpib Moskvas ja  
Leningradis tuntud nõukogude 
teadlaste juhendamisel. Samuti 
töötavad mitmed kümned õppe
jõud vennasvabariikide tuntud 
teadlaste juhendam isel oma kandi
daadi ja  doktori väitekirjade koos
tamisel.

Ühenduses tööstuse ja  sotsialist
liku põllumajanduse tormilise 
arenguga kasvab vajadus veelgi 
rohkearvulisemate kaadrite järgi. 
On tarvis tunduvalt suurendada 
vastuvõttu eri teaduskondadesse. 
Vastavalt nõukogude ühiskonna 
kasvavatele nõudeile kõrgema ha
ridusega spetsialistide siuhtes on 
tarvis järjekindlalt tõsta õppetöö 
ja  kasvatustöö ideelis-poliitilist ta
set ning tugevdada kõrgema,s õp
peasutises tehtava teadusliku uuri
mistöö sidet meie sotsialistliku  
ülesehitustöö praktikaga. Tartu  
Riiklik Ülikool on paisunud oma 
struktuurilt, oma teaduskondade ja  
nende osakondade poolest niivõrd 
suureks õppeasutiseks, et tuleb lu
geda vajalikuks ette võtta organi
satsioonilist ümberkorraldust. Kõr
gema Hariduse Ministeeriumis on
gi praegu valmimas projektid, m il
le põhjal TRU  arstiteaduskond 
eraldatakse iseseisvaks Meditsiini
liseks Instituudiks ja  põllum ajan
dus-, veterinaar- ja  metsandustea
duskond eraldatakse iseseisvaks 
Põliumajandusinstituudiks. Ei ole 
mingit kahtlust, et need iseseisvad 
instituudid saavad noukogude 
ühiskonda märksa tõhusamalt tee
nindada kui senised teaduskonnad.

TR ülikooli kollektiiv läheb Eesti 
NSV kümnendale aastapäevale vastu 
kindla teadlikkusega nendest suur
test riiklikest ülesandeist, mis seisa
vad noukogude kõrgema kooli ees. 
Meie kodum aale on tarvis järjest  
rohkem kõrgesti kvalifitseeritud 
kaadreid, kes sügavalt tunnevad 
oma eriala; kõigekülgselt arenenud,

rustatud, noukogude patriotismi vai
mus kasvatatud spetsialiste, kes 
kõik oma teadmised, kõik oma jõu  
ja  võimed annavad kommunismi 
ülesehitustööle.

Nende suurte eesm ärkide nimel 
on tarvis, et kogu meie ülikooli 
kollektiiv oleks teadlik sellest, et 
keskseks teguriks selles suhtes jääb  
ideelis-poliitiiine kasvatus ja  m ark
sismi-leninismi sügav tundmaõppi
mine. Selle relvaga peab end varus
tama ja  seda peab järjest teritama 
iga meie ülikooli õppejõud ja  üli
õpilane, et edukalt võidelda apo
liitilisuse, formalismi ja  kosmo
politismi vastu õppetöös.

TRÜ õppejõududele on saanud 
täiesti selgeks see määratu suur 
kahju, mida 011 tekitanud teadusele 
ja  kõrgematele õppeasutistele ko
danlikud natsionalistid H. Kruus, N. 
Andresen jt. See kahjuiik tegevus 
ei jätnud oma mõju avaldamata ka 
Tartu Riikliku Üiikooli tööle.

Tartu Riikliku Üiikooli kollek
tiivi ülesandeks 011 otsustavalt või
delda kodanlike natsionalistide ja  
kodanliku natsionalismi avalduste 
vastu meie ülikoolis. Seda tähtsat 
tööd ongi juba alustatud: meie üli
kooli kollektiiv on asunud EK(b)P  
Keskkom itee VIII pleenumi otsuste 
valgusel ülikooli töös iimsikstulnud 
puuduste likvideerimisele.

Bolševikud on alati öelnud, et 
partei suhtub tähelepanelikult ko
danlikust ajastust tuinud vanadesse 
spetsialistidesse, kes ausalt tööta
vad nõukogude korra heaks. Oiies 
ümbritsetud kommunistliku partei, 
Nõukogude valitsuse ja  isiklikult 
seltsimees Stalini hoolitsusest, meie 
õppejõud tahavad ausalt täita üli
koolile seatud kõrgeid eesmärke.

Meie üiikooli õppejõud peavad 
neile nõukogude avaiikkuse poolt 
osakssaanud kriitikale teadusliku 
uurimistöö suhtes vastama sellega, 
et nad annavad senisest rohkemat 
ja  väärtuslikumat teaduslikku pro
duktsiooni. Meie õppejõud peavad 
senisest rohkem hoolitsema noore
mate õppejõudude teaduslike uuri
mistööde juhendamise eest, teadus- 
'ike kaadrite järelkasvu eest.

Meie üiikooli õppejõud on mõnda
gi teinud rahvamajanduse abista
mise!, kuid sellest on ikkagi veel 
vähe. Paljudel juhtudel on see abi 
olnud juhuslikku iaadi. O lem asole
vad võimalused lubavad meil mit
mekordistada teaduse loovat abi 
rahvamajandusele. Selleks on vaja  
paremat teadusliku töö organiseeri
mist, kuid selleks on vaja  ka iga 
üksiku õppejõu initsiatiivi.

Nõukogude rahvas ehitab kommu
nismi teadusliku teooria alusel, 
mida arendas ja  tõstis kõrgemale 
astmele seltsimees Stalin. Seltsimees 
Stalin õpetab, et üleminekuks sot
sialismilt kommunismile on vaja  
luua eelkõige kommunismi m ateri
aalne baas. Selleks on vajalik töö 
produktiivsuse tõstmise eesmärgil 
edasine pidev tehniline progress 
rahvamajanduses, sest selles seis
neb, nagu õpetab seltsimees Stalin 
edasiliikumise, kommunismile üle
mineku esimene põhiline tingimus. 
Selleks peavad väsimatult töötama 
ka TRU  õppejõud.

TRU  kollektiiv läheb Eesti NSV  
10. aastapäevale vastu kindla tead
misega, et tema ülesandeks on ka 
edaspidi võidelda teaduse edasi
arendamise eest, kõrgema õppe
asutise õppe-, kasvatus- ja  teadus
liku uurimistöö edasise parandamise 
eest. Selle töö parandamisega me 
suudame kindlustada nõukogude 
sotsialistliku kultuuri, tööstuse ja  
põllumajanduse edasist õitsengut.

о?пяя&тяб! ;м&я ?öö
/я

'̂о/со ;̂'яо.уя%(Эяяя /V  й/;ср;7яяе АЖяя
?ööd оя ягя^ямыс? sMMf? <?яЫеряяы, Ая?зе? ^ео^ямяз.

V.

Lenini-Stalini suurte ideedega va-

Уаялядия&я/'я^/^б я&^я o/t mefa е/и^я^мс! /я  ря/уи 
зяягерягязе^ 0рр /̂*мм?я ,̂ ш/з яядяияс?

grMpp я гз^ я ^ ы ^ о д я я  /V  ймгзмде c?o?s. 7яямиеоги /я
Я. /HiWw'se? р/-яй?;'йия1%. fo?o V.
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On suurim õnn oMa Nõukogude kodanik, e!ada ja tõotada kauni! stalinliku! ajastu!
Kättevõidetu 

kohustab
Kodanlik Eesti „härrasriik" tekkis 

soome pusside ja  saksa tääkide 
otsesei toetusel. Klassiteadlike pro
letaarlaste kalmukünkad kodanluse 
valge terrori tulemusena tähistasid 
suurkodanluse võimuletulekut. Paa
nilises hirmus proletariaadi ees lik
videeriti ühel hoobil suurtööstus, 
kus enne kodanluse võimuletulekut 
töötas üle 60 000 töölise. Olles ma
janduslikult ja poliitiliselt imperia
listlike suurriikide mängukanniks, 
muutus Eesti poolkoiooniaks, mille
le kaasus töörahva masside vaesus 
ja viletsus.

Tekkinud ummikut ei suutnud 
varjata ka kodanlikud võimumehed 
ise. Juba 1920. a. aprillis tööminister 
Janson tunnistas: „Üks osa vabri
kutest on aga tööta ning töötatöö- 
liste arv on suur. Pearaskus seisab 
selies, et paljudes vabrikutes puu
duvad toorained ja puudub raha 
palkadeks, ning mõnedel on kauba- 
müügi turud suletud."

Parem polnud olukord ka põllu
m ajanduses, kus võimutsesid endi
sed balti parunid ja  küiakulakius. 
Kui 1929. a. puhkes kapitalistlikus 
maailmas laastav majanduskriis, 
olid selle tagajärjed eesti töörahva
le eriti talumatud. Üle 5000 talu 
läks oksjonihaamri alia, kümned 
pangad ja  krediidiasutised kuuluta
sid välja  pankroti. Rahva põhimassi 
proletariseerumine kasvas kiires 
tempos, tekkis massiline tööta intel
ligentsi kiht.

Suurkodanlus sotside agaral kaas
abil aga kiskles „riigipiruka" üm
ber, mõlemad rasvasid töörahva 
viletsuse arvel.

Samal ajal vaatas töötajaile kõik
jalt vastu viletsus ja vaesus. Ela- 
sm isiklikult üle kodanluse dikta
tuuri sünged aastad Eestis. Levine- 
nud korruptsioon ja onupojapoliiti
ka ei võimaldanud leida mingit pi
devat tööd. Suviti vois saada ajutist 
tööd külanurga kulaku juures sil
gu ja leivapalukese eest. Kodanli
kus Eestis puudus elementaarne 
töökaitse, ja kui tööline sai vigasta
da või haigestus kulakut orjates, 
osutus ta saatuse hooleks jäetuks.

Alles nõukogude võimu tulekuga 
vabanesin mina ja sajad tuhanded 
eesti töötajad selle ebainimliku sur
ve ja rõhumise alt. Painajalik ike 
likvideeriti kümne aasta eest, kui 
eesti töötajad kommunistliku partei 
juhtimisel raputasid oma turjalt rõ
hujad. Oma töörõõmsa ja  õnneliku 
tuleviku nimel me peame olema 
valvsad kõigi rahvavaenlaste — 
kodanlike natsionalistide salasepit
suste suhtes, mis taotlevad vihatud 
rõhumise taastamist.

E. Raag, 
marksismi-leninismi aluste 
kateedri vanemõpetaja.

Ж е а е

Kodanlikus Eestis käibis ütlus: 
„Koik ei mahu marjamaale, muist 
peab jääma karjamaale".

Seda kibedat elutõde pidin ma 
tundma õppima juba varajases noo
ruses. Minu vanemad olid haritla
sed, kuid nn. „haritlaste ülepro
duktsioon", millest kodanlikus Ees
tis nii palju räägiti, sundis neid 
oma ertiala asemel tegelema põl
lutööga Võrumaa kulakute taludes. 
Sünge ja väljavaadeteta oli nende 
elu, asjatuina näisid hariduse oman
damiseks tehtud pingutused ja näh
tud vaev. Ja on päris selge, et mi
nugi elu poleks kujunenud pare
maks — pollutöölise lapsel polnud 
ju võimalust õppida ega arendada 
oma võimeid. Tulnuks minulgi lep
pida tolle „karjam aaga"...

Need ajad on nüüd jäädavalt sel
jataga. Juba kümme aastat elame 
nõukogude võimu tingimustes. Ja 
mida kaugemale jäävad kodanliku 
võimu rasked aastad, seda enam 
kipub mõnelgi ununema tollal läbi
elatu, seda loomulikumaks ja en- 
dastmõistetavamaks hakatakse pida
ma hoolitsust, tähelepanu ja abi, 
millega nõukogude kord ümbritseb 
noori. Sellepärast on tarvilik aeg
ajalt mõelda minevikule, meenutada 
kodanlikul ajal üleelatud raskusi 
ja  alandusi, sest need mälestused 
kinnitavad meis arusaamist sellest, 
et kõige eest, mis meie elus on ilu
sat — oma õnneliku elu eest, avara
te õppimisvõimaluste eest, helgete 
tulevikuperspektiivide eest võlgne
me tänu nõukogude võimule, bolše
vike parteile ja suurele Stalinile.

K. Siilivask, 
ajaloo-keeleteaduskonna IV 

kursuse üliõpilane.

Ж

7(asua& /ageu, /erw /а e/arõõmas %omman/smZe/a/a;a/e sagapõ/u. . . fo /o  V. ieta/sA/

%õžk jõud wõštBuseks 
ковюпзмпйзта eest

On möödunud kümme aastat sel
lest ajast, millal eesti proletariaat 
kihutas minema kodanlikud võimu
mehed ja kehtestas Eestis tõelise 
rahvavõimu. Olin tollal alles 
12-aastane, kuid teadsin siiski juba 
oma isiklikest kogemustest küllalt 
hästi, mida tähendab kulakluse 
peremehetsemine. Tööiislapsena olin 
sunnitud müüma end suviti karja
seks, ja kulak ekspluateeris mu 
nõrka tööjõudu viimase võimalu
seni. Mälestustes on säilinud paljud 
kibedad hetked, kus ma sain tunda 
alandavat suhtumist „härrasrahva" 
poolt.

Nõukogude võim tegi otsustava 
lõpu „härrasklassi" võimutsemisele, 
rahva elu asusid juhtima ausaimad 
ja põhimõttekindlaimad seltsimehed 
töötava rahva enda hulgast. Tööüs- 
lastele avati pärani koolide uksed 
ja kindlustati reaalsed võimalused 
hariduse omandamiseks. Nõukogu
de ühiskonnas sai mulle esmakord
selt osaks selline hool ja tähele
panu, mis lausa tiivustas saavutama 
üha uusi võite teadmiste omanda
misel. Tundsin, et nüüd pole aeg 
lihtsaks olesklemiseks, vaid tuleb 
täispingega võidelda teadusekind- 
luse vallutamise eest, sest ainult 
kõrgete teadmistega relvastatud 
kaadrid on suutelised lõpule viima 
kuulsusrikast võitlust kommunismi 
eest. Kuid komsomoli kasvandikuna 
veendusin veel ühes tõsiasjas, ja 
nimelt, et ainult erialastest tead
mistest üksi ei piisa edu saavuta
miseks selles suures ürituses, vaid 
on tarvis veel ka ideelist karasta
tust, mis võimaldab asuda alati 
praktiliste küsimuste lahendamisel 
järjekindlalt printsipiaalsele seisu
kohale.

Tundes murdmatut jõudu, mis 
peitub nõukogude korras, olen 
õnnelik ja uhke, et võin oma jõu 
rakendada kuulsusrikka tee jätka
miseks, millele pani aluse eesti 
proletariaat kümme aastat tagasi.

V. Koslov, 
metsandusteaduskonna III kursuse 

üliõpilane.

Vafeena УШапсй

/(as on see /a&a a/na// ne/Z se/na, 
paar uä/Aes/ /am/?/, ne//nar/?ne /aaa?— 
FZ, ro/zAema/ see uäZAe Zsam&er pen/a&, 
s/Z/ a/a// sa uõZd nea/ noorZ /e/da, 
йе/ s/žda /a/eu/Ам ru/m/s /ao&.

San on ne/d m//a.
/ga/ oma saa/us 

y'a oma oarem /ä/n'M/dad /ge,
Aa/d ä^s on ZZ/a'ae.

/a  see oa e/a/aa/as, 
uee/ /äna o/ema/a Ao/ase päeua 

jaa/as
n/ng Aommnn/sm/ uõ//eu, /ooо Mee. 

Змаг Aeuad oä/jas, õZ/e/zõõges õanad, 
uõZ////e /ze//?e/d Аапяа/? pe/zme /aa/ 
nZng ua/gas/ akendes/, m/s oas/a

/õana/.
V(tz/d o/s/o mõ/e /eakasesse sõaa& 
s/Z/ se//e/ /ze/endaua/ päZ&seAaa// - 

Oa /aaa/ /a&e/. У'а/z/Z, sõna, arue 
sZ/n Aanna& /zoo/sa// poo/eAs 

mar/ad /e/z/, 
äAs raama/ rääg/Z? me/sas/, pa/gZ- 

parues/
/a /e/ses/ aärsse /e/ad /a/Zse/d 

nZng Aarme, 
^as /ga sõna /zõõga/? n/ng on e/z/. 

7a s/Z/ saa& /enna^as/ ;a sZZ/ saa/?
Aooga,

Aa/u aru nZag range
/erasAons/ra^/s/oon. 

Aa/d o/s/a mõ/e /eakasesse sÕMa&, 
aas meZ/e mas/na/af /a /zoone/d /oonad 
n/ng m/da se//eAs õp//?, se//g^s aar//?

aooras,
e/ õnne e/z//a/? /a /a/ecZAAa /oo/?.

V/ng uärsZd Aõne/euad /zomses/ 
päeuas/,

aas me/sa/eadas /oodas/ azaa/a
saa/?,

me noor/es/ ma/za uaaad ra/ad 
/aäuad,

poo/ //ms/, poo/ uee/ mõ//e/s
näeuad

aa/, Zn/mAä/es/ rõõmsaes maa/and 
maad.

See /м/?а po/e a/na// ne// seZ/za, 
paar /oo/Z, raama/ad /a /aad.
EZ, roMema/ see oäZ^e Aam&er pe/da/?, 
s/Zn nooras й/zes ra/zuaga, Par/e/ga 
aääd õp/nga/es /zomse sepZs/ /ao/?.

Rõõm ом töötada!
Teaduse alal töötajad iunnevad 

kõige selgemini, milline vahe on 
töötada kodanlikus ühiskonnas ja 
nõukogude ühiskonnas. Kodanlikui 
ajal ei saanud teadlane õieti aren
dada oma võimeid, oli raske 
luua mingeid kaugemaleulatuvaid 
perspektiive teaduslikuks tööks. 
Kõigele tööle surus valitsev kodan
lus oma kitsarinnalise, kiirest raha
teenimise himust tingitud väiklase, 
päeva huvisid silmaspidava pitseri. 
Noukogude teadlase tööd juhivad ja 
innustavad aga kolm tähtsamat 
seisukohta.

Kõigepealt, oleme omandanud õi
ge relva teaduslikuks tööks. Selleks 
on marksistlik-leninlik dialektiline 
meetod, mis võimaldab kõiki näh
tusi õigesti mõista, teaduslikke 
probleeme õigesti püstitada ja nen
de lahendamiseks õigeid teid leida. 
Eriti tunnevad seda töötajad bio
loogiateadusile alal, kus see mee
tod on võimaldanud selliseid mur
rangulisi saavutusi, nagu.kogu bio- 
loogiateaduse muutmine mitšuurin- 
likuks loodust ümberkujundavaks 
teaduseks.

Teiseks, iga teadlane teab, et te
ma töö saavutused ei lähe rõhuja
te kihi rikastamiseks, vaid töötava
te rahvahulkade heaolu tõstmiseks, 
nende teenimiseks. See innustab 
meid veelgi suurema hooga kaasa 
aitama, meie teaduslikku tööd sel
leks suunama, et peagi võiksime 
sotsialistlikust korrast üle minna 
kommunistlikku ühiskonda.

Kolmandaks, niisugust hoolt tea
duse ja teadlaste eest, mida osuta
vad Nõutkogude valitsus ja isik
likult seltsimees Stalin, ei tunta 
üheski kodanlikus riigis. Nõukogu
demaal luuakse kõik tingimused 
selleks, et iga nõukogude teadlane 
saaks kõige paremini ära kasutada 
oma võimeid teaduse alal.

Need on tähtsamad põhjused, 
miks iga teadlane Eesti NSV 10. 
aastapäeva puhul ütleb: „Rõõm on 
töötada nõukogude ühiskonnas!"

Prof. A. Vaga,
matemaatika-loodusteadus- 

konna dekaan.

Mind kasvcdas nõukogude kord
Tunduv osa elust tuli mul veeta 

kodanlikus ühiskonnas. On päris 
selge, et siin oige ühiskondliku 
teadvuse arenemisest ei saanud jut
tugi olla. Terve rida vintsutusi, 
alandusi, otseseid piinamisi olid 
ette valmista vaiks tegureiks.

Esimene nõukogude voimu aasta 
avas kõik võimalused itäielikuks 
arenguks, kuid fašismi mudane 
voolus paiskas koik segi ja kehtes
tas orjapõlve okupeeritud maades.

Mulle langes osaks orjapõlve eri
line variant — vangipõli, piinami
sed ja vintsutused fašistiikes vangi
laagrites.

Sel ajal olid minus ainult 
üfksikud nõrgalt arenenud nõu- 
kogude__inimese iseloomujooned — 
vaenlase vihkamine, trots or

juse vastu, üldine arusaamine 
sotsialismi õigsusest. Puudus tõe
line nõukogude patriotism, puu
dus julgus rünnata vaenlast 
igas olukorras ja igal momen
dil, puudus uhkusetunne, mis ei ta
lu passiivselt! ühtki alandust, puu
dus arusaamine ühiskondliku elu 
arengu seadustest.

Niisugusena vottis mind vastu 
Tartu Riiklik Ülikool 1945. a. sep
tembris. Nüüd, 1950. a. juunis, mil 
ma viimast korda sulen üiikooli 
ust, ma ei ole enam see endine 
vintsutatud, ebakindel inimene. Ma 
olen piiritult õnnelik, et kuulun 
nende inimeste hulka, kelledele esi
mene maailma sotsialismimaa on 
armastatud kodumaaks. Kindel ma
terialistlik maailmavaade, looduse

ja ühiskonna arengu seadustle 
tundmine on vabastanud minu igasu
gusest argusest, alandusest, hirmust.

Mul on piiritu armastus ja kin
del soov teenida oma kallist sotsia
listlikku kodumaad, tema suurt ja 
töökat rahvast, täielikku vastutust 
kanda rahva ees.

V arustatud marksismi-leninismi 
teadusega, ma ei ole enam endine 
inimene kättesaamatute illusiooni
de ja unistustega.

Uue inimesena — nõukogude 
patrioodina tõotan täielikult pühen
duda sotsialistliku kodumaa teeni
misele, itema hüvanguks ja õitsen
guks. Püüan nii töötada, et meie 
Nõukogude kodumaa ei tarvitseks 
minu pärast häbeneda.

Terje Toomus

Ootab õitis töö
Asja lõppesid mul riigieksamid. 

Olen omandanud nõukogude arsti 
ülla kut-se. Ma tean, et minu tule
vane töö nõukogude arstina on 
tarvilik ja  kasulik meie sotsialist
likule riigile, keile poliitika lahuta
matuks osaks on hoolitsemine ini
meste tervise ja heaolu eest.

Määratu on vahe arsti töö vahel 
nõukogude ühiskonnas ja  kodan
likus maailmas. Arst kodanlikus 
ühiskonnas on ärimees, kes näeb 
oma töö eesmärki isiklikus rikastu
mises. Kodanlikus Eestis ja prae
gugi kodanlikus läänes ei lõpetata 
üiikooli nii, nagu meie maal. Seal 
arst, lõpetanud üiikooli, jäetakse 
saatuse hooleks, tema elus algab 
häbiväärne etapp — spekuleerimine 
inimeste tervisega. Isiklik tublidus 
loeb siin väga vähe, arsti edu ole
neb rikastest sõpradest, reklaamist, 
„onupoegade" abist jne.

Lõpetades ülikooli ja võrreldes 
nõukogude arsti tööd olukorraga 
kodanlikus maaiLmas, olen lõpma
tult tänulik meie valitsusele, bolše
vike parteile ja seltsimees Stalinile, 
kes päästsid eesti rahva kapitalismi 
ikkest.

Praegu avanevad minu ees piira
matud võimalused oma oskuste 
rakendamiseks rahva teenistusse. 
Voin minna tööle praktilise arstina, 
spetsialiseeruda näiteks terapeu
diks, milleks on võimalused kliini
lise ordinatuuri või arstide täien
duskursuste kaudu. Võin asuda 
tervishoidu organiseerivale tööle, 
milline töö on väga tähtis meie 
kodumaale. Võin asuda ka teadus
likule tööle meie õppe- ja uurimis- 
asutistes. Ei ole karta tööpuudust, 
kõikjal on käsi tarvis. Isiklikult 
on mul kavatsus end täiendada 
teadusliku uurimistöö suunas, mil
lise töö esimesed sammud on muile 
kätte juhatanud nõukogude võimu 
hoolitsusel meiegi ülikoolis loodud 
Üliõpilaste Teaduslik Ühing. Tahan 
anda oma panuse inimese tervise 
säilitamiseks ja  tema eluea piken
damiseks. ,

jDlen õnnelik, et võin töötada 
koige eesrindlikuma ja progres
siivsema teaduse maal, maal, kus 
arstiteadus esmakordselt maailmas 
on seatud rahva teenistusse ja  
vabanenud fetišitest ning idealismi 
kammitsaist. Pühendan kogu jõu 
selleks, et auga täita oma üles
andeid nõukogude spetsialistina. 
Töö sihiks jääb meie kõikide püüe 
edasi — edasi kommunismi poole.

Leo Päi

Käesolev kevad omab suurt täht
sust minu elus. Sellel kevadel ma 
saan kätte nõukogude ülikooli lõpe
taja, spetsialisti diplomi. Möödunud 
on viis aastat pingerikast tööd, mil
le kestel Nõukogude valitsus ja 
bolševike partei on mind ümbritse
nud tähelepanu ja hoolega. Vilunud 
õppejõud, riiklik stipendium, 'ühis
elamud — see kõik kindlustas mu
retu õppetöö ülikoolis, niisugused 
õppimisvõimalused, mida ei tunne 
ühegi kapitalistliku maa noorsugu.

Lõpetades õigusteaduskonna saan 
ma nõukogude juristi kvalifikatsi
ooni. Tunnen, et õppetöö ja prak
tilised tööd on mulle andnud edas
pidiseks tööks vajalikud teadmised. 
Oma õppetöös ma olen pidevalt 
jälginud enda ümber toimuvat elu, 
olen tihti viibinud asutistes ning 
käitistes ja võin öelda, et tihe side 
töötajaskonnaga, aktiivne osavõtt 
ühiskondlikust tööst on igati kaasa 
aidanud selleks, et teadmised olek
sid põhjalikumad ja et ülikooli lõ
petades ei oleks kartust praktiliste 
ülesannete täitmise ees ka koige 
vastutavamas töösektoris.

Minu suurimaks sooviks on olnud 
saada teaduslikul alal töötajaks. 
Selleks kavatsen oma õpinguid pä
rast ülikooli lõpetamist jätkata 
meie kodumaa pealinnas Moskvas, 
kus on võimalik kasutada teadusli
kuks tööks vajalikke rikkalikke 
varasalvi.

Eelkõige aga, lõpetades ülikooli, 
olen lõpmata tänulik nõukogude 
korrale, bolševike parteile ja selt
simees Stalinile, kelle isikliku hoo
litsuse tõttu nõukogude noorsoo eest 
on mulle avanenud võimalused kõr
gema hariduse omandamiseks.

J. Kalits,
õigusteaduskonna lõpetaja.
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Kasvavad mitmekülgselt arenenud 
noored kommunismiehitajad

Iga nõukogude üliõpilase peami
ne ülesanne on — hästi õppida, 
omandada põhjalikud teadmised 
oma erialal, kasvada väärikaks 
nõukogude inimeseks, kvalifitsee
ritud spetsialistiks. Seda saab saa
vutada esiteks hea õppimisega ja 
teiseks pideva enesetäiendamisega 
ja kommunistliku kasvatusega.

Uheks kommunistliku kasvatuse 
vormiks on ka kunstiline isetege
vus.

Õpingute kõrval jääb igal üli
õpilasel üle vaba aega. Selle otstar
bekaks kasutamiseks on TR Üli
koolis organiseeritud laialdane 
kunstiline isetegevus. TRU klubi 
juures töötab praegu 12 isetegevus- 
kollektiivi üle 600 osavõtjaga. 
Neist kuuluvad meie vabariigi pari
mate isetegevuskoilektiivide hulka 
näit. Akadeemiline Mees- ja .Nais
koor (juhataja Richard Ritsing), 
näitekunstiring (juhataja Udo Väl
jaots) jt. Peale TRU klubi juurde 
kuuluvate isetegevuskoilektiivide 
on veel iga teaduskonna juures 
isetegevuskoiiektiivid. Sellega on 
kahe viimase aasta jooksul kasva
nud isetegevuskoilektiivide arv 
1R Ülikoolis üldse 178-ni enam 
kui 1500 osavõtjaga, mis moodus
tab üliõpilaste arvust 55,7%.

Need üksikud arvulised faktid 
näitavad, millised võimalused on 
üliõpilastel itegutseda vabal ajal 
isetegevuskoliektiivides, täiendada 
end laulus, muusikas, kirjanduses, 
näite- ja maalikunstis, tantsus jne. 
See omakorda võimaldab korral
dada arvukalt sisukaid isetegevus- 
õhtuid, kontserte jne. M i näiteks 
on 1949./50. õppeaastal TRU klubi 
korraldusel toimunud 109 üiikooii- 
iise ulatusega õhtut, kontserti, 
loengut jne.

Enda täiendamiseks, sõprusside
mete loomiseks tteiste kõrgemate 
õppeasutiste ja tööstuskeskuste kol
lektiividega, on korraldatud rida 
kontserdimatku Eesti NSV-s J a 
kaugemalgi, nagu Moskvas, Petro- 
zavodskis, Leningradis ja  Pihkvas, 
külakosti kunstilise isetegevuse va
rasalvest on käinud viimas koorid, 
mees- ja  naiskvartetid, näite
kunstiring, instrumentaal- ja vo- 
kaaisoiistid, võimlejad, tantsijad 
jt. .Nendele kollektiividele kaasa
antud tunnustuskirjad kõnelevad 
ainult head.

Töö isetegevuskoliektiivides on 
huvitav ja kasulik igale üliõpila
sele. isetegevuskoliektiivides leiab 
noor üliõpilane eest pai ju rteotahte- 
lisi, energilisi sõpru mitte ainult 
kursuselt, vaid üiikooii kõigist tea
duskondadest ja kursustelt, leiab 
vanemaid seltsimehi, kellelt on 
paljugi õppida nii õppe- kui ühis
kondliku töö alal.

Kunstiline isetegevus vabal ajal 
liidab suured kollektiivid, kelle 
silmaring on tunduvalt laiem ini
meste omast, kes seisavad eemal, 
käed rüppes ja kasutavad oma va
ba aega plaanitult, juhuslikult ja 
paljugi kordi valesti. Seepärast

Nõukogude Eesti 10. aastaoäeva 
lähenemisel heidame pilgu ka keha
kultuuri arenemisele TR Ülikoolis 
nõukogude võimu ajal.

Pärast nõukogude voimu kehtes
tamist Eestis teostati 1940. a. sügi
sel TRU-s I ja II kursuse üliõpilas
tele kohustuslik kehaline kasvatus, 
vanematele kursustele jäi see vaba
tahtlikuks õppeaineks. I ja II kur
susele oli õppeplaanis ette nähtud 
kehalist kasvatust 2 tundi nädalas, 
seega 160 tundi kahe aasta jooksul. 
Viidi läbi nooremate üliõpilaste 
arstlik ülevaatus jne. Kehaline 
kasvatus muutus ka TRU-s üliõpi
laste kommunistliku kasvatuse va
hendiks.

1940./41. aasta tähendas revolutsi
oonilist pööret kehakultuuri vilje
lemise alal üliõpilaskonnas. Kodan
likul ajal tegelesid Tartu üliõpila
sed vähe kehakultuuriga. Seda har
rastasid vaid üksikud üliõpilased 
ja needki stiihiliselt, treenides ai
nult mõningat ala, üliõpilasmassid 
aga seisid kodanlikus Eestis eemal 
kehakultuurist. Ülikoolis tegutse
nud Akadeemilisel Spordiklubil oli 
vähe liikmeid, piirduti vaid üksi
kute alade, peamiselt kergejõustiku 
harrastamisega.

1941. a. alanud Suur Isamaasõda 
katkestas ka Tartu 'ülikooli rahuli
ku elu. Eesrindlikud üliõpilassport- 
lased-kommunistlikud noored, nagu
F. Issak jt. siirdusid sotsialistliku 
kodumaa kaitsjate ridadesse.

Raske saksa okupatsioon hävitas 
ülikooli saavutused kehakultuuri

omandab kunstilise isetegevuse 
harrastus meie ülikoolis järjest 
laialdasema iseloomu. Seda näitab 
näiteks osavõtjate arvu kasv mul
lusel ja tänavusel olümpiaadil. Kui 
möödunud õppeaastal esines üli
õpilastest ainult 19,5%, siis käes
oleval õppeaastal esines üliõpilas
test juba 55,7%. Võib julgusega 
öelda, et ka eeloleval õppeaastal 
kasvab tunduvalt nii isetegevaskoi- 
lektiivide kui neist osavõtjate arv 
ja tõuseb veelgi kõrgemale isetege
vuse ideelis-kunstiline tase.

Seda põhjustab juba see, et TR 
Ülikool elab eeloleval õppeaastal 
kaasa üleliidulisele suurüritusele 
kunstilise isetegevuse alal. Nimelt 
tahab TRU võtta väärikalt osa 
UAUKN poolt väljakuulutatud 
ametiühingute kunstiüse isetegevu
se üleliidulisest ülevaatusest. Plaa
nikohaselt viiakse üieüiikoolilised 
ülevaatused läbi 1950. a. novembris, 
üielinnalised ülevaatused det
sembris ja vabariiklik ülevaatus
1951. a. algul.

.Niisuguste väljapaistvate tule
musteni kunstilises isetegevuses 
oleme jõudnud ainult tänu nõuko
gude korrale, kes hoolitseb noorte 
igakülgse arenemise eest.

' H. Rand,
TRU klubi juhataja.

e&samMe penoocM)
„Kuidas õnnestus? Tegid ära?" 

ümbritsevad toakaaslased küsimus
tega arstiteaduskonna IV kursuse 
üliõpilast Raivo Tootsi, kes on just 
äsja saabunud närvihaiguste eksa
milt. Kuid pole tarviski oodata 
Raivo vastust — juba tema rõõm
sast näoilmest võib lugeda õpingu
raamatusse kirjutatud hinnet — 
„väga hea".

Kõrgem hinne ei ole Raivo juu
res harulduseks — juba mitmel 
sessioonil on ta edukalt toime tul
nud eksamitega, lõpetades sessi
ooni sajaprotsendiliselt hinnetega 
„väga hea". Ja nii toimus see ka
7. juunil, mii närvihaiguste eksami 
eduka sooritamisega oli lõpetatud 
ka kevadine eksamisessioon — 
seitse eksamit — eranditult väga 
heade hinnetega.

Sessiooniaegset meeleolu võib 
märgata ka teistes liigi t. ühis
elamu elutubades, õppetoas, puna
nurgas, valvetoas; ühesõnaga — 
kogu ühiselamu elab nüüd eksami
te tähe all.

Erilist poolehoidu omab ühisela
mu õppetuba. Siin ruumis võib ko
hata rohkesti õppijaid kogu päeva 
jooksul. ja  see on ka loomulik, 
sest oppetoas on parimad võimalu
sed segamatuks tööks. Väikesed 
lauad, igal mugav laualamp, puh
tad rohelised lauakatted, ja mis

'
' . ... -
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Õppeaasta on lõppenud. Valdav enamik üüõpila&tesf ja õppejõudu
dest lahkub Tartust — neid ootab kahekuuline puhkeaeg. Seoses sel
lega katkestab ka üiikooii kollektiivi häälekandja — ajaleht „Tartu 
Riiklik Ülikool" käesoleva numbriga suvevaheajaks oma ilmumise, et 
seda jätkata alates 1. septembrist s. a.

Ajalehe „Tartu Riiklik Ülikool" toimetus soovib kõigile õppejõudu
dele, üliõpilastele, teenistujatele ja töölistele head ning kosutavat 
puhkeaega ja loodab, et üiikooii pere uuel õppeaastal veel tihedamalt 
ja aktiivsemalt koondub oma ajalehe ймпЬег.

alal. Sojas hävines ka ülikooli hea 
võimla, mille taastamist okupandid 
ei võimaldanud.

Nõukogude võimu taastamisega
1944. a. sügisel algas kehalise kas
vatuse uuesti korraldamine TR Üli
koolis. Kõigepealt rajati iseseisev 
kehakultuuriteaduskond, mis on tei
nud suuri edusamme. Rajati uued 
baasid laagrite korraldamiseks Kää
rikul, purjespordibaas Võrtsjärvel, 
ratsabaas Tähtveres jne., organisee
riti ülikooli võimla taastamist, mis 
viidi lopule 1947. a. kevadel. Võim
la ja baasid on hästi sisustatud.

Teaduskond on seni andnud 108 
lõpetajat ja kasvatanud terve rea 
tuntud sportlasi, nende hulgas NSV 
Liidu mitmekordse rekordimehe 
Heino Lipu, NSV Liidu korvpalli- 
tšempionid G. Rekkeri, H. Russaku,
I. Kullami, E. Ehaveere, rea Eesti 
NSV meistreid jne. Kehakultuuri
teaduskond alustas 1944. a. tegevust
4 õppejõuga, nüüd aga on õppejõu
de juba 58.

Teiseks kehakultuuritöö suure
maks keskuseks on meil Ülikooli 
Spordiklubi, mis organiseeriti
1945. a. oktoobris ja miile ülesan
deks sai võistlusspordi teostamine 
ja spordi massidesse viimine. ÜSK 
on üks eesrindlikemaid spordiorga- 
nisatsioone vabariigis. ÜSK-i liik
mete arv on pidevalt kasvanud, 
samuti on laienenud kehakultuurili-

ne ja ideelis-poliitiliiie kasvatustöö. 
Kui näit. 1946. a. lõpul oli USK-i ri
dades 1 NSV Liidu tšempion ja 24 
Eesti NSV meistrit, siis praegu 011 
meil NSV Liidu tšcmpione 12, Eesti 
NSV meistreid aga 68. Spordiklubil 
on 922 liiget, seega kuulub siia ligi 
30% üliõpilaskonnast. Tegevust 
alustas ÜSK 6 sektsiooniga, nüüd 
011 neid aga 15, kusjuures nad hõl
mavad kõiki tähtsamaid spordi
alasid. Noorte sportlaste juurdekas- 
vatamiseks asutas ÜSK Noorte Spor
dikooli, kus praegu opib 160 noort. 
ÜSK-il on 'üle 30 spordiinstruktori, 
nende hulgas palju kehakultuuri
teaduskonna õppejõude, nagu A. 
Rünk, E. Naarits, E. Mõtlik jt. Sa
muti on loodud võimas spordikoh- 
tunike kogu, kuhu kuulub kaugelt 
üle 100 inimese. Kehakultuuri mas
silisuse huvides asutas USK 1948. a. 
igasse teaduskonda kehakultuuri
kollektiivi ja on mitmel alal orga
niseerinud teaduskondade-vahelisi 
võistlusi. Pidevalt on suurenenud 
krossidest osavõtjate hulk. Traditsi
ooniliseks muutub ülikooli spordi- 
päeva korraldamine igal kevadel.

I ja II kursuse üliõpilastele 011 
kindlalt läbi viidud kehaline kasva
tus kohustusliku õppeainena, mis 
tänavu haaras 1374 üliõpilast. Va
nematelt kursustelt harrastab keha
list kasvatust fakultatiivselt 'üle 500 
noore. Selle töö suunamiseks ja iä-

peaasi —  üliõpilaste eneste distsi
pliin vaikuse säilitamisel ongi te
gurid, mis on muutnud oppetoa 
laiaitkasutatavaks ruumiks mitte ai
nult sessiooni jooksul, vaid ka se
mestri kestel.

Metsandusteaduskonna I kursuse 
üliõpilastel on parajasti käsii ette- 
valmistumine marksismi-leninismi 
aluste eksamiks. Olles juba kord 
materjaii läbi töötanud, on üliõpi
lased Sookand, Sikk, Paaves, Rauts 
jt. kogunenud kevadel ühistöödega 
rajatud haljasala äärde ja istudes 
sirelite all konsulteerivad üksteist. 
Nii arutatakse põhjalikult läbi koik 
raskemad küsimused, et vältida ek
samil ebakindlaid vastuseid.

Kõlab vile. Kohtuniku märguan
de peale läheb pail vastaspoole 
mängijaile. Servib õigusteaduskon
na 1 kursuse üliõpilane Kaime. Pall 
lendab üle võrgu, voetakse vastu, 
tõstetakse surujale, vastaspool 
kaitseb, lööb üle. .Nii kestab heit
lus palli pärast veei mõnda aega, 
siis aga õnnestub õigusteaduskon
na 11 kursuse üliõpilasel Pisukesel 
suruda pali vastaspoolele nii, et se
da ei suudeta vastu võtta. Viie. 
Uus punkt. Seis on 7 : 4 .  Mäng 
j ätkub . . .

Mitte kogu aeg ei istuta raama
tute taga ega „köeta" ajusid — ei, 
noukogude üliõpilane teab, et füü
siline töö või sport õppimise vahe
ajal, paralleelselt vaimse tööga, on 
asendamatuks vahendiks füüsiliselt 
ja  vaimselt terve inimese kasvata
misel. Sellepärast võtsidki Tiigi 
tänava ühiselamu üliõpilased suu
rearvuliselt osa ühiselamu õue 
laialdasest haljastamistööst ja pai- 
iiväijaku rajamisest. Uhine töö 
kandiski viija.

* * *

Ühiselamu punanurk. Olgugi, et 
on eksamisessioon, võib siin kohata 
õhtuti rohkesti 'üliõpilasi. Siia tul
lakse veerand- või pooltunniks, et 
lugeda värskeid ajalehti, kuulata 
raadiot. Kui juhtub rohkem aega 
olema, kui on sooritatud järjekord
selt mõni eksam, siis võib siin mu
gavalt aega veeta juba mitmeid 
tunde. Siis tuuakse lauale malendid 
ja võitluses ruudulisel laual unus
tatakse ajutiselt eksamid.

* * *

Tiigi tänava ühiselamu kollektiiv 
on töörõõmus nõukogude kollektiiv. 
Ta rakendab kõik jõud selleks, et 
sooritada kõik eksamid hinnetele 
„hea" ja  „väga hea". Müüt sellest, 
et ühiselamus on võimatu õppida, 
on vaid hõredaks kilbiks laiskade
le — elavad ju ka seltsimehed An
ni Kuusik, Hillar Palamets, Harri 
Kanter, Raivo Toots, Agnes Haljas
te, Arvo Kimmel ja  paljud teised 
õppetöö eesrindlased Tiigi ühis
elamus. JNende eeskuju nakatab 
teisigi ja ühise pingsa tööga püü
takse tasuda oma tänuvõlga nõu
kogude vaimule avarate õppimisvõi
maluste eest, elutingimuste paran
damise eest.

J. Merela

biviimiseks on loodud üleülikoolili- 
ne kehakultuuri ja  spordi kateeder, 
kes paneb suurt rõhku VTK komp
leksi normide sooritamise organi
seerimisele ja taotleb, et enamik 
ülikooli lõpetajaid sooritaksid VTK
II astme normid.

Praktilise kehakultuuritöö kõrval 
on teostatud ka võrdlemisi tõhusat 
kehakultuurialast propagandat ja 
agitatsiooni.

TR Ülikoolis tehtav mitmekülgne 
kehakultuuri- ja  sporditöö on leid
nud tunnustamist. USK sai 'üleliidu
lise preemia, TRU rektorile ja ke
hakultuuriteaduskonna dekaanile 
avaldas Kõrgema Hariduse minister 
kiitust.

Kokkuvõttes võib öelda, et keha
kultuur 011 TRU-s noukogude või
mu perioodil teinud suuri edusam
me. Tänu partei ja valitsuse hoolit
susele on loodud baasid ja organi
satsioonid, kasvatatud kaadrid ning 
011 tekkinud murrang üliõpilaste 
mentaliteedis. Meie ülikooli sport 
ja kehakultuur astub Eesti NSV 
teise aastakümnesse tugevana ja 
suurte tulevikulootustega, meie 
sportlased rakendavad oma jou 
spordimeisterlikkuse tõstmiseks, esi
nevate puuduste likvideerimiseks 
meie kehakultuuritöös ja uute saa
vutuste kättevõitmiseks kehakultuu
ri ning spordi alal.

J. Laidvere,
kehakultuuri ajaloo ja teooria 

kateedri juhataja.

я ^ яй
Kus viga näed laita, 

seal tule ja aita!
Peatselt lõppeval õppeaastal esi

nes küllalt palju selliseid juhtu
meid, kus üliõpilased võtsid sõna 
mitmesuguseil arutluskoosolekuil 
ja tõid esile puudusi oma kodukoi- 
hooside elus ja  töös.

Sellistes väljaastumistes ei ole 
üldiselt midagi halba. Tosi, mitme
tes meie noortes kolhoosides tehak
se vigu, esineb veel puudusi, ja 
neile tähelepanu juhtimine on tar
vilik ning teretulnud. Aga siiski 
ei tohi me piirduda ainult ettehei
dete tegemisega ja pealegi väljas
pool antud kolhoosi ning maakonda, 
vaid peame ka ise oma tegevusega 
kaasa aitama puuduste kõrvalda
miseks. Seni aga enamus kriitikaga 
esinenud seltsimehi on olnud sun
nitud tunnistama, et nad midagi 
olukorra parandamiseks oma kodu
kolhoosis ette võtnud ei ole. Aga 
see 011 juba ühekülgsus ja sellise 
käitumisega me rahul olla ei saa.

Läheneb suvevaheaeg, jäilegi sõi
davad paljud üliõpilased puhkust 
veetma vanemate juurde kolhoosi. 
Pole kahtlust, et jäliegi avastavad 
üliõpilased mitmes kolhoosis väär- 
nähtusi, mis oleks vaja kõrvaldada. 
Torkavad silma puudused töö kor
raldamise, kasvatustöö, tööpäeva
de arvestamise ja  paljudel teistel 
aladel. Ent nüüd ei tohi meie üli
õpilased korrata mullust viga, vaid 
suvel tuleb neil juba aktiivselt 
asuda võitlusse puuduste kõrvalda
mise eest. On tarvis aru saada, et 
nõukogude üliõpilane on ühiskond
lik võitleja, kes ei tohi jääda üks
kõikseks väärnähtuste puhul või 
piirduda nende registreerimisega. 
On tarvis leida vigade põhjused 
ja juhtida neile vastavate organite 
tähelepanu. Praktika näitab, et 
suur osa puudustest on tingitud sel
lest, et kolhoosidesse 011 pugenud 
ja mõnikord isegi juhtivale tööle 
pääsenud kulakud ja nende käsi
lased, kes seal teevad õõnestustööd. 
Sellepärast on meie esimene üles
anne — leida ja paljastada kula
kuid ja  nende käsiiasi kolhoosides, 
sest niiviisi saame kindlustada meie 
kolhooside kiirema arenemise õit
sengu ja  jõukuse teel.

ja  kui pöördume tagasi õppetöö 
juurde, siis olgu meil r ääkida mitte 
eeskätt ainult esinevatest puudus
test, vaid juba omaenda tegudest 
nende puuduste kõrvaldamisel! 
Niisiis: kus viga näed laita, seal tu
le ja  aita!

E. Vask

Sisustame puhkeaega sportimisega
TR Ülikool kasvatab tervet, tu

gevat, julget noorte haritlaste sugu
põlve, kes on edukas töös ja  NSV 
Liidu kaitses, rakendades kasvatus
töös ka kehakultuuri. Nüüd saabub 
õppetöö suvine vaheaeg ja üliõpi
lastel avanevad avarad kehakultuu
ri harrastamise võimalused vabal 
isetegevuslikul alusel. On tähtis 
ja vajalik, et suve jooksul kõik 
üliõpilased ja mitte ainult üliopi- 
lased-võistlussportlased harrastak
sid kehakultuuri aktiivse puhkuse
na, varustaksid end uue eiuroomu, 
tahtekindluse ja tegevusenergiaga. 
Selle saavutamiseks iga voistius- 
sportlane harrastab loomulikult 
oma eriala ja tõstab oma spordi
meisterlikkuse kuid üliopilasmas- 
sidele, kes pole seni olnud aktiiv- 
sportlased, tuleks soovitada esijoo
nes rahvapäraseid ja populaarseid 
kehakuituuriaiasid, nagu ujumist, 
kergejõustikku, matkasid ja mitme
suguseid mänge.

Üliõpilased sõidavad nüüd mööda 
maad laiali, kes puhkusele, kes 
praktikale jne. Oleks väga soovi
tav, kui nad aitaksid elustada ka 
oma isikliku eeskujuga ja organi
seerimistööga kolhooside ja sov
hooside kehakultuurikollektiivide 
tegevust.

Oleks vägagi tervitatav, kui iga 
üliõpilane koostaks endale oma 
isikliku tööplaani suvevaheajaks 
kehakultuuri alal ja püüaks seda 
siis visalt täita. See annaks tege
vusele kindlama eesmärgi. Saavu
tatud edusammud, näit. moodetud 
ajad ujumises või mõõdetud tule
mused kergejõustikus näitaksid 
konkreetselt arenemistuiemusi ja 
tõstaksid huvi asja vastu.

Sisustades suvepuhkust ka keha
kultuuri abil, pöörduvad üliõpila
sed sügisel tarmukalt tagasi üli
kooli, et jätkata oma süstemaatilist 
õppetööd väljapaistvate tulemus
tega.

V. Laid

^. Joim^taja J. Feldbach
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Võidelgem uue! õppeaasta! sügava bolševistiiku ideelisuse eest õppe- ja 
kasvatustöös!

Parteiorganisatsioon uuel õppeaastal

Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 25 %.72) Laupäeval, 9. septembril 1950. a. II! aastakäik

Prof. A . KOORT, 
TR Ülikooli rektor.

1. septembril algas Riiklikus Üli
koolis õppetöö. Tartu Riiklik Üli
kool astub uude õppeaastasse pere- 
kamana kui kunagi varem. TRÜ-s 
on algaval õppeaastal 5200 üliõpi
last, millele lisandub ligikaudu 
500 mittestatsionaarset iHiõpilast.

Tartu Riiklik Ülikool on Nõuko
gude Eesti teiste kõrgemate õppe
asutiste kõrval nõukogude korra 
avarais arengutingimusis sammu
nud pidevalt tõusuteed. TR Ülikoo
li struktuuri on pidevalt täienda
tud. Praegu on ülikoolil 8 teadus
konda 21 osakonnaga.

Iw '̂ii NSV 10. aastapäeva pühitse
misel leidis Nõukogude vaütsus 
võimaliku olevat märkida kõrgete 
autasudega rida meie õppejõude. 
Autasustatute hulgas on õppepro
rektor R. Antons, prof. E. Ridala, 
prof. F. Lepp, dots. A. Lombak, 
ajalooteaduste kandidaat V. Rei
man, kateedri juhataja A. Vill, 
vanemõpetaja D. Riikoja ja paljud 
teised.

Olgu see tunnustus, mis on saa
nud osaks paljudele meie ülikooli 
eesrindlikele õppejõududele, innus? 
tajaks kogu meie õppejõudude pe
rele veelgi paremale tööle nõuko
gude eriteadlaste ettevalmistamisel.

Eelmine õppeaasta lõppes kevadi
se eksamisessiooniga, mille tule
mused näitavad mõningatele edu
sammudele:

250? eksamikohustuslikust üli
õpilasest ilmus kõigile eksameile 
2598 üliõpilast ehk 95,7% (1948/49 
õ. a. 98,?%, 194?/48 õ. a. 97,1%).

Eksameile ilmunud 2598 üliõpi
lasest sooritas kõik eksamid 2549 
üliõpilast ehk 98,0% (1948/49 õ. a. 
97,7%, 1947/48 õ. a. 95,1%).

„Väga häid" hindeid saavutati 
6695 ehk 46,88% (1948/49 õ. a. 44,19%, 
1947/48 õ. a. 41,52%).

„Häid" hindeid saavutati 5558 ehk 
57,52% (1948/49 õ. a. 56,54%).

„Rahuldavaid" hindeid saavutati 
2161 ehk 15,15% (1948/49. õ. a. 
19,09%, 1947/48. õ. a. 25,75%),

„Mitterahuldavaid" hindeid oli 
6? ehk 0,45% (1948/49. õ. a. 0,58%, 
1947/48. õ. a. 1,46%).

Meie ülikooli professorite ja õp
pejõudude peamine tähelepanu eel
oleval õppeaastal peab olema pöö
ratud õppetöö kvaliteedi edasisele 
tõstmisele. Meie õppejõud peavad 
väsimatult taotlema õppe- ja kasva
tustöö ühtsust, peavad hoolitsema 
toengulise töö ideelis-teoreetilise 
taseme tõstmise eest.

Eelmise õppeaasta lõpul korralda
tud uurimus näitas, et meie õppe
töös on veel väga tõsiseid puudusi. 
Esineb ikka veel formalismi, apo
liitilisuse ja kosmopolitismi ele
mente. Ei võidelda küllalt järje
kindlalt kodanliku natsionalismi 
igandite vastu.

Uuel õppeaastal tuleb leida veel
gi tõhusamaid vahendeid üliõpilaste 
õppeedukuse kindlustamiseks. Täht
saks ülesandeks jääb ka käesoleval 
aastal üliõpilaste iseseisva töö küsi
mus. Üliõpilastele tuleb soovitada, 
et nad järjest rohkearvulisemalt 
koonduksid Üliõpilaste Teadusliku 
Uhingu ümber. Õppetöö koondamine 
ennelõunasele ajale, nagu see 
esmakordselt meie ülikoolis on läbi 
viidud, jätab üliõpilasele tunduvalt 
rohkem iseseisvaks tööks otstarbe
kohaselt kasutatavat aega.

Nõukogude eriteadlaste kasvata
mise suurte eesmärkide nimel peab 
kogu meie ülikooli kollektiiv ole
ma teadlik sellest, et keskseks tegu
riks jääb siin marksismi-leninismi 
siigav tundmaõppimine. Niihästi 
õppetöö ideelis-teoreetilise taseme 
kindlustamisel kui ka teadusüku 
uurimistöö metodoloogilisel suuna

misel omavad juhtivat tähtsust kõi
gis nõukogude ülikoolides ühiskon
nateaduste kateedrid: marksismi
leninismi, filosoofia ja poliitilise 
ökonoomia kateedrid. Esmakordselt 
sõjajärgseil aastail on meie üli
koolis nende kateedrite õppekoos
seisud täielikult komplekteeritud. 
Ei ole mingit kahtlust, et ühiskonna
teaduste kateedrite abi õppekasva
tustöö alal, nende abi meie õppe
jõududele saab eeloleval aastal ole
ma võrratult suurem, kui see oli 
seni.

Suur ja vastutusrikas ülesanne 
seisab meie õppejõudude ees tea
dusliku uurimistöö otsustava paran
damise alal. Paljud õppejõud näita
vad mahajäämust uurimistööplaani 
täitmisel.

Meie õppejõududel tuleb võidelda 
doktori- ja  kandidaadiväitekirjade 
õigeaegse täitmise eest. Meie üli
koolil tuleb eeloleval õppeaastal 
tõsist tähelepanu osutada teaduse 
ja tootmise töötajate loova koostöö 
edasisele tugevdamisele. Nõukogu
de ühiskond ootab meie ülikooli 
õppejõududelt senisest suuremat 
ja väärtuslikumat teaduslikku loo
mingut.

Eelseisval semestril TRÜ õppe
jõud seisavad tähtsate ülesannete 
ees, mis tulenevad nõukogude elu 
kiirest arengutempost.

Nõukogude teaduse arengu seisu
kohalt on ülisuur tähtsus ajalehe 
„Pravda" lehekülgedel toimunud 
diskussioonil keeleteaduse küsi
muste kohta. Seltsimees Stalini 
geniaalsed teosed keeleteaduse 
küsimustes tähistavad väljapaist
vaimat panust leninismi varaaita, 
tähistavad uut etappi teaduse aren
gus. Seltsimees Stalini geniaalsetes 
töödes on pandud alused marksist
likule keeleteadusele. Need selt
simees Stalini uued teosed avavad 
nõukogude keeleteadusele kõige
külgse loova arengu tee, tõusu ja 
õitsengu tee. Seltsimees Stalin, geni
aalselt üldistades ühiskonna aren
gu ajalugu, seab uuel viisil küsi
muse hüpete ja revolutsioonide ise
loomust, arendab edasi ajaloolisa 
materialismi õpetust baasi ja pea
lisehitise vahekorrast, annab vii
mistletud mõiste pealisehitisest.

Meie õppejõudude ülesandeks on 
asuda seltsimees Stalini teoste 
kiirele tundmaõppimisele. Me pea
me võtma oma töökavasse teadus
liku konverentsi korraldamise ni
metatud teoste arutlemiseks. Meie 
keeleteadlased peavad tegema neist 
konkreetseid järeldusi keelteõpe- 
tuse alal ja rajama selle seltsimees 
Stalini poolt kättenäidatud juht- 
mõtteile.

Samuti on tingimata tarvilik kor
raldada üldülikooliline teaduslik 
konverents, mis oleks pühendatud 
1. P. Pavlovi füsioloogiateadusliku 
pärandi aktuaalsete küsimuste sel
gitamiseks.

Saagu need teaduslikud konve
rentsid tõelisteks loovateks diskus
sioonideks vaba kriitika alusel, 
tõelisteks vahendeiks vabanemiseks 
araktšejevlikust režiimist teaduses.

Asudes tööle uuel õppeaastal olgu 
kõik meie õppejõud teadlikud sel
lest, et ka eeloleval õppeaastal tu
leb neil väsimatult võidelda nõu
kogude teaduse edasiarendamise 
eest, meie ülikooli teadusliku uuri
mistöö ja õppetöö järjekindla pa
randamise eest, uute edusammude 
eest stalinliku ajastu väärilise 
kaadri ettevalmistamisel.

Meie tööd kandku loov nõukogu
de patriotismi jõud, mis täidab 
kõigi nõukogude inimeste mõtteid 
ja tegusid nende ennastsalgavas 
võitluses rahu eest kogu maailmas.

TR Ülikooli ees seisab suur ja  vastutusrikas üles
anne —  kasvatada noori noukogude kaadreid, kes 
orienteeruksid vabalt igas kaasaja 'ülesehitustöö kee
rukas küsimuses, oskaksid leida igale probleemile 
oige lahenduse, oleksid poliitiliselt ja  ideoloogiliselt 
küpsed leninlased.

Selle ülesande lahendamisele peavad olema suuna
tud kõigi ülikooli 'ühiskondlike organisatsioonide 
jõud, keskne koht aga kuulub parteiorganisatsioo
nile. Et edukalt juhtida teisi ühiskondlikke organi
satsioone, suunata õppetöö ideelis-poliitilist külge 
jne., selleks peab esmajoones parteiorganisatsiooni 
enda siseparteiline töö olem i hästi korraldatud. Par
teiorganisatsiooni peatselt toimuv aruande-vaiimis- 
koosolek olgu murranguks siseparteilise töö paran

damisel nende nõuete alusel, mis püstitati E K (b )P K K  
IX pleenumi otsustes. Kõigi kommunistide aktiivne 
osavõtt sellest koosolekust, mis peab toimuma krii
tika ja  enesekriitiki tähe all, võimaldab kindlasti 
avastada organisatsiooni töös seni esinenud puudu
sed ja märkida teed ning abinõud nende kõrvalda
miseks.

On vajalik, et parteitöö raskuspunkt asuks käes
oleval õppeaastil parteigruppides, kelle täisvereli
sest, energilisest tööst oleneb kogu organisatsiooni 
ees seisvate 'ülesannete edukas lahendamine.

Üheks tähtsamaks küsimuseks, millele parteiorga
nisatsioon tänavu osutab suurt tähelepanu, on kom 
munistide ja parteitute poliitilise hariduse k o rn ld a -  
mine. Ülikoolis ei tohi leiduda töötajat, kes jääks  
eemale poliitilisest õppusest. Marksismi-leninismi 
Ohtuülikoolis hakkab tänavu õppima ligi 100 meie 
kollektiivi liiget lisaks 104 inimesele, kes seal õpi
vad juba eelmisest aastast. 1. oktoobril alust ivad 
tööd ka ÜK(b)P ajaloo õpperingid, poliitkoolid, kon
sultatsioonid iseseisvalt õppijaile jne.

Tõsise ja  vastutusrikka tööna seisab ülikooli partei
organisatsiooni ees üliõpil iste ideoloogiline kasvata
mine. nende kasvatamine nõukogude patriotismi vai

mus, armastuse ja  ustavuse vaimus Lenini-Stalini 
parteile ja  nõukogude võimule. Selles töös peab ilm 
nema eriti partei lähima võitlusabilise, kommunist
liku noorsooühingu o si. Kommunistlikud noored pea
vad olema meie üliõpilaskonna hingeks, teda suuna
vaks ja  kasvatavaks keskuseks. Komsomoli-organi- 
satsioon peab oma mitmekesise ja  huvitava tööga 
hõlm ima kõiki noori, et ei kujuneks olukorda, kus 
üliõpilased peavad otsima mingit kõrvalist, mitte
sobivat teed oma vaba aja veetmiseks. Selles suunas 
tuleb juhtida ka ametiühingu ja klubi tööd. 
Paralleelselt kasvatustööga tuleb aga halasta
matult võidelda kodanlike igandite vastu, mis 
kahjuks veel leiavad pinda mõningate, maha
jäänud üliõpilaste juures. Parteiorganisatsioon ja iga 
üksik kommunist peavad selle suure töö oma iga
päevase, süstemaatilise juhtimise ja kontrolli alla 
võtma.

Eelseisvatel ametiühingu- ja  komsomoii-organisat- 
siooni aruinde-valim iskoosolekutel tuuakse kindlasti 
bolševistliku kriiitikaga esile seMes töös esinenud 
puudused ning üliõpilaskond, kommunistlikud noo
red esitavad oma ettepanekud töö parandamiseks.

Käesoleval õppeaastal p'Üstitab parteiorganisatsioon 
ülesm de kindlustada veelgi õppetöö taseme ja eriti 
tema ideelis-poliitilise kvaliteedi edasist tõusu, saa
vutada õppetöös veel paremaid tulemusi kui eelm is
tel õppeaastatel. Tuleb võtta tarvitusele kõik abi
nõud selleks, et välja juurida mõnedes kateedrites 
ja  mõnede õppejõudude töös veel leiduv 1'ormilism, 
objektivism, vanade purureaktsiooniliste seisukohtade 
esinemine.

Parteiorganisatsiooni ees seisab suur töö. Ent pole 
kahtlust, et meie ülikooli kommunistid tulevad edu
kalt toime nende ülesannetega, mis on püstitatud 
nende ette bolševike partei, Noukogude valitsuse ja 
isiklikult seltsimees Stalini poolt.

A. Köörua

7aas as/aõ/ uaaas ä //^oo////aaas, 
m/s /aZ/au ^aäf š/Zs^Z noor

/а  aas,
e/' pe^s/e& sä^a ^euaaf/se/Z

r/aaas,
М /е а ^ е г  ^ a /g /  saa^vaZ? а ? ;А И /-

^aas.

Од aä/za uaaas aa&^oor/aaies 
a // ea^Zs/ ^aZ aas/ sõpra rõõm, 
^e/ uärs^es, praaa//?s päeu/Za- 

aa^Z /aazes 
ueeZ uasZa ^//rga& sauepäz^se

/õõm.

^ro/essor auaZoeagaZ pea&
^aZeecfrZs,

aäe& aa^ZZZoorZaaas a/ZZeu s/Zaz, 
eZ ^aaZa;aZe ZZme &aromeeZr/s 
oa pZžsZu Zea^m/sjaaa põaa/Zm.

Aas aZga/? Zoog/M, Zsas
AeeZeZeaõZas 

ZooZ? j)//oZoogaZeZe paZja aaZ, 
/ar/sZ/ paeZa6 paragra/nj ja

seacfas
a/ag* aia/eazaaZ/^a/ —  aar^,

ržag /a  raaZ-

/Voor asZroaooaz pZ/^s/Zma
Zaeua paar//), 

reZord/ aZZa %eemZ% sääZa& 
a/ag  meZsaZea^ZaaegZ u/saZZ

aar/f?,
^ažs /m s/; /?asua^s <rro/zeZZae

й а ^ '.

/V;; me/e äZ/^ooZ/s e/a uooga& 
Zaas p/agsaZZ aZasZa^es õape-

/öõrZ.
/V/ag saues/ ZaZaa6f uärs^eZ^,

aae /zooga
^a Zse azõZemaZ M e / ^aasa ZöõõZ.

a/aZoo-^eeZeZe^as^oaaa 7 / /  
%arsase ziZ/õp/Zaae.

Parandame vene keele õpetamist
Meie ülikoolis on olemas kõik 

eeldused vene keele edukaks õpe
tamiseks. Ent sellest hoolimata on 
vene keele õpetamises meie üli
koolis veel suuri (puudujääke, m il
lele meie avalikkus on õigusega 
tähelepanu juhtinud.

Käesoleva õppeaasta algul otsus
tas vene keele kateeder senisest 
suurema hooga asuda kateedri ja  
tema üksikute Liikmete töös esine
vate puuduste likvideerimisele. Esi
meseks seda üritust teenivaks abi
nõuks on metoodilise seminari töö
lerakendam ine kateedri juures. 
Oma abi annab ka kateedri ameti- 
ühinguorganisatsioon, kes hakkab 
korraldama tootmisnõupidamisi ka
teedri töö parandamiseks ja  tema 
üksikute liikmete töödistsipliini 
tõstmiseks. Edasi otsustati tulevikus 
kateedri koosolekutel ära kuulata 
üksikute õppejõudude tööaruandeid, 
mille alusel kollektiiv annab 
hinnangu antud õppejõu tööle.

Õppejõududele seatakse ülesan
deks tõsta nõudlikkust üliõpilaste 
teadmiste suhtes, 'kõnekeele pare
maks. selgeksõpetamiseks vestelda

üliõpilastega ainult vene keeles 
jne.

Vene keele kateeder otsustas veel 
teha ettepaneku rektoraadile, et 
ühiselamutes ja klubis viidaks sis- 
se nn. „vene keele päev", s. o. päev, 
mil üliõpilased vestleksid ainult 
vene keeles. Tarvilikuks tuleb 
tunnistada ka venekeelsete isetege- 
vusohtute korraldamine, vene ja  
eesti rahvusest üliõpilaste m ajuta
mine ühte ühiselamu tuppa jne.

Kõige olulisemaks ülesandeks on 
õpetamise ideelise kvaliteedi tõst
mine. Selleks suunab kateeder koik 
õppejõud poliitilisele enesetäienda
misele. Õppejõud aga seondavad 
õpetuse teaduse uusimate saavu
tustega, toovad selgemini esile 
partei ja komsomoli juhtivat osa 
kommunismi ülesehitamisel meie 
tnaal.

Pole kahtlust, et nende abinõude 
rakendamisega vene keele kateedri 
töö tunduvalt paraneb.

J. Malõševskaja,
vene keele kateedri vanem

õpetaja.

ELKNÜ TRÜ Komitees
Ülikooli komsomolikomitee käes

oleva õppeaasta esimesel koosole
kul arutati läbi komsomoli-organi- 
satsiooni tähtsamad töö'ülesanded 
vastalanud õppeaastal.

Meie kommunistlike noorte arv 
suurenes enam kui 200 uue noore 
võrra. Paljud neist on juba kesk
koolipäevil omandanud häid or
ganisatsioonilise töö kogemusi. Tea
duskondade komsomoli-algorgani- 
satsioonide esimene ülesanne seisab 
selles, et neid noori tundma õppi
da ja  huvide ning võimete koha
selt tööle rakendada, ühti isi ran
gelt vältides nende õppetöö kah
justamist ühiskondlike ülesannete
ga 'ülekoormamise kaudu.

Rööbiti sellega on tarvis viivita
matult alustada selgitus- ja  kas
vatustööd esimeste kursuste organi
seerimata üliõpilastega nende kaa
satõmbamiseks kommunistlike noor
te tööle. Samasugust tööd tuleb se
nisest hoolikamalt teha ka vane
matel kursustel.

Koos kasvatustööga tuleb kom 

munistlikel noortel edaspidigi 
arendada halastam itut võitlust m a
hajäänud m eeleolude, kodanlike 
igandite ja nende kandjate vastu. 
Eriti suur töö seisab siin ees arsti- 
ja  veterinaarteaduskonna kom m u
nistlike! noortel, sest neis teadus
kondades on sel alal seni koige 
vähem ära tehtud.

Väsimatult võidelda õppetöö ta
seme tõusu eest, erilist tähelepanu 
pöörata ühiskonnateaduste ja vene 
keele õppimisele ja  ise olla kõik
jal eeskujuks —  see jääb edaspidigi 
kommunistlike noorte tähtsaks 
ülesandeks.

Kõiki neid ja  teisi vastutavaid 
ülesandeid suudavad kommunistli
kud noored edukalt täiti üksnes 
siis, kui nad hoolikalt töötavad 
oma ideelis-poliitilise teadlik
kuse tõstmisel. Seda silmas pida
des otsustas komitee organiseerida 
kõigi vanemate kursuste kom m u
nistlike noorte süstemaatilise polii
tilise enesearendamise iseseisva 
õppuse vormis.

Mõne päeva eest ilgas TR ü li 
koolis õppetöö. Endiste üliõpilaste 
kõrval, kes pärast suvepuhkust 
jätkavad oma õpinguid ülikoolis, 
alustasid õppetööd ka äsjavastu- 
võetud noored.

Tänavu avas Tartu ülikool oma 
uksed 750-le noorele üliõpilasele. 
Esimesed sooviavaldused ülikooli 
astumiseks saabusid juuni lõpus, 
kuid eriti elavaks muutus avaldus
te vool juuli lõpus, mii saabunud 
avalduste arv ületas ligemale 100 
võrra vastuvõetavate kontingendi 
ja oli selge, et reas teaduskonda
des, eriti aga arsti- ja  põllum a
jandusteaduskonnas kujuneb võist

lus väga pingeliseks. Üksikutes 
teaduskondades ja  osakondades, 
näit. metsandusteaduskonnas oli 
aga vastuvõtueksamite alguseks 
veel vabu kohti.

Vastuvõtueksamid kulgesid edu
kalt ja  häireteta. Eksamid näitasid, 
et noored keskkoolilõpetajad on 
varustatud küllaldaste teadmistega, 
välja  arvatud vene keel, mille 
õpetamise taset keskkoolidel tuleb 
tunduvalt tõsta.

Noored, kes konkursi tõttu ei 
pääsenud mõnda teaduskondi, või
sid esitada avalduse teise teadus
konda astumiseks. Neile üliõpilas- 
kandidiaatidele vajalike täiendava

te eksamite sooritamise võim aldi- 
miseks korraldati augusti lopus 
täiendav vastuvõtueksamite sessi
oon, mille tulemusel suuremalt 
osalt täitusid kõik vabad kohad.

Praegu on ülikooli tänavune vas- 
tuvõtukontingent 100%-liselt täide
tud.

Noored peavid kõrgelt hindama 
neile avanenud õppimisvõimalusi 
ja pti'üdma omalt poolt m aksimaal
selt omandada ülikoolis antavaid 
teadmisi ja  oskusi, et neid hiljem  
rakendada kommunismi ehitamisel.

Ü. Kurvits,
õppeosakonna ülema kt.
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51. augustit kogunes aulasse itu lih in ge listek s kom m u nism iehita- 
m eie ülikooli k ollek tiiv  —  nii oppe- j jateks.
jõud ja  vanemate kursuste üliõpi 
lased kui ka need noored, kes tä 
navu alustavad oma õpinguid Tar
tu Riiklikus Ülikoolis. Aula suu
dab vaevu mahutada kõiki neid, 
kes soov.)vad osa võtta uue pinge
rikka tööaasta pidulikust avami
sest.

Aktuse alguse eel vesteldakse 
elavalt möödunud elamusterikkast 
suvepuhkusest ja  eelseisvast suu
rest tööst. Kõiki valdab pidulik  
meeleolu. Ent kõige pidulikum on 
tänane päev neile, kellele tänavu
ne õppeaasta on esimeseks üiikoo- 
tiaastaks. Nende pilkudest õhkub 
tänutunnet nõukogude võimule, 
kes avas neile avara haridustee, ja 
tahet hea tööga tasuda selle hooüt- 
suse eest.

Ülikooli sisseastunute hulgas on 
ajaloo-keeleteaduskonna vene filo
loogia osakonna I kursuse üliõpi
lane kommunistlik noor Doris Pir- 
son. Om a tublidust õppetöös on ta 
varemgi näidanud: _ta lõpetas eks
ternina keskkooli, õiendades eksa
mid kahe klassi kursuse ulatuses 
ühe aastaga. Ka sisseastumiseksa
mid sooritas ta väga hästi ning oli 
üks nendest, kellele rektor andis 
aulas pidulikult kätte üliõpilaspi
leti. ..Üliõpilasena kavatsen õppida 
ja töötada veelgi paremini, sest 
nii saan kõige' paremini kaasa 
aidata kommunismi ehitamisel meie 
maal, rahu kaitseks kogu maa 1- 
tnas," räägib Doris. ,,5cda nõuab 
minult kommunistlik noorsooühing 
ja mu isa, fašistlike okupantide 
poolt mõrvatud vana revolutsio
nääri poolelijäänud võitlustee, mi- 
da tahan jätkata siin. õpingutes."

Johannes Lott, kes põlvneb Jär
vamaa kolhoosnikuperekonnast. 
asus õppima õigusteaduskonda, 
juba Türi keskkoolis õppides pais
tis ta silma ühiskondlikus töös. 
Töötades kooli komsomoli-algorga- 
nisatsiooni sekretärina saavutas ta 
suurt etht organisatsiooni töös. 
Samal ajal leidis ta võimaluse töö- ] 
tamiseks ka kooli tehnika- ja ma
leringi esimehena. Tehnikaringi 
poolt valmistatud füüsika katseriis
tad said vabariiklikul koolinoorte 
olümpiaadi t tunnustuse osaliseks.

Rohkesti eesrindlikke noori astus 
ka teistesse teaduskondadesse. Koik 
need tublid noored näevad oma 
eesmärki selles, et kasvada tubli
deks nõukogude spetsialistideks,

Suure tähelepanuga kuulavad 
aktusest osavõtjad ülikooli rektori 
prof. Koordi kõnet. „Käesoleva  
aasta 1. septem brit," räägib rek
tor, „võtame vastu olukorras, kus 
nõukogude inimesed edukalt lahen
davad kommunismi ehitamise üles
andeid ja  seisavad rahu eest pee
tava võitluse avangardis. Kujukaks  
näiteks meie rahupüüdlusest on 
asjaolu, et suur osa meie riigi eel
arve summadest on suunatud hari
duse- ja kultuuritöö finantseerimi
seks. Sel õppeaastal avatakse uued 
ülikoolid ja instituudid Ašhabadis, 
Kišinjovis ja  m ujal, paljudes üli
koolides luuakse uusi teaduskondi 
ja osakondi. Nõukogudemaa kõr
gemais õppeasutistes õpib tänavu
1,2 miljonit noort, milline arv on 
suurem kui Euroopa ja  Aasia k a 
pitalistlike maade üliõpilaste arv 
kokku."

Edasi jutustas rektor teaduse 
õitsengust meie maal. Samal ajal 
kui kapitalistlike maade teadus on 
mandumas, ülikoolid on muudetud 
fašismi kultiveerimise kohtadeks, 
sammub nõukogude teadus tänu 
bolševike partei ja suure Stalini

hoolitsusele vääramatult tõusuteed.
Ettekandja näitas, et ka meie 

ülikool on oma töös tublit edu 
saavutanud. On paranenud õpeta
mine, õppedistsipliin ja  noorsoo 
kommunistlik kasvatus.

Vaatamata nendele edusammude
le leidub meil õppetöös veel kü l
laltki vigu, mis käesoleval õppe
aastal tuleb kiiresti kõrvaldada.

On vaja teha otsustavalt lõpp 
kosmopolitismi ja formalismi vii
mastele jään ustele meie ülikoolis. 
Seda saame aga teostada alles siis, 
kui rakendame täie teravusega 
kriitika ja  enesekriitika vahedat, 
äraproovitud relva.

Rektor avaldas lootust, et meie 
ülikooli pere, kasvanuna 750 uue 
teotahtelise nõukogude noore võrra, 
innustatuna EK(b)P KK VIII plee
numi otsustest, saavutab edasist 
edu meie üliõpilaskonna kasvata
misel Lenini-Staüni suurte ideede 
vaimus.

EK(b)P TRÜ algorganisatsiooni 
esindaja sm. Köörna oma tervitus- 
sõnavõtus rõhutas vajadust süga
valt tundma õppida marksistlik- 
leninlikku teadust, ilma milleta 
pole mõeldav ühegi spetsialisti edu
kas töö oma erialal. Ta märkis ka 
vene keele kiire omandamise suurt 
tähtsust.

TRÜ Ametiühingu Komitee esi
mees sm. Paul oma sõnavõtus tõi 
esile, et iga noore aukohuseks on 
aktiivselt teha ühiskondlikku tööd, 
et osa võtta meie ülikooli juhti
misest. õppe- ja kasvatustöö paran
damisest.

Ülikooli sisseastunute poole pöör
dusid tervitustega veel ELKNÜ  
TRÜ Komitee sekretär sm. Tiido ja  
dialektilise ja  ajaloolise materia
lismi kateedri õppejõud sm. Šar- 
din.

Pärast rektori tervituskõnet jä rg 
nes pidulik üliõpilaspiletite kätte
andmine. Üksteise järel said uued 
üliõpilased kätte oma üliõpilas
pileti, mis neid kohustab ülikoolis 
viibimise ajal töötama ja  elama 
rahva hüveks.

Avaaktus lisandas meie kollek
tiivile tahet ja  indu uute suurte 
ülesannete lahendamiseks.

V. Kaama

Isetegevuse suurürituse ee!
Ü AÜKN sekretariaadi otsusel 

viiakse läbi kunstilise isetegevuse 
üleliiduline ol'ümpiaad, mis kestab 
kuni 1. märtsini 1951. Vastava m ää
ruse kohaselt toimuvad kohalikud 
ülevaatused õppeasutistes, käitis
tes jm . kuni 1. detsembrini 1950. 
kuna neile järgnevad rajoonide ja 
linnade ning siis vabariikide üle
vaatused.

Olümpiaadist otsustas osa võtta 
ka meie ülikool. Vastavalt välja 
töötatud kavale toimuvad ülevaa
tused arstiteaduskonnas 28. oktoob
ril, 25. novembril ja  9. detsembril; 
metsandusteaduskonnas 5. nov. ja
10 dets.; ajaloo-keeleteaduskonnas 
?. ja 29. okt. ning 26. nov.; m ate

maatika-Ioodusteaduskonnas 4. nov. 
ja 5. dets.; õigusteaduskonnas 11. 
nov.; veterinaarteaduskonnas 14. 
okt. ja 12. nov.; põllum ajandus
teaduskonnas 18. nov. ja  2. ning 
5. dets.; kehakultuuriteaduskonnas
8. ja  19. novembril.

Arvestades ülevaatusteni jäänud 
aja lühidust tuleb kõigis teadus
kondades ettevalmistustega selleks 
suurürituseks rutata. Aidaku siin 
kaasa kõik meie ülikooli õppejõud, 
'üliõpilased, töölised ja  teenistujad! 
Saavutagem eelseisval olümpiaadi) 
veelgi paremaid tulemusi kui eel
mistel !

H. Rand,
TRÜ klubi juhataja.

Hoolitsus üliõpilaste elutingimuste eest
Uute üliõpilaste vastuvõtt asetas 

ülikooli haldusorganeile vastutus
rikka ülesande — tuli lahendada 
noorte üliõpilaste majutamise prob
leem. Tekitab ju Tartus valitsev 
korterikitsikus paljudele noortele 
tõsiseid raskusi õpingute jätkam i
sel ülikoolis.

Tänu haldusaparaadi pingsale 
tööle on nüüd uute üliõpilaste 
majutamise küsimus esialgselt 

' lahendatud. 750-st äsja vastuvõetud 
! ülipilastest leidis elamispinna üli- 
i kooli ühiselamutes 455 noort. Nii 
j suure hulga üliõpilaste majutamist 
j võimaldas uute ruumide saamine 

Lauristini tän. 8 ja  Ülikooli tän. 44,
I samuti uute elanike juurdesuuna- 
mine teistesse internaatidesse. Loo
mulikult kahjustab suure hulga 
uute elanike juurdemajutam ine 
ühiselamutesse mõningal määral 
elutingimusi, kuid sellestki rasku
sest loodetakse peatselt —  seoses 
uute internaadiruumide loodetava 
juurdesaamisega — üle saada.

Ent ka praegustes oludes on

püütud luua üliõpilastele võima
likult häid elutingimusi. Ulatuslik 
remont viidi läbi Tiigi täitava ühis
elamus, mille tulemusel see inter
naat võib edukalt võistelda meie 
paremate ühiselamutega. Remonti 
tehti ka Vallikraavi ja  Ülikooli tän. 
tihiselamuis, Kastani tän. inter
naadis uuendati täielikult elektri
seadmed jne. Lähemail kuudel ka
vatsetakse vajalik remont läbi viia 
ka teistes ühiselamutes. Samuti 
varustati ühiselamud aegsasti kogu 
tarvismineva inventariga, ja  prae
gu on ülikooli ladudes m ööbliese
meid veel tagavarakski. Kuna seni 
on olnud nurinat öökappide vähe
suse üle, siis nüüd muretsetakse 
juba septembri lõpuks igale ühis
elamus elunevale üliõpilasele eraldi 
öökapp.

Niiviisi loodame aja jooksul üle 
saada teistestki esinevaist rasku
sist ja  luua üliõpilastele tihisela
muis järjest paremaid töötingimusi.

J. Kaldvee,
TR U  ühiselamute juhataja.

Järjest paremini
Meie ülikooli autopark areneb ja  

täieneb pidevalt, mis võimaldab 
tal järjest paremini täita oma üles
andeid. Vähem kui ühe aasta jook
sul on vennasvabariikides! saadud 
6 uut masinat, nende hulgas ka 
üks sõiduauto „Pobedä".

Tänu autopargi kollektiivi hool
sale tööle on kõik autod eesku ju 
likus korras. Kevadisel autode teh
nilisel ülevaatusel tunnistati kõik 
masinad heas korras olevaks. See

saavutus on seda enam esiletõst
mist vääriv, et autopargil puudub 
remondibrigaad ja jooksev remont 
teostatakse autojuhtide endi poolt.

Suureks edusammuks on ka uute. 
seniseist tunduvalt paremate ga- 
raažiruumide saamine Pioneeri tä
naval. Remonditud ja värvitud 
ruumid jätavad kõigiti nägusa 
m ulje.

L. Maran,
autojuht

Üleliiduline preemia A. Lenznerile
Hiljuti saabus meie ülikooli rõõ

mustav teade, et Kõrgema Hariduse 
Ministeerium määras preemia TRÜ 
arstiteaduskonna VI kursuse üli
õpilasele Akivo Lenznerile tema 

j teadusliku töö „Streptomütsiinravi 
tuberkuloosse meningiidi puhur* 
eest.

Kogu ülikooli kollektiiv tunneb 
sügavat heameelt sm. Lenzneri 
tööle osakssaanud tunnustuse pu
hub Innustagu see tunnustus kõiki 
üliõpilasi järjest visamale tööle 
teaduslikul alal!

Kindlustada rohke osavõtt korrespondentsvõist)ustest

Dorfs Foto E. Brachman

V astutusrikas periood am etiühingu tõõs
A ja v a h em ik u s kuni 18. sep tem b 

rini toim uvad kõikides am etiü h in 
gu rühm ades rühm aorganisaatorite  
valim ised.

Kuna am eti'ühingu rühm  on o rg a 
nisatsiooni alg lü li, kus põhiliselt 
viiakse ellu  kõik õppe- ja  k asv a 
tustöösse puutuvad üritused, siis 
rü hm aorganisaatorite ülesanded on  
vaieldam atu lt väga va stu tu srik 
kad. R ü h m aorganisaator koos k om 
som oli grupporgi ja  rü h m avan em a
ga peab aktiivselt võitlem a õp p e
rühm a õppeedukuse pideva tõusu 
eest, reageerim a esim esena k õik i
d ele  väärnähtustele , m is esinevad  
õppetöös ja  võtm a tarvitu sele  v a ja 
likud abinõud nende lik vid eerim i
seks. R ühm aorganisaatori ü lesan 
nete ring ei piirdu ainult õppetöö  
küsim ustega. T em a otseseks ü les
andeks on organiseerida ja  läbi 
viia õpperü h m as p o liit-k a sva tu slik - 
ke üritusi, organiseerida k u ltu u r
set vaba a ja  veetm ist, õhutada  
om a rühm a liikm eid aktiivsele  
ü hisk on d lik u le  tööle jn e .

Möödunud õppeaastal esines rüh
maorganisaatorite töös väga palju 
puudusi, mille tagajärjel ameti- 
ühmgu-organisatsiooni osatähtsus 
õppe- ja  kasvatustöös polnud va
jalikul kõrgusel. Nende puuduste 
'üheks põhjuseks oli rühmaorgani
saatorite mitteküllaldane juhtim i
ne TRÜ  Ametiühingu komitee ja  
teaduskondade büroode poolt, kuid 
neid leidub ka teisal. Viimatimai
nitu hulgast tuleks esikohale tõsta 
seda väljakujunenud tava, mille 
järgi viidi läbi rühmaorganisaato
rite valimised õpperühmades eel
mistel aastatel. Valimised viidi lä 
bi väg^ lihtsalt ja .. .„ k a ll is t  aega 
säästes" kindlasti vähem kui 5 mi
nuti jooksul põhimõttega: sea või
malikult kiiresti üles naabri kan- 

{ didatuur, et mina ise sellest ,,pää- 
j seksin". On päris selge, et sellisele 
; vastutavale kohale nagu seda on 
! rühmaorganisaator nii juhuslikult 

inimesi paigutada ei või. Arvesta
des seda, et Rühmaorganisaatorite 
töös esineb veel palju puudusi, tu

leb valimised läbi viia aruande-va- 
limiskoosolekuf&na (välja arvatud 
esimesed kursused), kus rühmaor- 
ganisaatorid esinevad üksikasjali
ku aruandega nende poolt tehtud 
tööst. Sealjuures aruanded peaksid 
kajastama mitte ainult edusamme, 
vaid andma ka üksikasjaliku ana
lüüsi puudustest.

Meie ametiühinglased peavad 
jõudma arusaamisele, et am eti
ühingu rühmaorganisaatori ü les
anded ei seisne mitte üksnes liik
memaksude kasseerimises, vaid 
eeskätt kollektiivi juhtimises võit
luses õppe- ja  kasvatustöö tousu 
eest. Selle võitluse edukusele pane
vad aluse ametiühinglased tse aru- 
ande-valimiskoosolekutel. Sellepä
rast valigem ametiühingu rühma- 
organisaatoriteks kõige eesrindliku
mad seltsimehed endi hulgast!

E. Salumaa,
TRÜ Am etiühingu Kontitee

aseesimees.

Nädala pärast —  16. ja  17. sep
tembril toimub Tamme staadionil 
üleliiduliste kergejõustiku korres
pondentsvõistluste teine voor. 
Võistluste kavas on meestele 200, 
400, 1500 ja  10 000 m jooks, kõrgus
hüpe, kettaheide ja  odavise; naiste
le —  200 ja  800 m jooks, kaugus
hüpe, kettaheide ja  kuulitõuge.

Võistluspinge veelgi suuremaks 
tõstmiseks otsustati korrespon
dentsvõistlused ühtlasi lugeda ka 
teaduskondade vahelisteks võistlus-

teks (ilma K K T-ta), kus iga teadus
konna kolm e parima tagajärjed  
määravad teaduskondade paremus
järjestuse.

Kevadisel etapil saavutas TRÜ  
võistkond teiste spordiühingute üle 
suure võidu. Nüüd peame end 
pingutama, et eelseisval teisel etapil 
esineda sama hästi. Ärgu ükski 
TRU kergejõustiklane puudugu 16. 
ja 17. septembril toimuvalt korres
pondentsvõistlustelt!

A. Pisuke
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Käesoleva numbriga alustab aja
leht „Tartu Riiklik Ülikool" taas 
korrapärast ilmumist. Leht ilmub 
endiselt üks kord nädalas, reedeti.

Kuna ülikooli ajalehe korrapära
ne kättesaamine on kindlustatud 
eeskätt tellijaile, siis tuleks kõigil 
õppejõududel ja üliõpilastel tel
lida endale ülikooli ajaleht eel
seisvaks õppeaastaks. Tellimis- 
summa (1 kuuks 1 rbl., terveks 
õppeaastaks 10 rbl.) tuleb tasuda 
ühiskondlikule ajakirjanduse levi
tajale, kes maksab selle ülikooli 
kassasse ja saadud kviitungi, mil
lele tuleb märkida kollektiivi (kur
suse, kateedri) nimetus, tellijate 
arv ja tellimisaeg, annab ära TRÜ 
Ametiühingu Komiteesse. Ajalehe 
kättetoimetamine toimub dekanaa
di kaudu.

Kuua üksikmüügiks trükitakse 
ajalehte üksnes piiratud arvul, är
gu keegi viivitagu ülikooli ajalehe 
tellimisega 1950./51. õppeaastaks!

ÜSK i sektsioonid 
alustavad tööd

TRU  Spordiklubi raskejõustiku- 
sektsiooni üldkoosolek toimub 
esmaspäeval, 11. septembril alguse
ga kell 18 TRU  Kehakultuuritea
duskonna ruumes V. Kingissepa 19. 
Kõigil liikmetel ilm um ine kohus
tuslik. Samas toimub uute liikm e
te registreerimine.

Sektsiooni treeningtunnid on 
KKT võimlas maadlustoas esmas
päeval, kolmapäeval ja reedel kel
la 19— 21.

+ + +
TRÜ Spordiklubi vehklemissekt- 

siooni üldkoosolek toimub esmas
päeval. 11. septembril algusega kell 
20 TRÜ Kehakultuuriteaduskonna 
ruumes V. Kingisespa 19. Kõigi) 
liikmetel ilmumine kohustuslik. Sa
mas toimub uute liikmete regist
reerimine.

МБ 06380 Trükikoja  „Tartu Kommunist" trükk Tartus Ülikooli 21/25 üksiknum bri hind 20 kop.

Vastutav toimetaja j. FELDBACH
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Kindlustagem eelseisvate suurürituste 
hea kordaminek!

TRU  aulas toimus 8. ja  9. septembril üleülikooliline õppejõudude 
nõupidamine, kus tehti kokkuvõtteid möödunud õppeaasta tulemustest 
ja  seati 'üles konkreetsed ülesanded edasise tõusu saavutamiseks üli
kooli töö koigil aladel uuel õppeaastal. Nõupidamisest võtsid osa ka 
EK(b)P Keskkom itee esimene sekretär sm. I. Käbin ja  EK(b)P Tartu  
Linnakomitee sekretär sm. Sisko.

Käesoleva aasta oktoobris t oi mu - 
*vad meil, Tartu Riiklikus Ülikoo
lis teaduslikud konverentsid, mis 
on pühendatud nõukogude mate
rialistliku keeleteaduse küsimus
tele seoses seltsimees Stalini töö
dega sel alal ning NSVL Teaduste 
Akadeemia ja  NSVL Meditsiiniliste 
Teaduste Akadeemia sessiooni tu
lemustele geniaalse vene materia- 
listi-füsioloogi akadeemik I. P. 
Pavlovi õpetuse edasiarendamise 
küsimuses.

Need süursündmused osutusid 
tähtsaiks tegureiks kogu meie nou
kogude teaduse arenemises ja 
leidsid suurt vastukaja laiades rah
vahulkades.

Seltsimees Stalini geniaalsed tööd 
keeleteaduse alal tõmbavad terava 
piirjoone endise ja praeguse nõu
kogude keeleteaduse vahel, ning 
vaigustavad selgelt teed ja üles
andeid keeleteaduse arengule tule
vikus. Need tööd annavad nõu
kogude teadlastele võtme põhiliste 
keeleteaduse küsimuste tõeliselt 
marksistlikuks lahendamiseks. Selt
simees Stalini tööd on klassiliseks 
näiteks dialektilise meetodi loovast 
rakendamisest keeleteaduse alal, 
nad relvastavad uute teoreetiliste 
seisukohtadega humanitaarteaduste 
töötajaid, kes näevad nendes töö
des nõukogude keeleteaduse are
nemise programmi.

Keeleteaduse küsimuste alal toi
munud diskussioon näitas, et siin 
valitses araktšejevlik režiim, kus 
ei kannatatud mingit vaba mõtle
mist. See diskussioon avastas suu
red ideoloogilised vääratused nõu
kogude keeleteaduses ning võimal
dab neid likvideerida. „Pravda" 
juhtkirjas on öeldud: „Meie nõu
kogude teadus ei tohi peatuma 
jääda saavutatul ja  muuta tead
laste teoreetilisi seisukohti dog
maks, vaid peab neid kasutama te
gevusjuhendina, õigeaegselt ja  ot
sustavalt kõrvale heitma kõik, mis 
on ebaõige, oma aja ära elanud, 
vana, ning, lahutamata seoses prak
tikaga, rikastudes kogemustega, 
liikuma edasi".

Kuskil ja  mitte kunagi varem 
maailmas pole teadus etendanud 
nii tähtsat osa kui meil, Nõukogu
demaal. See on ka arusaadav, sest 
ainult noukogude riigikord või
maldab teaduse ja kultuuri saavu
tusi rakendada rahva huvides, 
nende heaolu tõstmiseks.

Ukski teadus ei saa areneda ja 
edeneda, nagu õpetab seltsimees 
Stalin, ilma arvamuste võitluseta, 
kriitika vabaduseta.

Ülalmainitud küsimuste — Pav
lovi õpetuse põhimõtete edasiaren-

Parteiorganisatsiooni 
aruande-vaiimiskoosoiek
Tuleval teisipäeval, s. o. 19. sep

tembril algusega kell 17 toimub 
marksismi-leninismi kateedri ruu
mes ülikooli parteiorganisatsiooni 
aruande-valimiskoosolek.

Koosolek toimugu kriitika ja  
enesekriitika tähe all ning and
ku kindlad suunad organisatsiooni 
töö parandamiseks uuel õppeaastal.

damise ja keeleteaduse problee
mide ümber toimunud avalik aru
telu näitas ilmekalt, et nõukogude 
teadus ei või seista ühel paigal, 
ta peab arenema ja täienema, ri
kastuma uute kogemustega, uute 
teadmistega.

Sessioon näitas akadeemik Pav
lovi materialistliku õpetuse täht
sust paljudes bioloogiateaduse kü
simustes, millised kinnitavad mark- 
sistlik-leninlilcu filosoofia õigsust.

Pavlovile oli omane pidada ran
get võitlust materialistliku teaduse 
põhimõtete eest, talle olid võõrad 
idealistlikud seisukohad bioloogias.

Sessioon näitas, et mõned Pavlo
vi õpilased ei käinud Pavlovi jä l
gedes, ei pidanud võitlust idealist
like ebateaduslike seisukohtadega 
füsioloogiateaduse alal, mis leid
sid aset Lääne-Euroopa ja Ameeri
ka teadlaste töödes. Sellest on tin
gitud, et füsioloogia õpetamises ja 
sellealases uurimistöös meie kõr
gemates koolides, samuti ka TRU-s, 
esinevad suured puudused. Sama 
olukord valitseb ka patoloogilise 
füsioloogia, farmakoloogia, bioloo
gilise keemia, psühhiaatria, närvi
haiguste, kirurgia ja psühholoogia 
alal, kus sageli on jäetud unus
tusse Pavlovi õpetuse geniaalsed 
põhimõtted.

Sessioon on tervistavaks teguriks, 
mis kahtlemata tõstab nõukogude 
füsioloogiat ja ka teisi mainitud 
erialasid kõrgemale tasemele, kas
vatades meie loodusteadustes võit
levat hoiakut idealismi mõjude 
vastu.

Nõukogude teadus, see on ees
rindlik teadus, mis areneb Lenini- 
Stalini õpetuse kindlal alusel. Meie 
teaduse ette asetab elu uusi üles- 
anddid, mis on kooskõlas kommu
nismi ülesehitamisega. Nõukogude 
teadlased täidavad seda edukamalt 
oma ülesandeid, mida sügavamalt 
nad võtavad omaks marksismi-leni
nismi õpetuse.

TRÜ õppejõud, sammudes J. V. 
Stalini poolt juhitud teed mööda, 
võtavad omaks uued eesrindlikud 
seisukohad teaduses ja teevad kõik, 
et aidata kaasa nõukogude teaduse 
uuele tõusule.

Eelolevate konverentside heaks 
kordaminekuks tuleb meie õppe
jõududel ümber hinnata oma va
nad seisukohad ning aegsasti läbi 
mõelda ja ette valmistada oma et
tekanded.

Need konverentsid kujunegu 
tähtsaiks sündmusteks meie töö pa
randamise ürituses.

A. MARLAND, 
teadusala prorektor.

Tähesõit rahupäeva auks
25. septembril korraldab TRU  

Auto-m otoklubi rahvusvahelisele 
rahupäevale pühendatud tähesõidu.

Tähesõidust osavotjate registree
rimine toimub USK-i kantseleis. 
Osavõtjad on 22. ja  25. sept. õppe
tööst vabastatud.

Mootorspordiga tegelevad õppe
jõud ja  üliõpilased võtku hulgali
selt osa tähesõidust.

H. Küttik

Möödunud õppeaasta
Ulatusliku aruandega niihästi 

saavutustest ja  edusammudest kui 
ka puudustest* ja  vigadest õppe-, 
kasvatus- ja  teaduslikus töös esi
nes nõupidamisel TR Ülikooli rek
tor prof. A . K o o r  t. Om a aruan
de sissejuhatavas osas toi sm. Koort 
kujukalt esile eriti suured ülesan
ded, mida kommunismi ehitamise 
perioodil esitatakse nõukogude kõr
gemaile õppeasutistele. Eriti võim
sat tõusu elab praegu üle nõukogu
de teadus. Seltsimees Stalini teosed 
keeleteaduse alal on uueks suureks 
panuseks m arksistlik-leninliku tea
duse varasalve. Käesoleva aasta 
juulis toimunud NSVL Teaduste 
Akadeem ia ja  NSVL Meditsiiniliste 
Teaduste Akadeem ia sessioon, mis 
oli pühendatud L V. Pavlovi f'üsio- 
loogiaõpetuse edasiarendamisele, 
tähistab samuti tähtsat etappi meie 
teaduse arengus.

Asudes eelmise õppeaasta töö 
üksikasjalisele analüüsimisele m är
kis sm. Koort, et on saavutatud ri
da edusamme õppetöö ideelis-teo- 
r,eetilise taseme tõstmisel, õppe-m e- 
toodiliste küsimuste arutamise alal 
kateedrite koosolekuil jne.

Need saavutused aga ei või m il
gi määral põhjendada enesega ra
hulolu meeleolu tekkimist. O lukor
da sisuliselt analüüsides jõuame 
järeldusele, et meil pole veel kõr
valdatud need puudused, m illele 
juhiti meie õppejõudude tähelepa
nu EK(b)P KK büroo otsuses 17. 
augustil 1949. a. Paljude saavutus
te korval pidi suuri puudusi üli
kooli töös esile tõstma ka Kõrge
ma Hariduse Ministeeriumi bri
gaad. Nagu vastav uurimine näi
tas, ei seisa õppetöö ja  'üliõpilaste 
kommunistlik kasvatus veel nõu
taval tasemel. Loenguis esineb for
malismi, apoliitilisuse ja  kosmopo
litismi sugemeid, lääne kodanliku  
teaduse ja  kultuuri ees lömitamist. 
Teaduslik uurimistöö on vähe seo
tud sotsialistliku ülesehitustööga. 
Puudujääke esineb õppejõudude 
kvalifikatsiooni tõstmisel ja  tea- 
duslik-pedagoogilise kaadri ette
valmistamise alal aspirantuuris. 
Need puudused on niivõrd tõsised, 
et ei või jätta rahulikuks ühtki 
meie õppejõudu. Kriitika ja  enese
kriitika peab otsustavalt kõrvalda
ma kõik takistused ülikooli edasi
liikumise teelt.

Seni pole kõigis teaduskondades 
küllaldaselt hinnatud kriitika jõu
du või koguni on p'üütud seda 
summutada. Näiteks veterinaartea- 
duskonnas (dekaan dots. Peebsen) 
pole üldse organiseeritud kateedri
te vahelisi loengute külastamisi ja  
loengute kollektiivset läbiaruta
mist. Kateedrite juhatajad suhtu
vad pealiskaudselt ja  formaalselt 
õppejõudude töö kontrollimisse. 
Sama võib öelda dekaanide ja  rek
toraadi liikmete kohta. Seetõttu on 
osutunud võimalikuks rida juhte, 
kus moned õppejõud ei pea loen
guid kinnitatud programmide jä r 
gi (prof. Poska-Teiss), paljud ka
teedrijuhatajad ei kontrolli oma 
õppejõudude õppekoormuse täit
mist (prof. A . Vaga) jne.

U TU  töös on seni paljud kateed
rid jäänud pealtvaataja ossa. V ä 
he on esinenud juhtumeid, kus 
kateedri koosolekul on arutatud 
üliõpilaste teadusliku töö organi
seerimise küsimusi. Kiiresti tuleb 
likvideerida olukord, kus mõnede 
tähtsate kateedrite juures (üldbio
loogia, anatoomia jt.) puuduvad

vead ei tohi korduda
üldse üliõpilaste teaduslikud rin
gid. Eriti tuleb tähelepanu pühen
dada ringide tööle ühiskonnatea
duste kateedrite juures.

Õigustatud kriitika osaliseks a ja 
kirjanduses on saanud TRU kir
janduse kateedrid. Õppejõud 
Adams, Alttoa, Taev, Käosaar jt. 
peavad tegema otsustavaid jä re l
dusi neile osaks saanud kriitikast. 
Tuleb aru saada, et meie tuleva
sed kirjandusteadlased peavad 
kasvama halastamatuiks voitle- 
jaiks kodanliku natsionalismi, for
malismi ja  kosmopolitismi vastu. 
Kuid et nimetatud kateedrid pole 
veel kriitikat täielikult mõistnud, 
näitab asjaolu, et selle arutlemine 
toimus pealiskaudselt ja  tänaseni 
pole ei 'üksikud õppejõud ega ka
teedrijuhatajad kriitikale avalikult 
vastanud. Eesti kirjanduse katee
der püüdis koguni üht kritiseeri- 
jaist kateedri ees aru andma pan
na, selleks et toestada, et kriitikas 
mõni tühine 'üksikasi pole abso
luutselt täpne.

Eriti rõhutas rektor vene keele 
kateedri töö järjekindla paranda
mise vajadust. Kateeder peab tõst
ma nõudlikkust nii õppejõudude 
kui ka üliõpilaste suhtes. A ja k ir 
janduses on juhitud tähelepanu 
sellele, et paljude kateedri õppe
jõudude (Ramul, Murnikova, Uga- 
rova, Em its, Puusepp jt.) loengute 
ideelis-poiiitiline tase on madal. 
Kateedri juhataja sm. Feldbach 
ei suutnud aga kriitika arutlemisel 
kateedris kindlustada küllaldast, 
printsipiaalsust. Kateeder pole 
suutnud end kindlustada ka kvali
fitseeritud õppejõududega (ühelgi 
õppejõul pole teaduslikku kraadi). 
Seetõttu pole ka nooremate õppe
jõudude juures märgata teadus
alast kasvu.

Möödunud õppe aastal polnud 
ühiskonnateaduste kateedrid täieli
kult komplekteeritud, mistõttu õp
pejõud olid ülekoormatud. Sellest 
tingituna ei saadud korrapärasel! 
läbi viia ülikooli lõpetajaile ettt 
nähtud konsultatsioone, mille aL 
hinded tunduvalt kannatasid.

Edasi märkis rektor, et Õpeta
tud Nõukogu ei saa olla ülikooli 
autoriteetseks organiks, kui ta ei 
anna teistele eeskuju kriitika ja  
enesekriitika relva oiges kasuta
mises. Kahjuks peab aga konsta
teerima, et esineb juhtumeid, kus 
pü'ütakse printsipiaalsus asendada 
sõbramehelikkusega, nagu see toi
mus näiteks dots. Kangro küsimu
se arutamisel.

Teadusliku uurimistöö osas on 
TR Ülikoolile osaks saanud õigus
tatud etteheiteid. Rida kateedreid 
ei täida plaani ja lükkab teadus
like tööde valmimise tähtaegu jä r 
jest edasi. Paljud õppejõud nähta
vasti ei arvesta, et see plaan on 
riikliku tähtsusega dokument ja  et 
seaduse järgi on iga õppejõud ko
hustatud tegema teaduslikku uuri
mistööd. Plaani ei täida näiteks 
galeenilise farmaatsia kateeder 
(prof. Veiderpass), 'üldise ajaloo  
kateeder (dots. Madisson) jt. Tea
dusala prorektoril ja  dekaanidel 
seisavad ees vastutusrikkad üles
anded selle töö õigel suunamisel.

Aruannet lõpetades avaldas prof. 
Koort lootust, et ülikool suudab 
auga täita kõrgesti haritud eri
teadlaste, tuliste noukogude patri
ootide kasvatamise ülesande ja 
viia nõukogude teadust edasi uute
le võitudele.

tulemusi: tänu püsivale tööle on 
'üliõpilaste õppeedukus tõusnud. 
Dots. Peebsen ütles enesega rahul
olevalt, et ta näeb selles õppeme
toodilise töö, distsipliini ja  ideelis- 
poliitilise taseme tõusu kajastust. 
Kuigi dots. Peebsen tõi esile, et 
moned oppejoud kardavad kriiti
kat (prof. Laas) ja  käituvad üli
õpilastega ebakorrektselt, jõudis ta 
siiski järeldusele, et teaduskonnas 
olevat ära tehtud küllalt suur töö.

Vene keele kateedri juhataja  sm. 
F e l d b a c h  rõhutas oma sõnavõ
tus, et eksamisessiooni k'üllalt head 
tulemused ei kajasta sageli sisuli
selt tegelikku tööd. Seda näitavad 
kas voi signaalid TRU ajalehes 
selle kohta, et mõningail juhtumeil 
hinnati üliõpilaste teadmisi üle. 
See on tosine etteheide õppejõudu
dele. Väga head hinnet väärib ai
nult see üliõpilane, kes uurib eri
alast kirjandust, mis aga eeldab 
vene keele tundmist. Sellepärast 
peavad koik õppejõud aitama kaa
sa vene keele õpetamisel, juhtides 
'üliõpilasi venekeelsete allikate 
juurde.

Sm. Feldbach avaldas rahulole
matust KH M  suhtes, kes pole jao 
tanud vene keele kateedrit kahte 
ossa —  üks, mis valmistab ette v e 
ne keele õpetajaid keskkoolidele, 
ja  teine, mis õpetab vene keelt 
kõigile üliõpilastele. Praegune ve
ne keele kateedri koosseis on liiga 
suur ja  kirju õppejõudude koossei
suga. Näiteks vanemõpetaja Murni
kova deklareerib ise, et ta teesk
levat noukogude õpetajat. Õppejõu
dude teadusalase kasvu tagamiseks 
tuleb rektoraadil nõuda KH  m i
nistri käskkirja täitmist selle koh
ta, et vene keele kateedrisse tuleb 
suunata filoloog doktori kraadiga.

Sm. V i l l  ütles, et rektor oma 
aruandes käsitles puudusi liiga 
pehmelt. Edasi juhtis ta tähele
panu õppejõudude ulatuslikuma 
ideeiis-poiiitiiise kasvatamise v a ja 
dusele. Seni paljud oppejoud ei 
orienteeru tähtsates marksistliku  
filosoofia k'üsimustes. Ühiskonna
teaduste kateedrite uusi õppejõude 
ootab siin suur töö. Sõnavõtja rõ
hutas veel kommunistliku kasva
tuse puudulikkust Üliõpilaste Tea
duslikus Ühingus ja  teaduskonda
des. Suurimat teaduskonda —  ars
titeaduskonda —  peetakse apolii
tiliseks. Kommunistlike noorte arv 
selles teaduskonnas kasvab visalt.

Lõpuks märkis sm. Vill, et viima
sel ajal on muutunud reaalseks 
olukord, kus moned õppejõud kar
davad üliõpilasi, kes on ideeliselt 
neist enam arenenud. Seda kartust 
saab võita vaid tõsise tööga polii
tilisel enesearendamisel.

ELKN U  TR U  Komitee sekretär 
sm. T i i d o  kriipsutas eriti alla 
kasvatustöö suurt osa õppeprotses
sis. Õppejõududel tuleb *siin ära 
kasutada komsomoli-organisatsioo
ni abi. Tegelik olukord aga on 
sageli selline, et õppejõud ei näita 
mingit initsiatiivi kasvatustöö alal. 
Õppejõud ei näita noortele, et 
nende õige koht on komsomoli ri
dades. Ajaloo-keeleteaduskonna de
kaan ega ükski õppejõud ei oie 
kordagi viibinud komsomoli koos
olekuil. Veterinaarteaduskonna de
kaan rääkis nõupidamisel kasva
tustööst, aga terve aasta jooksul 
võeti seal komsomoli vastu vaid 
'üks üliõpilane. Õppejõud ei võta 
osa ühiskondlikest üritustest ega  
täida rektori otsust üliõpilaste kü
lastamise kohta 'ühiselamutes. Sm. 
Tiido juhtis tähelepanu ka sellele, 
et ülikooli juures töötavaist lõpe
tajaist väga vähesed on kom m u
nistlikud noored. Neist aga, kes 
ise kardavad ühiskondlikku tööd, 
ei saa tõelisi kasvatajaid.

Ajaloo-keeleteaduskonna dekaan  
sm. R e i m a n  heitis õppejõudude
le ette, et paljud neist liberaalit- 
sevad hindamisel stipendiumi' pä
rast. Selle tagajärjel näiteks vene 
filoloogia osakonnas lubati riigi- 
eksameile üliõpilane, kes ei tund
nud süntaksitki. S m .' Reiman ju h 
tis tähelepanu ka sellele, et õppe- 
osakond ei ole selline õppetöö ju h 
timise staap, nagu ta peaks olema.

Sm. S a r d i n käsitles õige 
marksistlik-leninliku metodoloogia  
tähtsust õppetöös. See fakt, et m öö
dunud õppeaastal 'üldse ei loetud 
dialektilist ja  ajaloolist m ateria
lismi, on suur puudus.

(Järg 2. lk.)

Asutakse akadeemik Paviovi õpetuseie pühendatud 
konverentsi ettevalmistamisele

Silmas pidades NSV Liidu Teaduste Akadeem ia ja  NSV Liidu 
Meditsiiniliste Teaduste Akadeem ia juulikuu-sessiooni suurt tähtsust 
akadeemik Pavlovi õpetuse kaitsmisel ja  edasiarendamisel, otsustati 
meie ülikoolis oktoobrikuu esimesel poolel läbi viia üleülikooliline 
konverents mainitud sessiooni tulemuste ja  akadeemik Pavlovi õpe
tusega seosesolevate küsimuste arutamiseks.

Konverentsi ettevalmistamiseks moodustati üleülikooliline komis
jon, m ille tööd juhib teadusala prorektor A . Marland. Liikmetena  
kuuluvad kom isjoni koosseisu professorid Käer-Kingissepp, Vadi, Teh- 
ver ja  Poska-Teiss, ajaloo-keeleteaduskonna dekaan V. Reiman, arsti
teaduskonna õppejõud Sibul ja  Raudam ning kehakultuuriteaduskonna  
õppejõud Pehk.

Boiševistiiku kriitika ja enesekriitika tähe a!l
Rektori aruandele järgnesid roh

kearvulised sõnavõtud, millest 
enamik printsipiaalselt käsitles 
õppe-, kasvatus- ja  teadusliku töö 
küsimusi.

Erandiks siip oli prof. P о s k a - 
T e i s s i  laialivalguv sõnavõtt, 
milles vähekaaluvate argumentide
ga püüti tagasi lükata etteheiteid 
programmist kõrvalekaldumise as
jas. Prof. Poska-Teiss p'üüdis sa
muti väita, nagu oleks ta õigesti 
valinud oma teadusliku töö teema, 
kuid otsustas siiski valida uue 
teema. Sõnavõtus kajastus üldse 
põhjendamatu enesega rahulolu  
meeleolu.

Dots. A l t t o a  möönas, et lää- 
ne-euroopa kirjanduse kateedri 
töötulemused pole tõesti rahulda
vad. Ta tunnistas, et tema loen
guis on olnud nõrgemaks kohaks 
need osad, mida ta on pidanud 
iseseisvalt koostama ilma nõukogu
de allikate abita: ta ei osanud 
lääne autorite seisukohtadele lä 
heneda küllalt kriitilise pilguga. 
Nü'üd on dots. Alttoa asunud õp
pima Marksismi-leninismi Ohtuüli- 
koolis, mis lubab eeldada töö eda
sist paranemist.

Dots. P e e b s e n  väitis, et ve
terinaarteaduskonna õppejõud on 
oma töös saavutanud positiivseid
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Mobiiiseerime kõik jõud võitlusse õppe-, 
kasvatus- ja teadusliku töö hoogsa tõusu eest

(1. lk. järg)
Sm. F e l d m a n  juhtis tähele

panu raskustele, mis võivad häiri
da Marksismi-leninismi Ohtuülikoo- 
li tööd. On ilmsiks tulnud, et mõ
ned seltsimehed ei saa osa votta 
õhtuülikooli tööst, kuna nad on 
otseste tööülesannetega liiga koor
matud. Selline fakt toodi esile ke
hakultuuriteaduskonnas. Dekaan  
peab siin leidma abinõud olukorra  
parandamiseks. K K T -s on samuti 
kandidaadimiinimumide plaan ju 
ba viie aasta jooksul täitmata.

Õppejõudude hulgas tehtava m as
silise töö parandamiseks tegi sm. 
Feldman ettepaneku leida võima
lusi teadlaste m aja organiseeri
miseks Tartus.

Nõupidamisel votsid sona veel 
prof. V a d i  ja  dots. K i v i m ä g i .

Põhjaliku ja  sisuka sõnavõtuga 
esines nõupidamise töö lõpul 
EK(b)P KK sekretär sm. K ä b i n ,  
kes koosolijate poolt soojalt vastu 
võeti. Sm. Käbin tõi esile need põh
jused, miks meie m ajandusele ja  
kultuurielule on osaks saanud tor
miline tõus, ja  näitas, et teatud 
osa intelligentsist ei suutnud selle 
kiire arenguga sammu pidada. K o
danlikud natsionalistid aga katsu
sid seda arengut igati pidurdada. 
Nad püüdsid endaga kaasa tõm
mata ka ausaid inimesi, kes pol
nud veel jõudnud kindlale seisu
kohale. Ei tule arvata, et võitlust 
kodanliku natsionalismi nähtuste 
vastu võib pidada lõpetatuks. See 
oleks lubamatu rahulolu.

Edasi märkis sm. Käbin, et üli
õpilaskonna ilme on viimastel aas
tatel tunduvalt muutunud. Kui va
rem oli üliõpilaskond vastuvõtlik 
natsionalistlikele mõjutustele, siis 
nü'üd, kus kommunistlikud noored 
moodustavad üliõpilaskonnast tu n 
duva osa, pole see enam nii. Ü li
õpilaskond ei taha õppejõude, kes 
neid arengus tagasi kisuvad. Õppe

jõududele esitatakse uha suuremaid 
nõudeid, nad peavad olema hool
sad enesetäiendamisega, et mitte 
arengus maha jääda. Seejuures 
on tarvis ulatuslikult kasutada 
kriitikat ja  enesekriitikat.

Sm. Käbin puudutas dots. Peeb- 
seni sõnavõttu nõupidamisel, m är
kides, et selles käsitleti kom m u
nistlikku kasvatust ühekülgselt. 
Sõpruse ja seltsimehelikkuse kas
vatamisest üksi ei piisa, on tarvis 
kasvatada andumust kommunismi 
ideele, noukogude patriotismi ja  
sallimatust tagurliku ideoloogia 
suhtes. Kommunistliku kasvatuse 
formaalne mõistmine on suureks 
puuduseks ülikoolis. Kahjuks aga 
avaldub see paljude õppejõudude 
tööpraktikas.

Sm. Käbin heitis valgust ühele 
kodanlike natsionalistide võitlus
vormile. Nimelt kasutatakse lai
mamise aluseks ära mõnede eesti 
keelt mittevaldavate õppejõudude 
olemasolu, mille põhjal räägitakse 
russifikatsioonist. Tegelikult ei saa 
russifitseerimisest juttugi olla 
maal, mida juhib kommunistlik  
partei, kes on alati suurt tähele
panu pühendanud! rahvuslike kaad
rite ettevalmistamisele.

Sageli on vaja raskuste ületami
seks jõude pingutada, —  ütles sm 
Käbin. —  Need on aga kasvu ras
kused, mis ei või põhjustada skep
titsismi. Meie edasiliikumise pers
pektiivi tundmine on jõuallikaks, 
mis võimaldab ületada kõik need 
raskused ja  ei lase kaduda . usul 
oma jõusse.

Lõpuks soovis sm. Käbin iilikoo 
li õppejõududele EK(b)P Keskko
mitee nimel edu edasises töös, mis 
võeti vastu tormiliste kiiduavaldus- 
tega.

Nõupidamise tulemusel võeti vas
tu ulatuslik otsus õppe-, kasvatus- 
ja  teadusliku töö taseme tõstmiseks 
uuel õppeaastal.

Eesmärgil hoogustada noorte 
kirjanduse ja kujutava kunsti 
alal katsetajate tegevust huu
mori ja satiiri viljelemise alal, 
välja selgitada uusi talente neil 
aladel, rakendada ulatusliku
malt huumori ja satiiri mõjukat 
relva võitluses meie ülikooli 
töös esinevate puuduste ja väär
nähtuste vastu kuulutavad 
ELKNU TRÜ Komitee, Ameti
ühingu Komitee ja ajalehe 
„Tartu Riiklik Ülikool" toime
tus käesolevaga välja f ö l j e 
t o n i d e  j a  k a r i k a t u u r i 
d e  v õ i s t l u s e .

Võistluse tingimused on järg
mised:

1. *Võistlusest osavõtu õigus on 
kõigil TRÜ õppejõudude!, iili- 
õniiastel, teenistujatel ja töölis
tel.

2. Võistlusele saadetavad tööd 
peavad käsitlema elu ja tööd 
Tartu Riiklikus Ülikoolis, pal
jastama esinevaid puudusi. Tee
mavalik on vaba: nii näiteks 
võivad tööd piitsutada kosmopo
litismi, formalismi, objektivismi, 
apoliitilisuse nähtusi oppe- ning 
kasvatustöös, võidelda kodanli
ke igandite vastu meie inimeste 
teadvuses, tuua esile puudusi 
ülikooli ühiselamutes ja asutis
tes jne. Võistlustöödes võib sa
muti võtta kriitika alla töödist
sipliini rikkujaid, loodreid ja 
teisi meie kollektiivi tööd kah
justavaid inimesi.

5. Võistlustööd ei tohi olia va
rem ette kantud ega trükis aval
datud.

4. Võistlusele saadetavate föl
jetonide pikkus ei ole piiratud, 
soovitatakse aga piirduda 2— 5 
m asinakirja-leheküljega.

Karikatuurid peavad oma 
töötluselt olema sobivad klišee- 
rimiseks.

5. Följetonid tuleb esitada 
võistlusele kolmes eksemplaris 
kas m asinakirjas või loetavalt 
ja  selgelt käsitsi kirjutatuna. 
Karikatuure võib esitada ühes 
eksemplaris.

6. Võistlustöö tuleb varustada 
märgusõnaga ja  juurde lisada 
sama märgusõnaga varustatud 
kinnine ümbrik, mis peab sisal 
dama autori õige nime, teadus
konna ja kursuse nimetuse.

?. Võistlustööde esitamise vii
mane tähtaeg on 1. november 
1950. a. Võistlustööd tuleb aseta
da TRÜ peahoone komandandi 
ruumis ülesseatud kirjakasti 
märkmega ümbrikul vastavalt 
„Följetonidet võistlus" või „K ari
katuuride võistlus".

8. Võistlustööde hindamiseks 
moodustatakse nii följetonide 
kui karikatuuride osas 3— 5-liik- 
meline žiirii, kelle koosseis tea
tatakse hiljemalt 20. oktoobriks 
1950. a.

9. Parimate tööde hindamiseks 
on ette nähtud järgmised pree
miad :

a) följetonide osas
uks I preemia —  200 rubla, 
üks H preemia —  150 rubla, 
üks 111 preemia 100 rubla;

b) karikatuuride osas —
üks I preemia —  150 rubla, 
üks H preemia 109 rubla, 
iiks III preemia — ?5 mbla.

Žiiriil on õigus sobivate teos
te puudumisel jätta mõni neist 
preemiatest välja andmata või 
ettenähtud preemiasummat tei
siti jaotada.

10. Auhinnatud tööde trükis 
avaldamise eesõigus kuulub aja
lehe „Tartu Riiklik Ülikool" toi
metusele.
FT KNÜ TRÜ Komitee 
TRÜ Ametiühingu Komitee 
Ülikooli ajalehe toimetus

Õppejõudude kehakuMuurikoHektHvi tähtis üritus
Kui eelmistel aastatel on kordu

valt juhitud tähelepanu kehakul
tuuri- ja  sporditöö loidusele üli
kooli õppejõudude ja  teenistujate 
hulgas, siis käesoleval õppeaastal 
tuleb ses osas saavutada otsustav 
pööre paremusele. Selle ülesande 
täitmisele peab panema aluse üli
kooli õppejõudude ja  teenistujate 
kehaku!tuurikollektiivi aruandlus-

valimiskoosolek, nais leiab aset 
20. septembril algusega kell 19 üli
kooli võimlas V. Kingissepa tän. 19.

Kuna koosolek omab ülikooli 
sporditöö edasise hoogsama aren
gu seisukohalt suurt tähtsust, peak
sid kõik spordihuvilised õppejõud 
ja  teenistujad sellest aktiivselt âsa 
võtma.

TR Ü  pere on järjekordselt täie
nenud õpihimuliste noortega, keda  
ülikool peab varustama erialaste 
teadmiste ja  materialistliku m aail
mavaate võimsa relvaga. Koigi 
teaduskondade, kateedrite ja  õppe- 
abiasutiste püüdeks on luua värs
ketele ülipilastele head eeldused 
teadmiste omandamiseks. Olulisteks 
abilisteks õpingute juures peavad  
juba algusest peale kujunem a raa
matukogud. Need on paigad, kust 
saadakse kirjandust loengumater
jalide täiendamiseks, iseseisvaks 
tööks ja  enesearendamiseks. Seepä
rast iga noore üliõpilase üks esi
mesi käike on raamatukogudesse.

TRÜ-1 on raamatukogusid tea
duskondade ja  kateedrite juures, 
kuid keskseks raamatukoguks on 
pearaamatukogu, mis asub Toom e
mäel. See Eesti NSV suurim raa
matukogu sisaldab m iljon köidet 
väärtuslikke teaduslikke ja  ilukir
janduslikke teoseid. TRÜ  Pearaa
matukogu täieneb pidevalt uue 
nõukogude kirjandusega.

Raamatukogusse saabuva uudis
kirjandusega tutvumiseks on pea
raamatukogu vestibüülis korralda
tud alaline uudiskirjanduse näi
tus. Kaks korda kuus ilmub masin- 
kirjaline uudiskirjanduse bülle
tään, mis on lugejatele välja pan
dud lugemissaalis.

TRU Pearaamatukogu võivad ka
sutada kõik TRU üliõpilased, õp
pejõud ja  teenistujad. Raamatuid  
on võimalik kasutada kohal luge
missaalides või laenata koju abo
nemendi kaudu.

Kohal töötamiseks on raamatu
kogul kaks lugemissaali. Üldises 
lugemissaalis leiduvad teatmeteo
sed, nagu marksismi-leninismi 
klassikute kogutud teosed, mitme
sugused sõnastikud, entsüklopee
diad, teatmikud, bibliograafilised  
nimestikud. Ka õpikutest on üks 
eksemplar lugemissaalis alati kät
tesaadaval. A jakirjade lugemissaa
lis on võimalik lugeda koiki Ees
ti NSV-s ilmuvaid ajalehti ja  aja 
kirju, samuti ka keskseid NSV Lii
du ajalehti ja  ajakirju . Lugemis
saalid on avatud igal tööpäeval 
kella 8— 22-ni.

Raamatute koju laenutamine 
toimub abonemendis. Iga uus luge
ja  registreerib end laenutaja juu 
res, kus tutvub ka raamatukogu  
kasutamismäärustega. Raamatud 
tuuakse välja  lugeja vastaval kir
jalikul nõudmisel. Iga üliõpilane 
võib korraga laenata kuni 5 köidet 
üheks kuuks, ilukirjandust aga 2 
nädalaks. Raamatute laenutamine 
toimub igal tööpäeval kella 11— 16.

Raamatukogus leiduvate teoste 
kindlakstegemiseks on lugejal ka
sutada mitmed kataloogid. Kata
loogidest tuleb esile tõsta esm ajoo
nes eestikeelse ja  uuema venekeel
se kirjanduse alfabeetilisi ja  märk- 
sõnakatalooge. Selleks, et orientee
ruda kataloogide süsteemis ja  
leida kätte soovitud teos, võivad 
lugejad alati pöörduda raamatu
kogu töötajate poole seletuste saa
miseks. Semestri algul on laenu- 
tamisaegadeks kataloogide juurde  
rakendatud Konsultant, kes abistab 
lugejaid.

Pearaamatukogu kasutamiskorra 
ja  kataloogide tutvustamist koos 
praktiliste harjutustega korralda
takse I kursuse üliõpilastele kuni
1. novembrini gruppide kaupa. Üli
õpilasi palutakse teaduskondades 
moodustada grupid suurusega 
15— 20 üliõpilast ja  teatada raama-" 
tukogusse, missugusel päeval ja  
millisel kellaajal soovitakse raa
matukogu külastada. Gruppe on 
võimalik vastu võtta igal tööpäeval 
kella 8— 10 ja  16— 18.

Tere tulemast meie kultuuri va
rasalvede juurde!

K. Noodla,
TRU Pearaamatukogu 

direktori kt.

Kogemustest õppimine on edu pant
Ka 'ülikooli isetegevusringidele 

on alanud uus tööaasta. See aasta 
kujuneb võrdlemisi pingeliseks: 
juba sügissemestril tuleb läbi viia 
üleliidulise ametiühingute olüm pi
aadi 'ülevaatused, mille raames 
korraldatakse 18 isetegevusõhtut 
jne. Et kindlustada isetegevuse 
hoogsat tõusu ja  tema ideelise 
kvaliteedi järjekindlat paranda
mist, peavad isetegevuslased tähe
lepanelikult õppima senise töö ko
gemustest. Mõningaid selliseid ko
gemusi andis ka õppeaasta esim e
ne isetegevusüritus —  möödunud 
laupäeval toimunud semestri ava- 
pidu.

Ohtu andis kõigepealt mõned po
sitiivsed näitajad. Tunnustust vää
rib esimeste kursuste üliõpilaste 
rakendamine esinejatena, sest see 
tõmbab neid juba varakult kaasa 
isetegevustööle. O li ilmunud uut 
repertuaari, muuhulgas ka üks ra
hu eest peetavat võitlust kajastav  
laul jne.

Kuid sama õhtu tõi esile ka 
mitmeid väärnähteid, mida edasi
ses töös tuleb arvesse võtta. K õi
gepealt puudus avasõna. Seekord
sel õhtul olnuks see eriti nõutav ja  
selle ärajätmine on klubi juhatuse 
tõsine viga.

Tõsist revideerimist vajab isete
gevusringide repertuaar. Hoopis 
suuremat erikaalu peavad siin 
omama nõukogude kirjanike, luu
letajate ja  heliloojate teosed, mis 
on p'ühendatud kaasaja võimsai
male liikumisele —  võitlusele rahu 
eest. Täiesti puudusid kavas kol- 
hoositemaatiiised teosed. Ometi on 
meie kollektiivis palju kolhoosi
dest põlvnenud noori, keda süga
valt huvitab meie kolhooside elu 
ja  töö. Sedagi tuleb edaspidi ar
vesse votta. Vähe on meie isetege
vusringide repertuaaris omaloo
mingulist palasid; konesoleval õhtul 
esitati neid ainult üks. Oleks tar
vis, et klubi juhatus oleks tiheda
m as" kontaktis kirjandusringiga ja  
korraldaks meie noorte sõnameist
rite luuletuste, lühijuttude, humo
reskide jm s. esitamist ning tutvus
tamist üliõpilaskonnale. Sellega 
aitaksime kaasa ka 'ühe teise puu
duse likvideerimiseks —  saaksime 
üle üliõpilaste elu käsitlevate pala
de vähesusest. On vaja hoolitseda 
selle eest, et meie isetegevuslased 
õpiksid ja  esitaksid rohkem noor
te ja  eriti üliõpilaste tööd valgus- 
tavaid teoseid. Eriti on see m ak
sev näiteringi kohta, kes voiks ka
vasse võtta nõukogude autorite

uusi sellealaseid näidendeid („Noo
rus", ka „Vooras vari" jt.).

Lõpuks olgu kõnesoleva õhtu ühe 
puudusena märgitud venekeelsete 
ettekannete täielikku puudumist. 
See 1'ünk on vaja  täita. Veelgi 
enam : on vaja korraldada ka täie
likult venekeelse kavaga isetege- 
vusõhtuid.

Selleks, et parandada repertuaari 
ja  kindlustada ettekantava kõrge 
kunstiline kvaliteet (mis samuti 
mõningate esinejate, näit. sm. Saa
re puhul soovida jättis), on vaja  
hoolikamalt esinemisõhtuid ette 
valmistada. Eriti tuleb soovitada 
kontrollproovide korraldamist esi
nemise eel, mida seni pole üldse 
praktiseeritud.

Kõnesoleva isetegevusõhtu puhul 
kordus meil väljakujunenud halb 
komme: ohtu algus hilines pool 
tundi. Kui me kõikjal kasvatame 
noortes distsipliinitunnet, siis кч 
klubi juhtkond oma üritustega ei 
tohiks seda võitlust kahjustada.

On tingimata tarvis, et klubi ju 
hatus edaspidi väldiks ülalm ärgi
tud puuduste esinemise. Seda 
nõuab meie noorsoo kommunistli
ku kasvatuse suur üritus, milles 
kunstiline isetegevus on kutsutud 
etendama vastutavat osa.

O. Kaart

Ühiskonnateaduste sügav om an
damine on määratu suure tähtsu
sega õigeks orienteerumiseks nii
hästi kaasaegseis ühiskondlik-po- 
iiitilistes ja  m ajanduslikes kui ka 
keerulistes teaduslikes küsimustes 
mistahes erialal.

Kahjuks peab aga tunnistama, et 
paljud meie 'üliõpilased ei ole seni 
veel õppinud tarvilikul määral hin
dama seda põhilist tode: eksamil 
ilmneb pahatihti, et teadmised on 
omandatud formaalselt, üldiste 
fraaside pähetuupimise teel, ilma 
et seejuures oldaks vähimalgi m ää
ral suuteline rakendama teoreeti
lisi üldistusi iseseisva mõtlemise 
abil antud konkreetsele olukorra
le.

Iseseisev uurimine, referaadid, 
osavott diskussioonidest ringides
—  seda on meile vaja  ummikust 
väljapääsemiseks. Milline on aga 
olukord ringidega? Möödunud õp
peaastal töötas, õigemini ainult 
oleles vaid üks ühiskonnateaduste 
ring. Juhendajaks oli algul sm. V. 
Reiman, kes ei leidnud selle töö 
jaoks nimetamisväärset aega ja  
andis juhendamise 'üle sm. Lomba- 
kule, kes aga tervislikel põhjus
tel ei saanud teha niigi palju kui 
sm. Reiman. Poliitökonoomia ka
teeder suutis ringile vaid m itm e
kordsete meeldetuletuste peale an 
da kolm teemat. Kirjanduslikke al
likaid ei näidanud ära kumbki 
kateeder.

Tänavu, kus ühiskonnateaduste 
kateedrid on peagu täielikult õppe
jõududega komplekteeritud, ei saa 
enam rahulduda ühe ringi olem as

oluga, vaid tuleb luua vähemalt 
kolm  ringi: marksismi-leninismi 
aluste, poliitökonoomia ja  filosoo
fia ring. Vastavad kateedrid pea
vad kohe likvideerima oma senise 
leige suhtumise ja  tõsiselt läbi aru
tama abinõud nende ringide töö 
edukuse kindlustamiseks, koostama 
temaatika ja  kirjanduslike allika
te loetelu.

Suur vastutus nimetatud ringide 
töö organiseerimisel langeb ka 
U TÜ -le ja komsomoli-organisatsioo- 
nile. Asjata murravad moned U IU  
tegelased pead, kuidas oma eri
alaseid töid „seostada" marksismi
leninismi teooriaga. Säärast for
maalset „seostam ist" pole tarvis, 
vaid on vaja ÜTÜ liikmeid saata 
ühiskonnateaduste ringide tööst 
osa võtma, et nad õpiksid juba a l
gusest peale lähtuma m arksismi
leninismi teooria põhialustest kui 
vundamendist, mitte aga oma vil- 
tuvajunud töid sellega „seostam a".

Komsom oligruppide! tuleb sil
mas pidada põhikirja nõuet kom 
munistlike noorte pideva enese
täiendamise kohta. Tuleb saavuta
da seda, et iga kommunistlik noor 
annaks eeskuju tõeliselt sotsialist
likus suhtumises õppetöösse. Töö 
ringides on siin tänuväärseks vor
miks.

Ühisel jõul peame saavutama 
edu, ja  pole kahtlust, et me seda 
ka saavutame.

V. Koslov,
ELKN Ü  TR U  Komitee teadusliku 

töö sektori juhataja.

Limakse №osoofiaring
Seoses filosoofia kateedri loo

misega TRU-s tuleb selle kateedri 
juhendamisel asutamisele ÜTÜ 
filosoofiaring. Kõiki üliõpilasi, kes 
soovivad astuda selle ringi liik
meks, palutakse registreeruda 
filosoofia kateedri laborandi juu
res Ülikooli tän. 40 (I korrusel). 
Ringi tööst võivad osa võtta üli
õpilased olenemata teaduskonnast 
ja kursusest.

Õpetlik ekskursioon
Suvevaheajal korraldas der- 

matoloogia-veneroloogia teaduslik 
ring ekskursiooni Läänemaale Kuu- 
da. leprosooriumi. Ekskursiooni, 
millest võttis osa umbes 50 arsti
teaduskonna üliõpilast, juhtisid na
ha- ja  suguhaiguste kateedri juha
taja dots. Nurmand, sama kateedri 
assistent H. Vahter ja  vanemlabo
rant L. Kaljas.

Teel peatuti Põltsamaal, Türil. 
Kehtnas ja  m ujal, kus tutvuti ko
halike vaatamisväärsustega. Lepro- 
sooriumis aga tutvuti mitmesuguste 
leepravormidega ja  haiguste juu 
res teostatavate ravimenetiuste ning 
diagnostiliste võtetega. Niiviisi ri
kastas ekskursioon üliõpilasi roh
kete uute kogemuste ja  teadmiste
ga, mida nad edasises praktilises 
töös võivad edukalt kasutada leep
ra lõplikuks likvideerimiseks kaasa
aitamisel.

L. Rootsmäe,
arstiteaduskonna VI kursuse 

üliõpilane

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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juba kolm nädalat on uuel õppeaastal kestnud õppetöö meie üli
koolis. Kõrvuti endiste üliõpilastega, kes pärast suvevaheaega jätkavad 
õpinguid, on õppetöösse rakendunud ka äsja vastuvõetud noored, kes 
on juba jõudnud tutvuda tööga ülikoolis. Alanud õppeaasta kohustab 
kogu ülikdbli kollektiivi tegema kõik selleks, et luua üliõpilastele või
malikult paremad eeldused maksimaalsete teadmiste omandamiseks. 
Suureks sammuks sääraste eelduste loomisel tuleb pidada asjaolu, et 
käesoleval aastal on õppetöö planeerimisel lähtutud põhimõttest, miile 
kohaselt kõik loengud, seminarid ja praktilised tööd tuleb läbi viia 
päeva esimese poole jooksul. See võimaldab üliõpilastel otstarbekamalt 
kasutada aega, jättes õhtupoolikud iseseisvaks õppimiseks, teadusli
kuks tööks ja kultuurseks meelelahutuseks.

See kohustab aga ka üliõpilasi omalt poolt hoolsamalt suhtuma 
õppedistsipliini küsimustesse. Selles suhtes ei saa aga olukorraga esi
meste nädalate kestel rahul olla. üliõpilaste hulgas on veei ebatead
likku elementi, kes ei hinda küllaldaselt loengutest osavõtmise tähtsust 
ega pea õppedistsipliini. Nii näiteks puudus matemaatika-loodustea- 
duskonnas ainult ühe nädala jooksul tervelt 86 üliõpilast osaliseit 
loenguist. Samuti mitterahuldav on olukord õigusteaduskonnas, kus 
puudumiste arv ühe nädala jooksul ulatub 5?-ni. Siin peab juba kõige 
lähemal ajal teostuma põhiline pööre. Väärnähtused õppedistsipliini 
alal kohustavad kursusevanemaid ja kursuste hooldajaid õppejõude 
rangelt silmas pidama distsipliinirikkujaid. Kursusevanemad peavad 
esinenud distsipliinirikkumistest informeerima kursuse hooldajat õppe
jõudu, kes koos kursusevaneinaga peab selgitama puudumise põhjused 
ja astuma vajalikke samme ilmsete korrarikkumiste kõrvaldamiseks.

Samuti peab õppeosakond hakkama kohtadel teostama kontrolli 
õppetööst osavõtu iile. Õppejõud omalt poolt peavatl aga jälgima, et 
nendele allakirjutamiseks esitatavatesse kursusepäevikutesse oleksid 
juba vastavad sissekanded tehtud. Täiesti lubamatu on olukord, kus 
kursusevanem esitab päeviku õppejõule allakirjutamiseks ja märgib 
kohalolijad ning puudujad sisse alles hiljem.

Teiseks tähtsaks ülesandeks on konsultatsioonide läbiviimine. Kon
sultatsioone tuleb korraldada reeglipäraselt kogu semestri jooksul 
ning neid ei tohi kuhjata eksamisessiooni vahetu ettevalmistamise 
ajale. Siin tuleks vastavatel õppejõududel ja kateedrijuhatajatel 
juba lähemail päevil koostada plaan konsultatsioonide läbiviimiseks 
käesoleval semestril. Konsultatsioonid peavad toimuma pärastlõunastel 
tundidel ja  üliõpilastel tuleb hoolitseda nende maksimaalse ärakasuta
mise eest. Ainult pideva tööga kogu semestri jooksul saab kindlustada 
kõrgeid õppetöö tulemuste näitajaid eksamisessioonil.

Tunduvalt tuleb parandada ka kateedrijuhatajate tööd. Möödunud 
õppeaastal ilmnenud üheks suuremaks puuduseks on asjaolu, et paljud 
õppejõud pole täpselt kinni pidanud nendele rektori poolt kinnitatud 
õppekoormusest. Need väärnähtused ei tohi enam korduda. Selles 
osas lasub suur vastutus kateedrijuhatajatel, kes peavad pidevalt 
kontrollima oma kateedri õppejõudude tööd ja hoolitsema õigeaegsete 
ning täpsete sissekannete tegemise eest oma kateedri õppejõudude 
kuuaruande- ja  õppekoormuse täitmise lehtedele. Ka selles osas peab 
õppeosakond teostama pidevat kontrolli.

Mis puutub õppeosakonna töösse, siis on selles suhtes avaldatud 
õigustatud kriitikat. Õppeosakond upub kantseleilikku töösse ega oma 
küllaldast ülevaadet õppetööst kohtadel. Selle väärnähtuse kõrvalda
miseks on hädavajalik tootmisnõupidamise läbiviimine õppeosakonna, 
haldusaparaadi ja dekanaatide sekretäride vahel. Nii mõneski osas on 
tarvilik funktsioonide ümberjaotamine ja koordineerimine. Samuti 
tuleb õppeosakonna asjaajamises sisse seada kindel kord, et osakoana 
töötajaile anda võimalas õppetöö koordineerimiseks ja pideva kont
rolli teostamiseks õppetöö üle.

Ülikooli kollektiiv peab kogu oma jõu pühendama esinenud puu
duste kõrvaldamiseks ja õppetöö edasiseks parandamiseks. Tuleb kasu
tada kõiki võimalusi igasuguste häirete kõrvaldamiseks, et ülikool 
saaks auga täita oma suure ülesande — anda kõrge kvalifikatsiooniga 
kaadreid kõigile meie rahvamajanduse ja kultuuri aladele.

24. septembri! kõik jooksukrossiie!
Ж  = = = = = = = = = = = = = = =

/о ол /es й/е М яМ и еега,
/õacfes raja а/ge/e,
/мм/ /õö& йт&ег йе/rnäZ ^еегаб?,
/?a/s/a& рааа ра/g e /e .. .
/ааг<%е, SÕ&er/ /ааг^/е samma,
/efH/70 e / e/ а/але^л/
Яотн/ng aäZ/a^Z, &a/&;s гагата  
a/n/aea^ZasZd /öaases/; 
p /agsas /öös ;a  uõ/sZ/as/armas 
/a;Wa<r/ aormg uZZs põ/ Raas.
Ас;'а(/.' <rVd/ze uee/gZ/^ Va/mus 

/м/?а те<?/об? мыз.
З/лы Za /̂ /a  /e/d7/% а/а  
Дм//ар oars// /eoRs /ee&, 
aa'//es/ ya&a /aZ/mg<rZ a/acf 
aaZs/a/acf, eZZa o//&.
<rAZsa RZ/ras//^ Aos/а/? /aa /es/, 
sa/a6 /zõZsAeZd mZ/aies/ saas/.
/(õ/A;'a/ sõpra a&?(/ /a  Raa/ea, 
aää^Z e / AooZ/ eaam m aas/ —  
söõs/a^ /eaa a / /ä&/ /o/;a, 
ä/e М я л а , /ай/ зее,
ZõpasZrge/ saares ro/zas 
spar<iZ% mõö(/a m //m es/ uee/.
<?/(as/ sa uõ/s/^Z seZZZs/ /õar/a,
Ras/ see /m es/e/Jao ZarZ?
/( ä / /  o /s / s/?or/ об/б а а /м / aõaJa?^  
asa/Zeoa^ sõ^ra^Z sZad/.
<Se//e/ /eew a/ /a /a J  saZZe 
aa//aRaaa aä/oac? M/R.
<<-/7ae e /a /oo/a/e/e,
/aeZ/e Raa/a/y Rross// uõ//.^

Z:. fee /aäg /, 
ReAaAa/Zaar/ZeaJasRoaaa / / /  /?arsas^ 

;'a7õp;7aag

ÜHkooli koHektiivi 
suurtiritus

Igal kevadel ja sügisel toimuvad  
jooksukrossid on oodatud suur
sündmusteks meie ülikooli spordi
elus. Tuhanded meie kollektiivi 
liikmed asuvad krossipäevil jooksu
radadele, et demonstreerida valm is
olekut tööks ja  Nõukogude kodu
maa kaitseks.

Praegu seisame järjekordse  
jooksukrossi tävel: pühapäeva!, 
24. septembril antakse sügiskrossi 
start meie üiikooii osas. Nagu ta
valiselt, nii ka seekord kujunda
takse krossi avapäev massiliseks 
spordiürituseks. Pühapäeva õhtul 
alates keHa i8-st kogunevad Täht
vere pargi jooksuradadete kõigi 
teaduskondade vanemate kursuste 
üiiõpilased, samuti paljud õppe
jõud ja teenistujad.

Ärgu keegi jäägu pühapäeval 
eemale jooksukrossist! Kujunegu  
tänavune sügiskross TR Ütikooiis 
osavõtjate arvult eriti massiiiseks ja  
sportiikeit saavutustelt eriti õnnes
tunuks!

Parteiorganisatsiooni võitiusvõime ja autoriteedi
edasise kasvu eest

(TRÜ partei-aigorganisatsiooni aruande-vaHmiskoosoiekuit)
Teisipäeva õhtul toimus marksismi-leninismi ka

teedri suures auditooriumis TR  Ülikooli partei-aig
organisatsiooni aruande-valimiskoosolek. Aruandega  
parteiorganisatsiooni senise büroo tegevusest esines 
koosolekul büroo liige sm. Vill. Läbirääkimiste raa
mes aruande kohta võtsid sõna EK(b)P Tartu Linna
komitee sekretär sm. Sisko ja  sm-d Lõpp, Roots, K a l
las, Sardin, Sanõgin, Rauman, Levitskaja, Ananjeva, 
Seppo, Martinson, Tiido, Bachman, Feldman, Feld
bach, Köörna, Kurg ning Lõhmus.

Nagu aruandja j,a sõnavõtjad õigusega rõhutasid, 
on ülikooli parteiorganisatsioon oma töös saavutanud 
tunnustusväärset edu. Märgatavalt on tõusnud alg
organisatsiooni võitlusvõime ja  autoriteet. Organi
satsiooni koosseis on täienenud ülikooli eesrindlike
mate õppejõudude ja  üliõpilaste arvel. Mobiliseeri- 
tuna EK(b)P Keskkom itee VIII pleenumi ajaloolistest 
otsustest, on parteiorganisatsioon ära teinud suure 
töö võitluses kodanliku natsionalismi nähtuste vastu, 
mille tagajärjel järjest süveneb ülikooli nõukogulik 
.ilme. Tunduvalt kasvas aruandeperioodil ka partei
organisatsiooni osa võitluses õppetöö ideelis-ieoreeti- 
lise taseme tõusu eest, üliõpilaskonna kasvatamise 
eest kommunismi vaimus. Tõhusaks relvaks partei
organisatsiooni ülesannete edukal täitmisel osutus 
parteigruppide loomine kõigis teaduskondades. Pal
judes teaduskondades (õigus-, ajaloo-keele- jt. tea
duskondades) on parteigrupid juba kujunenud tea
duskonna töö keskseteks suunajateks ja  juhtijateks.

Ent rööbiti nende ja  paljude teiste saavutustega 
tõid sõnavõtjad terava bolševistliku kriitika ja  enese
kriitikaga esile rea küllalt tõsiseid puudusi organi
satsiooni senises juhtimises ja  märkisid, et üksnes 
nende puuduste kõrvaldamine võib olla aluseks 
organisatsiooni töö kiirele ning otsustavale paranda
misele.

Ühe kõige olulisema ülesandena rõhutati õppetöö 
parteilise juhtimise tugevdamise tarvidust. Senine 
büroo tegeles siiski veel vähe õppetöö küsimustega, 
õppedistsipliini kõvendamisele ei osutatud küllaldast 
tähelepanu. Edaspidi on tarvis nende küsimustega 
enam tegelda, on vaja kindlustada kommunistide- 
õppejõudude intensiivsemat tööd oma teadusliku 
kvalifikatsiooni tõstmisel. Suureks väärnähtuseks on 
see, et õppetöö on seni kulgenud ilma küllaldase 
ja  järjekindla kontrollita. Õppeosakond juhib õppe

tööd kantseleilikult, tegeliku olukorraga aga ei ole 
kursis, rektoraadi liikmed ja  dekaanid külastavad  
vähe loenguid ja  praktikume. Nendest puudustest on 
vaja kohe vabaneda.

Suuri puudusi on ka teadusliku töö juhtimises. A l
les tänavu saavutati otsustav murrang aspirantuuri 
kom plekteerim isel: aspirantuuri suunati 10 kom m u
nisti. Ent suur osa tööst seisab veel ees. On tarvis 
kindlustada teadusliku uurimistöö plaani täitmine, 
ulatuslikumalt tutvustada meie õppejõudude teadus
likke töid. Lubamatu ja häbiväärne on asjaolu, et 
viimaste aastate jooksul pole NSV Liidu teaduslikes 
ajakirjades ilmunud ühtki TRÜ õppejõu tööd.

Vajalikul tasemel pole meie ülikoolis vene keele 
õpetamine. Suurt vastutust selle eest kannab vene 
keele kateeder, kus asetleidvate puuduste üheks täht
samaks põhjuseks on ikriitika ja enesekriitika vähene 
arendamine. Nõrk on kateedris tehtav metoodiline 
töö ja  ideelis-poliitiline kasvatus. Kateeder on osuta
nud! vähe initsiatiivi oma kooseisu tervendamiseks ja  
tugevdamiseks.

Kuigi formaalselt möödunud õppeaastal kõik kom 
munistid olid haaratud poliitilisest õppusest, pole töö 
sisuliselt selleski osas küllaldane ja  edaspidi tuleb 
parteiorganisatsioonil väsimatult töötada poliitilise 
õppuse intensiivsemaks ja  sügavamaks muutmisel.

Siseorganisatsioonilise töö osas seisab ees ülesanne 
viia töö raskuspunkt gruppidesse. Suurt tööd tuleb 
teha partei ridade kasvu organiseerimisel eesrindlike 
õppejõudude arvel. Samal ajal tuleb tõsta nõudlik
kust partei liikmekandidaadiks vastuvõtmisek et 
vältida möödunud aastal tehtud vigade (Motiik, 
Naimark, Saarits) kordumist.

Vaadanud läbi büroo tegevuse aruandeperioodil, 
otsustas parteiorganisatsiooni aruande-valimiskoos- 
olek tunnistada senise büroo töö rahuldavaks. Koos
olekul valiti uus partei-aigorganisatsiooni büroo, m il
le koosseisu kuuluvad sm-d Köörna, Antons, V . Rei
man, Vill, Šardin, Tiido, Ananjeva, Feldman, Arhan
gelski, R. Raudsepp ja  Käärik.

Parteiorganisatsiooni aruande-valimiskoosolek möö
dus terve bolševistliku kriitika ja  enesekriitika õhk
konnas ning näitas ülikooli kommunistide siirast 
tahet ühiselt võidelda organisatsiooni ees seisvate 
vastutusrikaste ülesannete eduka täitmise eest.

EK(b)P TRÜ algorganisatsiooni büroos
Üleeile pidas EK(b)P TR Üiikooii 

algorganisatsiooni äsjavalitud büroo 
oma esimese koosoleku.

Koosolekul valiti algorganisatsi
ooni büroo uueks sekretäriks sm.

A. Köörna, kuna sekretäri asetäit
jaks valiti sm. A. Vill.

Uus büroo seadis oma kiireloo
muliseks ülesandeks aruande-vali-

miskoosoleku põhjaliku otsuse 

ellurakendamise, millega kindlus
tatakse uued edusammud partei
organisatsiooni töös.

On möödunud juba aasta sellest, 
kui pühitsesime akadeemik I. P. 
Pavlovi sünni 100. aastapäeva. Kui 
sageli juhtub juubilaridega nii, et 
neid tuletatakse m eelde ainult 
juubelipäevadel, siis näeme, et hu
vi akadeemik Pavlovi ja  tema 
õpetuse vastu ei rauge, vaid suu
reneb järjest. Nõukogude teaduse- 
maailma huvi keskendumist aka
deemik Pavlovile näitab möödu
nud suvel peetud NSVL Teaduste 
Akadeem ia ja  NSVL Meditsiinilis
te Teaduste Akadeem ia sessioon, 
mis oli pühendatud akadeemik 
Pavlovi õpetuse probleemidele.

I. P. Pavlovi teaduslik pärand 
leiab järjest süvenenumat mõist
mist ja hindamist. Kui veel mõni 
aeg tagasi rõhutati Pavlovi elutöös 
tema uurimistööde epohhirajavat 
osa füsioloogias, siis kerkib nüüd 
järjest enam esile Pavlovi tähtsus 
kogu loodusteaduse valdkonnas, 
Pavlovi kui võitleva materialisti 
tähtsus kõigi teaduste jaoks.

Siit selgub ka, miks 011 akadee
mik Pavlovi õpetuse popularisee
rimisel eriti suur tähisus. Paviovi 
tööd, kus teaduslike faktide najal 
lükatakse ümber idealistlikud ja  
dualistlikud kontseptsioonid m a
teeria ja  vaimu vahelistes suhetes, 
ei tohi jääda ainult eriala tööta
jaile juurdepääsetavaiks. Tuleb ka
sutada kõiki võimalusi, et Paviovi 
õpetuse põhilisi küsimusi teha kät
tesaadavaks ja  mõistetavaks kõigi
le. Materialistliku maailmavaate 
süvendamiseks ja teadvusse püsi- 
majäänud igandite kõrvaldamiseks 
on Pavlovi õpetuse laiaulatuslik  
levimine esm ajärgulise tähtsusega.

Seda vastutusrikast ülesannet on 
TRÜ Füsioloogia kateeder püüd
nud jõudum ööda täita. Kateeder on 
juba pikemat aega kontaktis Tar
tu koolidega, korraldades nii õp
peaasta jooksul kui ka õppetöö 
vaheaegadel õpetajate päevade 
puhul loenguid ja  katsete de
monstratsioone ravlovi õpetuse

selgitamiseks. Möödunud sügisel 
Pavlovi juubelipidustuste ajal k u 
junes kateedri töö populaarteadus
likul aial eriti hoogsaks. A kadee
mik Pavlovi sünni 100. aastapäeva 
tähistamiseks korraldas kateeder 
lahtiste uste päevad 17. sept. —
1. nov. 1949. a., missuguse a ja jo o k 
sul külastas kateedrit üle 2000 
koolinoore ja  töötaja. Külastajaile  
peeti kateedri liikmete poolt ette
kandeid Pavlovi elu ja  teadusliku 
tegevuse kohta ning demonstreeriti 
klassilisi pavlovlike meetodite alu
sel teostatud tingitud reflekside 
katseid koertel ja  teistel katseloo
madel. Külastajate päevikus lei
dub rida tänuavaldusi kateedrile 
huvitavate loengute ja  demonstrat
sioonide eest.

Kõik kateedri liikmed, kat. juh. 
prof. E. Käer-Kingisepp, v. õp. 
M. Reeben ja  assist. O. Imelik on 
samuti sageli esinenud populaar
teaduslike loengutega väljaspool 
kateedrit. On käidud esinemas käi
tistes, asutistes, koolides, rahvama
jades, Poliitiliste ja  Teadusalaste 
Teadmiste Levitamise Ühingu lek
tooriumides nii Tartus kui väljas
pool Tartut. Loenguid on peetud 
paljudel eri teemadel, vastavalt 
kuulajaskonna ettevalmistusele ja  
soovidele, näiteks „A kad. Paviovi 
elu ja  tegevus", „Akad. Pavlovi 
õpetus tingitud refleksidest", 
„Akad. Pavlovi õpetus kõrgemast 
ergulisest tegevusest", „Akad. Pav
lovi õpetuse ideoloogilisest alus
test" jne.. Kokku on kateedri õp
pejõudude poolt 1949./50. õppeaasta 
jooksul esinetud populaarteaduslike 
loengutega akad. Pavlovi üle 46 
loengutunni ulatuses. Kui siia li
sada möödunud suvevaheajal pee
tud loengud, siis touseb tundide 
arv üle 50.

Füsioloogia kateedri liikmete 
poolt peetud loengute kõrval tuleb 
esile tõsta kateedri juures töötava 
füsioioogiaringi üliõpilaste esine
misi. Möödunud sügisel akad. Pav

lovi juubelipidustuste puhul oli 
vaja korraga rohkesti kõnelejaid. 
Ring organiseeris kateedri liikm e
te juhendam isel loengute kiire 
ettevalmistuse. Kõik ettekanded 
arutati enne avalikku esitamist 
läbi ringi koosolekuil. Toimunud 
pingerikka toö tulemusena tun
nistati 14 üliõpilase ettekanded  
esitamiseks sobivaks ning need 
üliõpilased suunati Poliitiliste ja  
Teadusalaste Teadmiste Levitamise 
Ühingusse ja  Tartumaa Kuituur- 
haridusosakonda, missuguste asu
tiste organiseerimisel pidasid ü li
õpilased rohkem kui 50 loengut 
Tartus, Tartumaal ja  teistes m aa
kondades.

Nii kateedri õppejõudude kui ka 
üliõpilaste poolt peetud loenguist 
voeti elavalt osa. Kuulajate arv  
ulatus sageli üle saja ja  isegi üle 
mitmesaja. Vene rahvusest kuula
jaskonnale esitati loengud vene 
keeles. Erilist esiletõstmist väärib 
kuulajaskonna aktiivne tähelepanu 
ettekannete vältel ja  rohked kü
simused pärast loengut, mis kõik 
näitavad töötajaskonna suurt huvi 
akad. Pavlovi õpetuse vastu. Väga  
paljudes kohtades avaldati soovi 
samadel teemadel veelgi loenguid 
kuulata.

Tänavu suvel peetud NSVL le a -  
duste Akadeem ia ja  Meditsiiniliste 
Teaduste Akadeem ia sessiooni 
tulemusena on senisest palju ilm e
kamalt selgunud Pavlovi õpetuse 
tähtsus mitte ainult füsioloogias ja  
teistes meditsiinilistes distsipliini
des, vaid kõigis bioloogilistes tea
dustes. Samuti tõsteti esile Pavlovi 
õpetuse põhjapanevat tähtsust 
psühholoogias. Koos sellega muutu
vad Pavlovi õpetuse populariseeri
mise ülesanded palju laiaula
tuslikumaks. Selles suures ja  täht
sas töös on kateedri kõigi töötajate 
kohuseks edaspidi veelgi energilise
malt kaasa aidata.

M. Reeben



Lk. 2 Tartu Riiklik Ülikool Nr. 27 (74) 22. septembril 1950. a.

Kommunistüke noorte ейи

. . . Pidulikult kaunistatud ruu
mi kogunenud kommunistlike 
noorte pere laulab „M aailm a de
mokraatliku noorsoo hüm ni". A l 
gab metsandusteaduskonna kom- 
somoli-algorganisatsiooni aruande- 
valimiskoosolek.

Esimeseks päevakorrapunktiks 
on uute liikmete vastuvõtmine. 
Kuus metsandusteaduskonna tubli
mat üliõpilast on avaldanud soovi 
sammuda edaspidi koos metie noor
soo eesrindliku väesalgaga —  le- 
ninlik-stalinliku kommunistliku  
noorsooühinguga. Koosolek tutvub 
nende seltsimeestega ja  leiab nad 
olevat väärilised vastuvõtmiseks 
U LKN U  ridadease.

Edasi esineb aruandega tehtud 
tööst algorganisatsiooni büroo sek
retär sm. Kallas. Nii aruanne kui 
ka sellele järgnenud läbirääkim i
sed olid kriitikarohked ja  aitasid 
kaasa töös esinevate puuduste esi
letoomiseks ning kõrvaldamiseks.

Nii selgus, et kuigi õppeedukuse 
üldine tase on tõusnud, esineb siis
ki veel õppedistsipliini rikkumise 
juhtumeid. Marksismi-leninismi 
aluste seminarideks ei valmistuta 
tihtipeale küllalt hoolikalt. Samuti 
polnud vajalikul kõrgusel vene keele 
õppetase (eriti sm-te Ramuli ja  
Ernitsa rühmades). Õppetöös esi
nevate puuduste üheks põhjuseks 
on nõrk kontakt kommunistlike 
noorte ja  õppejõudude ning deka
naadi vahel. Kommunistlikud noo

red pole õppejõududele küllalda
seks abiks oppe- ja  kasvatustöös.

Rohkeid puudusi toodi esile ka 
isetegevus- ja  sporditöös. Tõsiseks 
väärnähtuseks on omaloomingu vä
hene viljelem ine. Üksikud ringid 
(näitering) ei ole küllalt etteval
mistatud tubliks esinemiseks ee l
seisval olümpiaadil. Spordivõist
luste ettevalmistamisele on osuta
tud üldiselt li.'ga vähe hoolt. Luba
matult väike on kommunistlike 
noorte osa ka teaduslikus töös.

Kommunistlik noor sm. K a lju 
rand oma sõnavõtus tõi esile puu
dusi Järvselja õppe- ja  katsemets- 
konnas: puuduvad ajalehed, pu
nanurk, majutamistingimused jon 
halvad, puuduvad võimalused õp
pimiseks. Teaduskonna dekaan sm. 
Krigul lubas samal koosolekul 
võtta tarvitusele abinõud olukorra 
parandamiseks^

Peale selle rõhutas sm. Krigul, et 
komsomoli grupiorganisaatorid
peavad looma tihedama sideme de
kaaniga. Rohkem koostööd tuleb 
arendada ka ametiühinguga.

Algorganisatsiooni senise büroo 
töö hinnati koosolekul rahulda
vaks. Valiti uus 9-iiikmeline büroo, 
kuhu kuuluvad sm-d Möller, Pe
terson, Kõrran jt.

Aruande-valim iskoosolek andis 
uuele büroole konkreetsed tege
vusjuhised töö viimiseks uuele 
tõusule.
) H. Paves

Vee! parematele tulemustele
Möödunud nädalal toimus õigus

teaduskonnas kom som oli-algorga- 
nisatsiooni aruande-valimiskoos
olek. Aruandega büroo tööst esi
nes koosolekul algorganisatsiooni 
sekretär sm. B. Hiire.

Nagu aruandest nähtus, on alg
organisatsioon om a töös saavuta
nud märgatavat edu. Eriti head on 
tulemused õppeedukuse osas, kus 
kommunistlike noorte hinnete 
keskmine ületab tunduvalt organi
seerimata noorte keskmise hinde.

Kahjuks aga kujunes aruanne 
vaid kuivaks sündmuste fotogra
feerimiseks, puudus tehtud töö ja  
vigade sügav analüüs. Aruandlus
perioodile langes ELKNÜ K esk
komitee VIII pleenumi otsuste täit
mine. Selle raames viidi õigustea
duskonnas läbi ainult üks laht-ine 
koosolek, siis aga need otsused 
unustati. Sm. Hiire oma aruandes 
seda puudust esile ei toonud. Sa
muti oli nõrk aruandes sisalduv 
kriitika algorganisatsiooni büroo 
üksikute sektorite aadressil: piir
duti peamiselt šeflustöö sektori ja  
selle juhataja sm. Liblika töö ar
vustamisega, ja  siingi puudus va 
ja lik  teravus.

Aruande puudusi hüvitasid mõ
nel määral elavad läbirääkimised. 
Nii sm. Metsa näitas oma sõnavõ
tus gruppide nõrka tööd kursustel. 
Grupid pole teaduskonnas täitnud 
oma ülesannet: nad pole olnud 
komsomoli töö keskusteks. -Ka sõ
navõttudes kritiseeriti teravalt 
büroo šeflustöö sektori juhtaja sm. 
Liblika tööd, kelle vastutustunde
lis e  tõttu näiteks täielikult nurjus 

, esinemisõhtu trükikäitises „Hans 
{ Heidem ann". Sm. Liblik aga, selle 

asemel et oma vigu tunnistada, 
hakkas koosolekul labase „huu
m ori" abil ennast kaitsma, millised 
katsed koosolijate poolt õigustatud 
hukkamõistu leidsid.

Sm. H. Lokke oma sõnavõtus kä
sitles teadusliku töö probleeme üli
õpilaskonnas. Õigusteaduskonnas 
valitseb sel alal lubamatu loidus. 
Siin on suur süü kommunistlikel 
noortel, kes väga vähe tegelevad 
teadusliku tööga.

Üldiselt toodi koosolekul esile 
hulk väärnähtusi senises töös, mis 
kahtlemata aitab uuel bürool neid 
kõrvaldada ja  tööd viia kõrgemale 
tasemele.

H. Laas

Üliõpilaste paremaks teenindamiseks
Arvesse võttes seda, et üliõpila

sed on enne lõunat seotud õppe
tööga, on õppeosakonnas muudetud 
üliõpilastega asjaajam ise kella
aegu.

Edaspidi toimub igasuguste tea
tiste väljaandm ine, volituste kinni
tamine, dokumentide korrastamine 
jne. õppeosakonnas igal tööpäeval 
kella 13— 16.

EiamisMtaar М мш ай tasemdc
Meie lehe toimetuse brigaad kor

raldas 16. septembril kontrollretke 
Tiigi tänava ühiselamusse, et tut
vuda nõukogu tööga ja  ühiselamu  
üldise seisukorraga.

Olukorraga tutvumine näitas, et 
kuigi Tiigi tänava ühiselamu nõu
kogu on algatanud mitmeid häid 
üritusi, pole peagu ühtki neist kor
ralikult läbi viidud, sisuline töö 
lonkab ning on piirdutud vaid vä
lise efektiga.

Vastavalt sotsialistliku võistluse 
üleskutsele TR Ü  ühiselamutele pidi 
kaasa tõmmatama laialdasemalt 
üliõpilaste abi ja  initsiatiivi ela- 
m is- ja  käitumiskultuuri paranda
miseks ühiselamus. Nõukogu kor
raldas selle täitmiseks iga nädal 
möödunud õppeaastal korruste ja  
tiibade vanemate kaudu kontrolli. 
See on andnud ka positiivseid tu
lemusi. Eriti tuleks esile tõsta a ja 
loo-keeleteaduskonna rajooni, kus 
kord möödunud kevadel tunduvalt 
paranes. Parimaks toaks seal oli 
tuba nr. 18 (toavanem sm. Palmet).

Samuti korraldati elam is- ja  
käitumiskultuuri tõstmiseks seltsi
meheliku kriitika koosolekuid, 
mille tagajärjel olukord paranes 
tunduvalt toas 51 (tänu sm. Siigu- 
rile) ja  toas 65 (toavanem sm. 
A j aste).

Suureks veaks aga tuleb lugeda, 
et seltsimeheliku kriitika koosole
kuid on peetud vähe ja needki üle- 
internaadiliselt; väga vähe ja  puu
dulikult on korraldatud selliseid 
koosolekuid tubades. Seetõttu pole 
kriitika jõudnud iga üliõpilaseni, 
iga toakollektiivini. Edaspidi tuleb 
seltsimeheliku kriitika koosolekuid 
pidada just tubade, tiibade ja  kor
ruste kaupa. Uleinternaadilised  
koosolekud on aga nende koosole
kute kokkuvõtteks.

Käesoleval sügisel on aga kont
roll olnud puudulik ja  formaalne. 
Samuti pole peetud seltsimeheliku 
kriitika koosolekuid. Töö puudu
likkus nähtub sellest, et üliõpilaste 
toidukappides vedelevad toidujäät- 
med ja pesemata toidunõud 
(tuba 6), samuti hoiavad üliõpilased 
toiduaineid öökapis (tuba 40).

Samuti on mõningais tubades tin
gimused elam iseks ebasobivad. Nii 
näiteks jooksevad toas nr. 111 vee- 
ojad, mis tulevad kõrval asuvast 
pesemisruumist pesukraanide aluste 
korrastamatuse tõttu.

Ka pole pööratud mingit tähele
panu nn. „kollasele kirjandusele", 
mis ühielamus ilaialt levib. Näiteks 
toas nr. 111 üliõp. Kull põllum ajan
dusteaduskonnast luges kodanlikul

Teaduskonnad võist
levad kergejõustikus
Järjekordsete suurte spordiüri

tustena toimuvad täna kell 18, 
homme kell 17 ja pühapäeval kell 
10 traditsioonilised teaduskondade- 
vahelised kerge jõustikuvõistlused.

Kõnesolevad võistlused on nii 
individuaal- kui ka võistkonna- 
võistlused, millest võtavad osa 
meeste ja naiste klassis teadus
kondade poolt registreeritud indi- 
viduaalvõistlejad, võistkonnad, õp
pejõud ja teenistujad. Teaduskon
dade paremusjärjestuse kindlaks
tegemiseks arvestatakse igal alal 
1? parima võistleja tulemusi (I 
koht — 15 p., II koht — 14 p. jne.). 
Teatejooksudes arvestatakse I koht 
40 punkti, 11 koht 35 p. jne., kus
juures võetakse arvesse 8 parima 
võistkonna tulemused.

Teaduskondade kehakultuurikol
lektiivid kindlustagu algavate 
suurvõistluste igakülgne hea kor
daminek. A. Pisuke

Hea eeskuju
Massilise kehakultuuriliikumise 

arendamisel ja  spordialase meis
terlikkuse tõstmisel on kehakul
tuurikollektiividel teaduskondades 
täita suured ülesanded. Peab m är
kima, et siin ongi saavutatud tea
tavat edu. Selle praktiliseks näi
tajaks on möödunud nädalal pee
tud kergejõustikuvõistlused õigus- 
ja  ajaloo-keeleteaduskonna vahel 
parimate individuaalvõistlejate ja 
kursuste selgitamiseks. Paralleel
selt sellega toimus ka kmnmagi 
teaduskonna kahe parima võistleja  
tulemuste arvestamine teaduskon
dade paremuse selgitamiseks.

Kahe võistluspäeva jooksul star
tis üle 70 võistleja, kusjuures saa
vutati küllalt märkimisväärseid 
tulemusi. Meestest saavutasid esi
kohad: 100 m jooksus Mänd, 800 m 
jodksus Pisuke, kõrgushüppes 
Schmidt, kuul.itõukes ja  kettaheites 
Reinok (kõik õigusteaduskonnast), 
kaugushüppes Siilivask (aj.-keelet.). 
Naistest olid parimad: 100 ja  400 m 
jooksus ning kõrgushüppes Aunu- 
ia, kaugushüppes Pärss, kettahei
tes Arulaid (kõik ajaloo-keeletea- 
duskonnast), kuna kuulitõuke või
tis õigusteaduskonna esindaja  
Lukk.

Kursustest olid parimad õigus
teaduskonnas II kursus (120,5 p.) 
ja  ajaloo-keeleteaduskonnas I kur
sus (88 p.).

Eriti tasavägise ja  vaheldamisi 
juhtiva matškohtumise võitis aja- 
loo-keeleteaduskond, kes saavutas 
68 punkti õigusteaduskonna 64 
punkti vastu.

Suvevaheajast tingituna hooaja 
lõpule kuhjunud kergejõustikuüri- 
tuste kiiremal ja  huvitavamal läbi
viimisel väärib nende kahe tea
duskonna eeskuju kahtlemata ra
kendamist teisteski teaduskonda
des. Puuduseks oli aga osavõtjate 
suhteliselt liiga väike arv. Halb  
on ka see, et õigusteaduskonna IV  
kursus polnud võistlustel üldse 
esindatud, V kursuselt oli vaid üks 
võistleja ja  ajaloo-keeleteadus
konna vanemad kursused ei suut
nud välja panna 4X 100 m teate- 

: jooksuvõistkondi.
O. Allikas

ajal ajalehe kaasandena ilmunud 
romaanikest „Unelmate vangla", 
toas nr. 31 loeti romaani „Punane 
aken" jne. Sellisele ideelageda kir
janduse levikule ühiselamus tuleb 
panna piir.

1. mai auks korraldas Tiigi tän. 
ühiselamu nõukogu sotsialistliku 
võistluse parima toa nimele. TRU  
Ametiühingu Komitee seadis üles 
auhinnaks rändpunalipu. Parimaks 
toaks tütarlaste osas oli tuba nr. 5 
(toavanem sm. Kaljo) ja  poiste o-^as 
tuba nr. 61 (toavanem sm. Müller). 
Ainsaks puuduseks siin on see, et 
ametiühingu komitee jättis oma lu 
baduse täitmata —  punalipp jäi 
tulemata!

Sporditöö alal on viidud läbi 
male-esivõistlused. Kuid kahjuks on 
TRU  Ametiühingu Komitee poolt 
võitjale lubatud auhind praegu 
välja andmata. Teiseks puuduseks 
on võistlusest osavõtjate vähene 
arv.

Samuti on nimeliselt organiseeri
tud võrk-, korv- ja  jalgpallivõist- 
konnad. Võistlusi on aga peetud 
vähe ja  needki oma „kam ba- 
m eeste" vahel. Eriti vähe on 
sporditööle kaasa tõmmatud nais
üliõpilast O leks otstarbekohane 
korraldada võistlusi korruste, tu
bade jne. vahel. Ametiühingu ko
mitee lubas anda toetust palli ja  
võrgu ostmiseks. Need ostetigi, 
kuid mitte ametiühingu, vaid m as
silise kultuuritöö kom isjoni esi-

Nad häbistavad meie üiikooli
Möödunud pühapäeval toimus 

ülelinnaline kolhooside abistamise 
pühapäevak, millest võttis osa ka 
meie ülikool. Meil on palju nii
suguseid üliõpilasi, kellele kolhoo- 
sisoidud on alati oodatud sündmus
teks. Töö värskes õhus elurõõmsa 
noortekollektiivi keskel, naljad ja  
reipad laulud jätavad kauni mäles- 
tuse.

Hoopig vastupidine mälestus jäi 
aga neile ajaloo-keeleteaduskonna  
üliõpilastele, kes möödunud püha
päeval koos veterinaar- ja  õigus
teaduskonna üliõpilastega kolhoosis 
käisid. Elurõõmsa ja  tööka kollek
tiivi asemel osutusime äkki ini
meste keskel, kelledest mitmed 
väärivad kõike muud, ainult mitte 
nõukogude üliõpilase nimetust.

Konguta valla Lembivere kolhoo
sis töötas peamiselt veterinaar- 
teaduskonna V kursuse üliõpilas
test koosnev rühm. Kui saaks täp
selt kirjeldada nende noorte käi
tumist ja  kõnet, siis tekiks igaühel 
küsimus: kas need tõesti on üli
õpilased ja  veel V  kursuse üli
õpilased? Kuid üles kirjutada ei 
saa seda sel lihtsal põhjusel, et 
need laused, sõnad ja  väljendused, 
mis seal tarvitati, ei kannata trüki
musta.

Veterinaarteaduskonna V kursu
sel õpib üliõpilane Juhan Vainola. 
Seda noormeest iseloomustab suur 
viinaarmastus, vulgaarne suhtumine 
naistesse ja  tööpÕlgus. Kolhoosis 
pidas Vainola endastmõistetavaks 
seda, et ega temal, „peenel noor
härral", pole ometi töötada vaja. 
Et aga kuidagi täita igavaks m ine
vat aega, jalutas ta ringi, takista
des oma kahemõtteliste väljendite
ga, pilkudega ja ka tegudega nais- 
seltsimeeste tööd. Et see kõik Vai- 
nolat siiski veel ei rahuldanud, ot
siti pärast ka viinapudel välja, m il
le liigsest „vaatam isest" sama kur
suse üliõpilane Elmar Tammes 
hoopis töövõime kaotas ja  heina
kuhja äärde pikali jäi.

Veterinaarteaduskonna V kursu
sel pole aga mitte ainult „peeni 
noorhärrasid", vaid ka „peeni prei
lisid". Miks üliõpilane E. Sügis üldse 
soitis kolhoosi, pole teada. Igatahes 
ägedas sõnavahetuses om a kaas
üliõpilastega, kes peale lõunasööki

asjata püüdsid teda tööle m eelita
da ja talle kollioosisõitjate nim e
kirja põhjuseta suurendamist ette 
heitsid, ei osanud ta ses küsim u
ses midagi vastata.

Ka Tartusse tagasisõit pärast töö
päeva kolhoosis kujunes ebam eeldi
vaks. Selle asemel, et kuulata, na
gu harilikult, rõõmsaid nõukogude 
laule, „lõbustasid" mõned pudeli- 
sobrad ja  õigusteaduskonna II kur
suse üliõpilased eesotsas Lehte Rii- 
senbergiga kaasasõitjaid hoopis 

j „põnevam a" repertuaariga. „Joo. 
sober, joo! Joo ennast täis kui si
ga! '  jorutasid purjus noormehed 
auto tagumises otsas ja eespoolni
metatud rühm tüdrukuid püüdis 
neid kõigest jõust toetada. Et aga 
see laul siiski soikus, alustati 
okupatsiooniaegset sakslaste löök
laulu „L iiy-M arleen". Kui küsi
ti, kas tõesti sobivamaid laule pole, 
lakkas laul hoopis ja  üliõpilane 
Riisenberg hakkas tegema propa
gandat esmaspäevasest vene keele 
loengust puudumiseks, põhjenda
des seda väsimusega kolhoosiskäi- 
misest. Kursusekaaslasele, kes üt
les, et loengu ettevalmistamata 
jätm iseks või puudumiseks pole  
siiski põhjust, kuna auto jõuab 
Tartu küllaltki vara, vastas ta: 
„Sa oled lihtsalt hirmus! Ma ei 
või sind kohe kannatada, sa rikud 
oma korralikkusega köt'ki vanu 
üliõpilaste traditsioone."

Üliõpilane Riisenberg ja  kõik 
teised temataolised! Meie ütlesime 
siis ja  ütleme nüüd veel kord: va
nade traditsioonide aeg on siiski 
juba möödas! Nende koht aga, kes 
ikka veel neist orjalikult kinni 
hoida püüavad, ei ole nõukogude 
ülikoolis.

See sõit näitas aga ka, et meie 
üliõpilased tunnevad siiski veel 
vähe häid nõukogude laule. M öö
dunud aastal viidi massilaulude 
õppimine läbi vahetult enne eksa
misessiooni; sellepärast kujunes see 
formaalseks. Ometi on vajalik üli
õpilasi paremini tutvustada heade 
noukogude ühislauludega. Niisugu
seid laule on meil ju küllalt.

S. Uustalu,

ajaloo-keeleteaduskonna IV  
kursuse üliõpilane.

Huvitava tegevuse algu!
Õppetöö meie ülikoolis käib juba  

mitmendat nädalat täie hooga. 
Jooksva õppetöö kõrval alustavad 
taas tegevust ka üliõpilaste eriala
sed ja  isetegevuslikud ringid. Möö
dunud nädalal kogunes oma ringi 
avakoosolekule kõigi teaduskon
dade kirjandushuviliste pere, mis 
käesoleval aastal on uustulnukate
ga tublisti täienenud.

Koosolek kuulas ära kirjandus
ringi juhatuse endise esimehe sm.
Piigi aruande tööst möödunud aas
tal. Nii aruandes kui sõnavõttudes 
märgiti suurima puudusena ringi 
võimetust kaasa tõmmata laiemaid 
üliõpilaste hulki, eriti väljastpoolt 
ajaloo-keeleteaduskonda. Selle puu
duse peamise põhjusena toodi esile 
ringi töö vähest huvitavust. Samu-

mehe sm. Mei isiklike rahadega. 
Praeguseni on need summad ame
tiühingu komiteel välja  maksmata.

Puudusi on ka sm. Mei töös. Ta 
ei moodustanud massilise kultuuri
töö komisjoni, vaid püüdis kõike 
ise ära teha. Seetõttu jäid etteval
mistatud isetegevusõhtud ära ja  
teisedki üritused puudulikuks.

Klubi tööst võib esile tõsta seda, 
et klubi on hästi sisustatud pehme 
mööbliga, on olemas mitmesugused 
mängud, ajalehed jne. Klubis on 
ka raadiovastuvõtja, miile kuula
miseks on olemas soovitatud saate
kava. Raadioaparaadi juures peaks 
olema ka korrapidaja, kuid vasta
vad seltsimehed on oma ülesandeid 
täitnud formaalselt. Nagu selgus 
vestluses üliõpilastega, on soovita
tud, nõukogude saadete asemel 
kuulatud Am eerika ja  Lääne- 
Euroopa jaamadest edasiantavat 
dzässirnuusikat. Kontrollimise päe
val puudusid nii raadioaparaat kui 
ka korrapidaja hoopiski!

Ühiselamu nõukogu töö suureks 
puuduseks on aruande-valimiskoos- 
oleku nõrk ettevalmistus. Pole 
korraldatud aruande-valimiskoos- 
oleku eelseid arutelusid tubade ja  
korruste kaupa.

Tiigi tän. ühiselamu nõukogu töö 
kontroll näitas, et nõukogu üles
kutse on tema enda poolt suures 
osas täitmata jäetud ja  et nõukogu 
ei seisa oma ülesannete kõrgusel. 
Loodame, et uus v a lita v jM u k o g i^ ,^ ^ '

ti avaldati koosolekul arvamusi ja 
tehti ettepanekuid ringi tegevuse 
intensiivistumiseks ja  mitm ekesis
tamiseks.

Valiti uus juhatus, kuhu kuulu
vad A. Nagelmaa (esimees), E. 
Niit, J. Toomla, J. Mitt, A. Siibak, 
E. Kivimäe ja  A. Tamm.

Samal päeval pidas uus juhatus 
oma esimese koosoleku, kus aru
tati läbi ringi töökava.

Rfngi töö on planeeritud kolm a
päevale ja  toimub järjekindlalt iga 
kahe nädala tagant.

Kirjandusringi üritused peaksid 
pakkuma huvi kõigile üliõpilastele 
erinevais teaduskondades. Seepä
rast ootab ring oma liikmete arvu 
kiiret ja jõudsat kasvu.

J. Mitt

võtab arvesse eelmise nõukogu 
poolt tehtud vigu ja  viib üliõpi
laste elam is- ja  käitumiskultuuri 
vajalikule tasemele.

Kontroll näitas samuti, et TRÜ  
juhtivad organid: haldusaparaat, 
komsomoli ja  ametiühingu komitee 
on lubamatult nõrgalt juhendanud 
ja  abistanud ühiselamu nõukogu 
tööd. Seetõttu paljud väärnähtused 
ei leia kiiret kõrvaldamist ja  üli
õpilaste kasvatustöö ühiselamus 
lonkab mõlema jalaga. On selge, 
et mainitud organid peavad viivi
tamatult lõpetama sellise hooli
matu suhtumise ühiselamu nõu
kogu töösse.

Ajalehe „Tartu Riiklik 
Ü likool" brigaad:

J. Lott,
ELKNÜ TR Ü  Komitee elamu- 

heaolu sektori juhataja kt.
V. Kaarna,

ajalehe „T R U " toimetuse 
esindaja.

U. Pandis,
Näituse tän. ühiselamu 

vanema kt.
К Lainas,

P. Sepp, 
üliõpilased Näituse tän. 

ühiselamust.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Rahu üritus võidab!

järjekindia võiMusega oma töö parandamise eest aitame kaasa 
Nõukogudemaa võimsuse kasvuks, rahurinde tugevdamiseks

Ainult viis aastat on möödunud 
enneolematult ulatusliku ja  laas
tava sõja —  Teise Maailmasõja  
lõpust. Ent juba aastaid tegelevad  
USA, Inglismaa ja teiste kodanlike 
maade valitsevad imperialistlikud 
ringkonnad uue soja vallalepääst- 
mise koletuslike plaanide välja 
töötamisega. Neile on tarvis sõda, 
et veelgi suurendada oma niigi 
tohutuid kasumeid, muuta veel 
metsikumaks töötavate hulkade 
ekspluateerimist ja  võimalikult pi
kendada oma iganenud režiimi ole
masolu.

Aga m iljonid lihtsad inimesed 
kogu maailmas ei taha sõda. Neil 
on veel küllalt hästi meeles lõppe
nud sõja koledused, nad teavad, 
et sõda toob ainult hukatust, häda 
ja  viletsust töötavale inimkonnale. 
Ent m iljonid ausad inimesed kogu 
maailmas mitte ainult vihkavad 
sõda, nad on ühtlasi tulvii tahet ja 
otsustavust võidelda sõja vastu, 
kindla ja  püsiva rahu eest. Nii on 
täiesti loomulik ja  seadusepärane, 
et kõigis maailma maades areneb 
ja  kasvab järjest kaasaja võim 
saim liikum ine —  rahupooldajate 
liikumine. Rahurinde jõudude suu
rust ja  ulatust demonstreeris ku
jukalt allkirjade kogumise kam paa
nia Stokhoimi üleskutsele, mis 
nõuab aatomipommi keelamist ja  
selle valitsuse tunnistamist sõja
roimariks, kes esimesena kasutab 
seda relva. Sajad m iljonid allkir
jad Stokhoimi üleskutsel — see on 
rahvahulkade kirglik protest sõja
õhutajate sepitsuste vastu, nende 
kindla tahte väljendus kaitsta та- 
hu üritust.

Rahupooldajate võimsa liikumise 
eesotsas seisab meie armastatud 
kodumaa — Nõukogude Sotsialist
like Vabariikide Liit. Uhkuse ja  
lootusega vaatavad meie maa poole 
miljonid lihtsad inimesed kogu 
maailmas, kes näevad meie kodu
maas rahvastevahelise rahu kind
lat kantsi. Nõukogude inimesed on 
kogu energiaga rakendunud rahu
likule loovale tööle, nad teostavad 
edukalt viisaastaku grandioosseid 
ülesandeid ja  seavad endale uusi 
eesmärke kommunismi ülesehitus
töös. Stalingradi ja Kuibõševi hii- 
geleiektrijaamade rajam ine, Turk
meenia peakanali ja  Lõuna-Ukraina 
ning Põhja-Krim m i kanali ehita
mine, m iljonite heSktarite kõrvelis- 
te alade niisutamine ja  põlluma
janduslikule kasutamisele võtmine
— kas on tarvis veel kirkamaid 
tõendeid Nõukogudemaa rahuar
mastusest, tema töökusest, tema 
rahva sangarlusest töös!

Rahupooldajate liikumine muu
tub järjest võimsamaks ja  võitma

tumaks. Aga imperialistid ei kohku 
siiski veel teostamast oma alatuid 
plaane. Nad klopsivad kokku sõja 
lisi blokke, kutsuvad üles sõjale 
Nõukogude Liidu ja  teiste demo
kraatlike m aade vastu; nad pääst
sid valla sõja Koreas, okupeerisid 
Taivani, sooritavad terroristlikke 
lennuretki Hiina rahvavabariigi 
territooriumile. Sellepärast peavad 
rahupooldajad mitmekordistama 
oma jõupingutusi, et üha enam  
kaitsta rahu ihMust. Nad peavad 
jär jest suurendama oma ridu, et no
vembrikuus toimuval teisel ülemaa
ilmsel rahupooldajate kongressil 
seada üles uusi eesmärke oma õil
sas töös.

Rahu kaitsmise ürituses on iga
ühel meist täita vastutusrikkad 
ülesamded. Igaüks meist peab mõist
ma, et tugevdades Nõukogude ko
dumaa võimsust, ennastsalgavalt 
töötades tema hüvangu ja õnne 
heaks, aitame me kaitsta rahu. 
Uute teaduslike töödega, noorsoo 
õpetamise ja  kasvatamise p a ra sta 
misega annavad meie õppejõud 
oma panuse rahu kaitseks. Oppe- 
distsipliini kõvendamisega ja  hooli
kama õppimisega, aktiivse osavõt
misega ühiskondlikust tööst aita
vad sellekssamaks kaasa üliõpila
sed, Ent selle kõrval on tarvis te
ha ka uusi pingutusi meie inimes
te ideelise kasvatuse intensiivse
maks ja sügavamaks muutmiseks. 
Järjekindlamalt on vaja kasvatada 
noukogude patriotismi, armas lus^ 
Nõukogude kodumaa vastu. Luba
matult nõrgalt 03 seni selles töös 
kasutatud loengulist propagandat 
Ülikooli klubi peab käesoleval õp
peaastal korraldama sageli häid 
loenguid rahvusvahelistel, üldpo
liitiliste! ja  populaarteaduslikel 
teemadel. Viivitamatult tuleb tööle 
rakendada kino-lektoorium , kus 
peetavad loengud peavad paljasta
ma sõjaõhutajate manöövreid, tut
vustama meie kodumaa jõudu ja  
võimsust. Sama ürituse raames on 
vaja demonstreerida väljapaistvaid  
nõukogude filme, mis kasvatavad 
meis kirglikku vihkamist nende 
vastu, kes sepitsevad roimarlikke 
plaane m eie rahuliku töö segam i
seks.

Neil päevil tähistame ülemaailm 
set rahukaitse päeva. Tõotagem  
meiegi se! päeval auga täita iga 
Nõukogude kodaniku püha üles- 
atanet —- olla rahu kaitsjate esimes
tes ridades. Kohusetundliku tööga, 
visadusega raskuste ületamisel, 
järjekindlusega oma töö paranda
misel anname meiegi oma osa suur
de ja  pühasse üritusse —  võitlus
se rahu eest, sõja vastu.

Rahu üritus он võitmatu!

Murrangu saavutamiseks 
ühiskonnateaduste õppimisel

Ühiskonnateaduste tundmaõppi
mise tähtsus on noore nõukogude 
kaadri kasvatamise seisukohalt 
erakordselt suur. Sellepärast on 
tarvis marksismi-leninismi aluste 
ja poliitökonoomia õppimise paran
damisele pöörata tõsist tähele
panu. Tuleb kindlustada, et igal 
üliõpilasel oleks korralik loengute 
ja  algallikate konspekt, kusjuures 
neid, kes seda. nõuet ei täida, tu
leb rangelt korrale kutsuda. Täht
saks ülesandeks on ühiskonnatea
duste loenguilt ja seminaridelt 
puudumise täielik likvideerimine. 
Otsustavat tõstmist vajab ka üli
õpilaste aktiivsus seminarides. 
Kommunistlike noorte ja  ameti- 
ühingu-organisatsioonidel seisab 
siin ees suur töö.

Õigusteaduskonna III kursusel 
võib märgata kommunistlike noor
te tõsist suhtumist neisse küsimus
tesse. Neil päevil toimusid kursuse 
komsomoligruppides koosolekud,

kus arutati poliitökonoomia õppi
mist. Kommunistlikud noored otsus
tasid abistada oma kursusekaaslasi 
ja vajaduse korral organiseerida 
ühist õppimist, et kindlustada ette
tulevate raskuste ületamine.

Seevastu II kursusel leiavad aset 
enesega rahulolu ja  passiivsuse 
meeleolud. Täiesti lubamatu on siin 
esinenud fakt, et seminari algu
seks polnud peagu ühelgi üliõpila
sel algallikad konspekteeritud.

Praegu toimuvad õigusteaduskon
na komsomoli gruppides ja kursus
tel koosolekud, kus arutatakse ühis
konnateaduste põhjaliku omanda
mise küsimust. Neil koosolekuil 
vastuvõetavate otsuste täpne täit
mine on edaspidise töö aluseks, 
mis peab kindlustama hoogsa tõu
su selles töösektoris.

B. Hiire, 
õigusteaduskonna komsomoli- 

algorganisatsiooni sekretär.

ж  *  *

Meie oteme rahurinde sõdurid
Maailm on jagunenud kaheks lee

riks —  W all Streeti poolt juhita
vaks märatsevaks sõjaleeriks ja 
Nõukogudemaa poolt juhitavaks ra
hu, demokraatia ning sotsialismi lee
riks. Nemad koguvad aatomipommi 
tagavarasid, meie ohjeldame oma 
kodumaa suurte jõgede energiat.

iga päevaga järjest suureneb 
rahupooldajate hulk kogu m aail
mas, järjest laiemalt levib tõde 
Noukogude Liidust, meie töökusest 
ja  rahuarmastusest. Seda tõde pole 
võimalik peita mingi „raudeesriide" 
taha ja  see hakkab järjest selgemi
ni paistma kogu maailma ausatele 
inimestele.

Sellepärast ongi just reaktsiooni 
leer ärevil: tal poie tõe võidust

midagi head oodata. Aga see ligi
neb iga päevaga aina kiiremini, ja  
mida ligemale ta jõuab, seda inten
siivsemalt hakkab paadunud reakt
sionääride hirmust pinguldatud aju  
välja mõtlema kõikvõimalikke ala
tuid võtteid' kaigaste pildumiseks 
ajalooratta kodaraisse. Nad oku
peerisid Taivani, tungisid Koreasse 
ja ei kohku tagasi teistegi kuri
tegude eest. Rahuleer peab olema 
valvel!

Kõigi eesrindlike inimeste pilgud 
ia mõtted on pööratud Nõukogude 
Liidu kui kindlaima rahukantsi 
poole. Nõukogude inimesed on saa
vutanud bolševike partei juhtimisel 
hiilgavaid võite sotsialismi üles
ehitamisel ja astuvad kommunis

mi künnisele, nad on näidanud 
vastupidavuses ja  järjekindluses 
oma sirgjooneliste eesmärkide taot
lemisel suurt eeskuju, mis äratab 
kõigis ausates inimestes lugupida
mise. Meie ei tohi oma igapäevases 
töös hetkekski unustada, milline 
vastutus lasub meil kõigil rahuüri- 
tuse kindlustamisel: oleme me ju  
rahuarmee eesliinivõitlejad. Pida
gem niisiis alati silmas, et ka oma 
hea ja  korraliku õppimisega anna
me panuse rahu kaitseks, sõjaõhu
tajate sepitsuste nurjaajamiseks.

V. Kfoslov, 
metsandusteaduskonna IV kursuse 

üliõpilane.

Om a igapäevase tööga kindlustame rahu
Kapitalistlikus Läänes hirmuta

vad kõnelejad, raadio ja a jak irjan 
dus iga päev rahvahulki uue sõjaga. 
Kapitalistlik maailm elab sõjapala- 
vikus, lootes sõjaga pikendada oma 
armetut olemasolu. Sõda ei valm is
ta ette mitte ainult poliitikud ja  
kindralid, vaid sellele koletu slikule 
tööle on kaasa tõmmatud ka tead
lased. Nad mõtlevad välja  aatomi- 
ja  vesinikupomme, rakendavad oma 
võimeid selleks, et täiustada inim- 
tapu-vahendeid. Kodanlikud arsti

teadlased töötavad selleks, et mitte 
pikendada, vaid lühendada inimes
te elu: nad uurivad bakterioloogi
lise relva kasutamise ja  täiustamise 
võimalusi.

Ka mina õpin arstiks. Ent võrra
tult teissugune on minu, nagu kõigi 
noukogude arstide tulevik. Meie 
näeme oma elusihti selles, et tee
nindada meie töötavat rahvast, 
hoolitseda tema tervise ja  heaolu 
eest. Meile on kallis nõukogude ini
mese loov töö ja  sellepärast asume

me nende paljum iljonilises ileeris, 
kes võitlevad sõjaõhutajate räpaste 
taotluste vastu. Ka praegu, õppides 
ülikoolis, oleme me rahurinde sõdu
rid. Me valmistume ju  tublideks 
kommunismi ehitajateks. Seepärast 
on iga sisukas tööpäev, iga hästi 
sooritatud eksam löögiks sõjaohu
ta jaile, väärikaks panuseks rahu 
kaitsmise üritusse.

J. Reinaru, 
arstiteaduskonna V  kursuse üliõpi

lane.

Valusaid küsimusi 
ÜTÜ tegevuses

Üliõpilaste Teaduslik Uhing meie 
ülikoolis on oma senises töös kaht
lemata saavutanud märkim isväär
set edu. Kuid samuti ei ole kaht
lust, et tulemused oleksid veelgi 
suuremad, kui U TU  töös ei esineks 
küllalt suuri puudusi.

Suurimad puudused leiavad meil 
aset juhendamise osas õppejõu
dude poolt ja  töö temaatikas.

Igasuguste sisulise töö küsimuste 
lahendamisel, tööde temaatika 
läbiarutamisel, konverentside te
maatika fikseerimisel ja  m ujal 
kerkib pidevalt esiplaanile õppe
jõudude osavotu küsimus UTU  
tööst. Ringi juhendaja ülesanded 
temaatika valikul ja läbitöötami
sel on väga suured, teemade prak
tilisel lahendamisel on tihtipeale 
hädasti vaja õppejõu abi ja  nõu
annet. Seepärast tuleb soovida, et 
kateedrid väga tõsiselt suhtuksid 
üliõpilaste teadusliku töö juhtimis
se. Tähtsamate teemade juhenda- 
jaiks võiks määrata mitu õppe
jõudu. Tingimata oleks tarvis, et 
õppejõud astuksid U TU  liikmeks ja 
võtaksid selle tööst aktiivselt osa. 
Nii ongi see teistes Nõukogude 
Liidu ülikoolides, meil aga on sel
les suhtes tugevasti maha jäädud.

Kogemused näitavad, et väga häs
ti töötavad need teaduslikud rin
gid, kelle juhendajad oma kohus
tusi hoolega täidavad. Selliste õppe
jõududena väärivad märkimist 
prof. Valdes ja  vanemõpetaja Rau- 
dam arstiteaduskonnas, prof. Teh- 
ver veterinaarteaduskonnas, prof. 
Kadari ja  vanemõpetaja Rink õi
gusteaduskonnas jt. Neist seltsi
meestest peaksid teisedki õppejõud 
eeskuju võtma. Kateedrid peaksid 
hoolikamalt kaaluma küsimust, 
kuivõrd saab üliõpilasi rakendada 
kateedri teadusliku uurimistöö 
teatavatesse etappidesse.

Üliõpilaste teadusliku töö tem aa
tika peamiseks puuduseks on selle 
killustatus. A jaloo-keeleteaduskon
na temaatikas näiteks puudub 'ül
dine süsteem ja  sihipärasus. Ü ldi
seks paheks on see, et armastatak
se tegelda igasuguste pisiküsimus- j 
tega, kuna põhilist tähtsust oma
vate probleemide käsitlemist kar
detakse.

Nende vigade kaotamiseks tuleb 
ka meie U TU -s rakendada brigaa
dide süsteemi, s. o. mitme ringi 
kompleksuurimusi, mida edukalt 
rakendatakse näiteks Läti Riikli
kus Ülikoolis. Ka tuleks U TU  tege
vust lähendada õppeprotsessile, 
võttes paremad seminari- ja kur
susetööd Ü TÜ  tööplaani. Kateedrid 
omalt poolt aga peaksid andma 
üliõpilaste töödele kindla suuna ja  
julgustama neid asuma põhiliste 
teaduslike probleemide uurimisele.

ÜTÜ nõukogu ja osakonnad tea
duskondades peavad nende puu
duste likvideerimises nägema oma 
põhilist ülesannet.

V. Leeto.
ÜTÜ nõukogu aseesimees.

Viimaste nädalate kestel toimusid j 
kõigis meie ülikooli komsomou- 
algorganisatsioonides üldkoosole
kud, kus kuulati ära senise büroo 
sekretäri aruanne tehtud tööst, aru
tati see läbi ja  seati üles konkreet
sed ülesanded järgnevaks tööperi
oodiks. Samadel koosolekutel valiti 
ka komsomoli-algorganisatsioonide 
uued bürood.

Väga suureks edusammuks tuleb 
lugeda meie kommunistlike noorte 
kasvavat arusaamist kriitika ja  
enesekriitika tähtsusest ja  selle 
vaheda relva järjest printsipiaalse- 
mat ning võitlevamat kasutamist. 
Aruande-valimiskoosolekud näita
sid, et meie kommunistlikud noored 
mõistavad, et seal, kus valitseb 
enesega rahulolu, kus ei juhita  
tähelepanu puudustele ega võidel
da nende kõrvaldamise eest, ei saa 
olla edasiminekut. Sellepärast suh
tusid nad õigustatud nõudlikkusega 
seniste büroode töösse ja  tõid siin 
esinenud väärnähted bolševistliku  
printsipiaalsusega esile.

Suurimat tähelepanu pühendati 
koosolekuil õppetöö küsimutele. Õi
gusega heideti büroodele ette, et 
vähe on organiseeritud võitlust 
kõrge õppedistsipliini eest, pole kül
lalt võitlevalt juhitud ühiskonna
teaduste ja  vene keele õppimist jne. 
Uutelt büroodelt nõuti, et iga õppe
töös või -distsipliinis esinenud väär
nähtuse arutamiseks ja  vastava 
ühiskondliku arvamuse loomiseks 
korraldataks komsomoligrupi lah
tine koosolek. Samal ajal tõid kom 
munistlikud noored esile vigu ka 
üksikute õppejõudude töös. Põllu
majandusteaduskonnas märgiti näi
teks, et väikeloomakasvatuse k a 
teedri assistent sm. Kukk ei seisa 
igakord oma ülesannete kõrgusel. 
Ajaloo -keeleteaduskonna kommu - 
nistlikud noored heitsid sm-tele 
Laignale ja  Andronovile ette, et 
nende loengud pole huvitavad ega 
küllalt sisukad. Parandada tuleb ka 
õppe-abiasutiste tegevust. Näiteks 
nurisesid ajaloo-keeleteaduskonna  
kommunistlikud uoored seeüle, et 
pearaamatukogus toimub raamatute 
laenutamine ennelõunal, mil ena
mik üliõpilasi raamatukogu ei saa 
kasutada.

Aruande-valimiskoosolekutel rõ
hutati, et komsomoli-organisatsi- 
oon peab õppejõude aktiivselt abis
tama kasvatustöö läbiviimisel, peab 
olema noorte kommunistliku kasva
tuse keskuseks. Sõnavõtjad tõid 
esile häbiväärseid fakte, kus üksi
kud kommunistlikud noored, selle 
asemel et võidelda igasuguste dist- 
sipiiinirikkumiste vastu ja  üliõpi
laste kõrge moraalse taseme eest, 
on ise sattunud m ahajäänud m eele
olude kammitsasse. Kui metsatöös
tuse osakonna I kursuse üliõpilased 
said praktikumil hakkama korra
rikkumistega, siis kommunistlikud

noored Marmor ja  Hagus (viimane 
on veel koguni grupiorganisaator) 
ei pannud sellele piiri, vaid aitasid 
ise korda rikkuda!

Kommunistlike noorte tähtsaks 
ülesandeks peab olem a võitlus nõu
kogude võimule võõraste elementi
de vastu üliõpilaskonnas. Selliseid 
inimesi m eil veel on. Nii märgiti, 
põilmajandusteaduskonnas, et kom 
munistlike noorte ridade kasv zoo- 
tehnika osakonna IV kursusel on 
nõrk seepärast, et siin tegutsevad 
ebanõukogulikud üliõpilased liiste, 
Riiga jt., kellele pole antud v a ja 
ti kku vastulööki. Tuleb rangelt või
delda selle eest, et ükski aus noor 
ei sattuks selliste elementide mõju 
alla. Seal aga, kus kasvatustöö on 
nork, seda juhtub. Tüüpiline vete
rinaarteaduskonnale on fakt, et V 
kursuse üliõpilased Vainola ja  
Tammes, kes päritolult on tublid 
nõukogude inimesed, lasti sattuda 
võõraste elementide mõju alla nii
võrd, et nad langesid huligaanitse
miseni. Ja samal kursusel õpib en 
dine teaduskonna kom som oli-alg- 
organisatsiooni sekretär sm. Jüris- 
son! Sellised faktid on tõsiseks 
hoiatuseks veterinaarteaduskonna 
kommunistlikele noortele. Oma töö 
parandamiseks peavad nad printsi- 
piaalsemalt ja  järjekindlam alt aren
dama kriitikat ja  enesekriitikat.

Palju õpetlikku andsid koosole
kud ka siseorganisatsioonilise töö 
osas. Selgus, et veterinaarteadus
konnas, arstiteaduskonnas jm . töö
tasid lubamatult halvasti grupid. 
Kõigis teaduskondades rakenda
mist väärib põllumajandusteadus
konnas tehtud ettepanek, et edas
pidi vähemalt pooled koosolekuist 
oleksid lahtised.

Terava kriitika osaliseks sai ka 
ELKNÜ TRU Komitee mitmete 
sektorite tegevus. Toodi esile, et 
šeflus- ja  kehakultuuritöösektor 
(sm-d Karp ja  Aavola) juhivad  
halvasti tööd teaduskondades. Eba
regulaarselt korraldati ka grupi- 
organisaatorite seminare, ja  needki 
olid tihti vähe konkreetsed ja  pin
naliselt ettevalmistatud.

Aruande valimiskoosolekul m oo
dustatud uute büroode tähtis üles
anne seisab selles, et tähelepane
likult suhtuda kõigisse kriitikalis- 
tesse märkustesse ja vead, millele 
juhiti tähelepanu, kõrvaldada. Sa
mal ajal on vaja väsimatult edasi 
arendada kriitika ja  enesekriitika 
rakendamist, sest kriitika ja  enese
kriitika —  see on komsomoli tööd 
juhtiv jõud. Kujunegu ?. ja  8. ok
toobril toimuv üleülikooliline kom - 
somoli-organisatsiooni aruande- 
valimiskoosolek uueks edusammuks 
selle relva õigel ja  printsipiaalsel 
kasutamisel!

H. Tiido,
ELKNU TRU  Komitee sekretär.
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Keeleteaduslik diskussioon,Terav
das" näitas täie teravusega, m is
sugusesse ummikusse Marr ja  te
ma õpilased nõukogude keeletea
duse olid viinud. Nagu s e lts id e s  
Stalin oma pöörettekitavas artiklis 
„Marksismist keeleteaduses" m är
gib, tekitas sellise olukorra ühelt 
poolt araktšejevlik režiim, mis va
litses keeleteaduse juhtivais orga
neis ja  mis summutas igasuguse 
Marri õpetuse kriitika, teiselt poolt 
aga ka see, et „Marri õpetuses on 
terve rida lünki, vigu, täpsustama
ta probleeme, läbitöötamata teese".

Kui Marr ja  tema õpilased püüd
sid üldsust veenda selles, et nende 
poolt pakutav nn. „uus õpetus kee
lest" on ainuvõimalik marksistlik 
keelekäsitus, mis põhjeneb ajaloo
lise ja  dialektilise materialismi 
meetodil, siis näitas seltsimees 
Stalin veenvalt, et Marr oli ainult 
„marksismi lihtsustaja ja  vulgari- 
seerija", kes püüdis küll olla m ark
sist, kuid ei suutnud seda ja  tõi 
selletõttu keeleteadusse terve rea 
ebamarksistlikke vormeleid, mille 
alusel oli võimatu edasi arendada 
noukogude keeleteadust.

Nii tõi Marr keeleteadusse seisu
koha, et keel on p e a l i s e h i t i s  
oma ajajärgu ühiskondlik-m ajan- 
duslikule baasile. Seltsimees Stalin 
näitab, et see seisukoht on pohiii- } 
selt väär, sest keel ei teki ega kao 
seoses ühiskondlikkude formatsi
oonide vaheldusega, keelt ei loo 
üks teatav baas või üks klass, vaid t 
keel on kujunenud kogu ühiskon- j 
na ajaloo, terve rea ajastute jook
sul ja  teenib võrdselt kõiki ühis
konnaklasse, kogu ühiskonda.

Teiseks Marri põhiseisukohaks, 
mille vastu juba diskussiooni jo ok 
sul mõnede Marri vastaste (prof. 
Tšikobava, G. Kapantsjan) poolt 
välja  astuti, oli väide, et keel 011 
olnud ja  jääb alati k l a s s  i- 
k e e l e k s .  Ka see Marri põhi
väide, nagu selgus seltsimees 
Stalini teostest, oli täiesti ekslik.

Eelmiste seisukohtadega on tihe
das seoses ka Marri opetus keelte 
tekkimisest ja  arenemisest, keelte 
ajaloolisest kujunemisest. Vastu
pidiselt Engelsile, kes näitas, kui
das keel tekkis seoses tööprotsessi
ga, väidab Marr, et häälikuline 
keel, m illele eelnes käe- ehk viipe
keel, kandis algul maagilist ise
loomu, koosnes tööga seoses oleva
test maagilistest hüüetest, mis olid
ki maagide poolt kasutatava esi
algse keele algelementideks. Neist 
algelementidest ehk algsilpidest, 
milliseid Marri arvates olnud neli 
(sa/, /o/z, roš), olevatki
arenenud kõik hilisemate keelte 
sonad, kusjuures ristumine olevat 
etendanud keelte kujunem isel pea
osa. Kõik maailma keeled olevat 
korduvate ristumiste tulemuseks. 
Keele kui pealisehitise arenemine 
toimuvat Marri arvates hüppeliselt, 
üleminek ühelt kvaliteedilt teisele 
olevat järsk, plahvatuslik. Nagu 
seltsimees Stalin näitas, on Marri 
kujutlus keelte kujunemisest ja 
stadiaalsest arenemisest täiesti eba
ajalooline ja  ebamarksistlik. Ta 
ütleb: „Marksism arvab, et keele 
üleminek vanalt kvaliteedilt uuele 
ei toimu plahvatuse teel, mitte 
olemasoleva keele hävitamise ja 
uue loomise teel, vaid uue kvali
teedi elementide järkjärgulise ko
gunemise teel, järelikult vana kva
liteedi elementide järkjärgulise  
väljasurem ise teel". Samuti annab 
seltsimees Stalin ristumise mõiste 
oige lahenduse, öeldes: „Täiesti 
väär oleks arvata, et näiteks kahe 
keele ristumise tagajärjel tekib 
uus, kolmas keel, mis ei sarnle 
ühegagi ristunud keeltest ja erineb 
kvalitatiivselt neist mõlemaist. T e 
gelikult tuleb üks keeltest ristumi
sel tavaliselt välja võitjana, säili
tab oma grammatilise ehituse, säi- 
iitab oma sõnavara põhifondi ja  
jätkab oma arenemist oma arene
mise sisemiste seaduste järgi, teine

keel aga kaotab järk-järgult oma 
kvaliteedi ja  sureb järk-järgult  
välja ".

Sellega, et seltsimees Stalin esi
le tostab keeles selle s õ n a v a r a  
p õ h i f o n d i  ja g r a m m a t i l i 
s e  s t r u k t u u r i ,  annab ta ühtlasi 
alused keelte suguluse ja  arenemi- 
segi selgitamiseks, sest ei ole kau
geltki ükskõik, kas kahe keele 
ühisjooned esinevad nende keelte 
grammatilises struktuuris ja  sõna
vara põhifondis või milleski muus. 
Kui kahe keele grammatilises 
struktuuris ja  põhisõnavaras esi
neb ühisjooni, siis ei saa nad olla 
juhuslikud, vaid need viitavad ühi
sele päritolule, keelte sugulusele. 
Marristid aga teatavasti eitasid 
keelte sugulust, mis võiks olla tin
gitud ühisest päritolust, sest selles 
nägid nad rassistliku algkeele- 
teooria väljendust. Seltsimees Stalin 
ütleb selle kohta: „N. J. Marr hal- 
vustab kõrgilt igasugust katset 
uurida kee!te rühmi (perekondi) 
kui „algkeele" teooria avaldumist. 
Ometi ei saa eitada, et näiteks 
sääraste rahvuste keelte suguluses 
nagu seda on slaavi rahvused, ei 
ole kahtlust, et nende rahvuste 
keelte uurimine võiks tuua keele
teadusele suurt kasu keele arene
mise seaduste uurim isel".

Eitades keelte geneoloogitist su
gulust eitasid marristid ühtlasi ka
v d l e v - a j a l o o l i s t  m e e 
t o d i t ,  pidades seda formalistli
kuks, sest see viis paratamatult 
keelte ja  keeleliste nähtuste suhe
te selgitamisele. Selle asemel kõ
nelesid nad keelte stadiaalsest klas
sifikatsioonist ja  kasutasid uurimis
meetodina nn. paleontoloogilist ana- j 
lüüsi, mis püüdis eri keelesiistee- ! 
midessegi kuuluvates keeltes leida ! 
ühiseid algelemente. On loomulik, 
et seesugune keelte ajaloolist are
nemist ignoreeriv ühiste silpide 
otsimine ei saanud olla teadusli
kuks uurimismeetodiks, vaid oli 
„ennustamine kohvipaksult", nagu 
tabavalt märgib seltsimees Stalin.

Diskussioon näitas, et Marri ja 
tema õpilaste õpetuses oli palju v i
gu. Seltsimees Stalin oma töödes 
paljastas ilmekalt marristide põhi
vead, näitas Marri õpetuse ebatea
duslikkuse vulgaar-ma rksi stlikku 
olemust. Isegi seesugused keele
teadusele põhilised suhted nagu 
keele ja  ajaloo ning keele ja  mõt
lemise vahekord olid Marri õpetu
ses vääralt valgustatud. Sellepärast 
ei saanud Marri õpetus edasi viia 
nõukogude keeleteadust, vaid pi
durdas selle arengut, viis selle um 
mikusse.

On arusaadav, et ka e e s t i  
k e e l e t e a d u s e l e  ei saanud 
Marri väärteooria olla viljastav ja  
et ka meil tehti Marri õpetuse mõ
jul vigu. Kõige kaugelemineva- 
maks ja  viljatum aks Marri õpetu
se rakendamise katseks eesti keele 
alal võib pidada möödunud aastal 
Tartu Riiklikule Ülikoolile esitatud 
kandidaadidissertatsiooni, mille au
tor A . Konks püüdis eesti keelt 
näidata kreeka keele lähtekohana, 
kõrvutades Marri kaudsel eeskujul 
kreeka ja  eesti keele sõnu, arves- , 
tamata nende keelte ajaloolist are
nemist ja  kuuluvust eri keelkonda. ' 
Näitena selle pseudoteadusliku töö 
materjalidest olgu esitatud mõned 
koomilisuseni ulatuvad eesti ja  
kreeka sõnade kõrvutamiskatsed. 
Nii olevat kreeka sõna рягя/й- 
//^os lähtekohaks eesti sõnad 
paras /a///;as või /w /s  /ы/Z^as, kree
ka ро/м/а/т/^а lähtevormiks eesti 

jne.

Innustunumaks „uue õpetuse" 
propageerijaks meil oli N. Marri 
õpilane prof. Kr. Kure. Juba 1940.a. 
alates, mil ta Akadeem ilises Ema
keele Seltsis esines ettekandega 
noukogude keeleteadusest, on prof. 
Kure olnud kõige aktiivsemaks 
Marri vaadete levitajaks nii oma 
õppetegevuses kui ka kirjutistes ja 
ettekannetes. Nagu teised Marri

õpilased, oli ka prof. Kure veendu
nud, et Marri „uus õpetus keelest" 
on ainuke tõeliselt marksistlik 
keelekäsitus. Lähtudes sellest ei 
piirdunud prof. Kure ainult Marri 
õpetuse tutvustamisega, vaid asus 
ründama kõiki neid, kes täiel 
määral ei tunnustanud Marri seisu
kohti (näit. artiklis „Töö keele
teaduse rindel rajada õigele meto
doloogilisele alusele", „Rahva 
H ääl" nr. 23, 27. I 1950). Kuigi prof. 
Kure kriitika oli niivõrd õigusta
tud, kuivõrd see ründas vanu ko- 
dantikke seisukohti keeleteaduses, 
olid siiski väärad need lähtekohad, 
milledest välja minnes prof. Kure 
nõudis klassielementide jälgimist 
eesti keeles, sõnavara päritolu ja  
keelte suguluse küsimuse käsitlust 
jne. Samuti on prof. Kure marrist- 
likud seisukohad väljendunud ka 
tema poolt koolidele koostatud 
keeleõpikuis „Eesti keele gramma
tika", mistõttu nende õpikute (eri
ti viimaste osade) kasutamise lu
bamine koolides on muutunud 
küsitavaks.

Peale prof. Kure on Marri õpe
tust meil tutvustanud ja  püüdnud 
rakendada ka prof. P. Ariste ja  
dots. A . Kask.

Üldiselt peab siiski märkima, et 
Tartu Riikliku Ülikooli eesti filo- 
ioogia kateedreis on M arri õpetus
se suhtutud mõnevõrra kriitiliselt. 
Nii näiteks ei ole tehtud katseid 
(välja arvatud mõningad prof. K u
re omaaegsed sellekohased katse- 
tised) rakendada so om e-u g ri keelte 
alal paleontoloogilist analüüsi _ ja  
on eitavalt suhtutud Marri õpe
tusse 4 algelemendist. Ometi on 
Marri õpetus pidurdanud siingi kee
leliste faktide selgitamist, sest ei ol
nud ju ..õia;e" kõnelda sellest, et 
praegused läänemeresoome keeled 
kunagi ühisest lähtekohast oleksid 
hargnemise teel kujunenud, 
see oleks tähendanud kodanliku 
„algkeele" oletamist ja „form alist
liku" võrdlev-ajalooiise meetodi 
tunnustamist. Hoopis vastupidi, 
lähtudes keelte ristumisest, tuli se
letada, et eesti keel on ka läti kee
lega „suguluses", sest aastatuhan
deid kestnud naabruse tõttu on 
siin tekkinud rida ühiseid elem en
te. Raske oli käsitleda ajaloolise 
häälikuõpetuse küsimusi, sest siin
oli pidevalt oht langeda „kom para
tivism i"; raske oli kõnelda sõna
varast, sest siin oli oht rääkida 
„om adest" sõnadest ja  „laenudest": 
raske oli „m itteform alistlikult" sel
gitada morfoloogiagi küsimust, sest 
tuli õpetada mitte morfoloogiat, 
vaid süntaktilist morfoloogiat, m il
les morfoloogia oli allutatud sün
taksile. Isegi praktiliste keeleküsi
muste lahendus muutus raskeks, 
sest tuli pidevalt arvata, kas mitte 
see või teine sona, näit. n о u - 
a n d l a ,  p i i m a t a l i t u s  vm. ei 
ole aegunud", mida ei sobi tarvita
da nõukogude inimesel.

Sellepärast võeti nõukogude 
keeleteadlaste ja  kogu nõukogude 
rahva poolt suure vaimustusega 
vastu „Pravdas" diskussioonikorras 
avaldatud seltsimees Stalini artik
kel „Marksismist keeleteaduses", 
mis purustas Marri vulgaarm ark
sistlike väärõpetuse ja  haruldase 
loogilise selgusega näitas nõukogu
de keeleteadlastele kätte tee tõelise 
marksistliku keeleteaduse loomi
seks.

Meie keeleteadlaste ülesandeks 
on seltsimees Stalini tööde alusel 
ümber korraldada kogu om a keele
teaduslik töö, parandada tehtud 
vead, läbi vaadata uurimistööde 
plaanid, koostada uued õppe
programmid ja  õpikud, loova krii
tika ja  enesekriitika valgusel eda
si arendada nõukogude marksist
likku keeleteadust, sest nagu m är
gib seltsimees Stalin, „mingisugune 
teadus ei saa areneda ja  edeneda 
ilma arvamuste võitluseta, kriitika
vabaduseta",

A. Kask,
eesti keele kateedri dotsent.

Rangelt vältida muMuste vigade kordumist
Tuleval nädalal alustavad meie 

ülikoolis taas tööd poliitkoolid ja  
poliitringid, mis peavad olema 
meie töötajate ideelis-poliitilise 
kasvatamise ja karastamise tähtsa
teks relvadeks. Meil on tarvis kind
lustada, et poliitkoolide ja  -ringide 
töö toimuks häireteta ja  kõrgel 
ideelis-teoreetilisel tasemel. Et se
da saavutada, peame aga tähele
panelikult õppima poliitkoolide ja  
-ringide senise töö kogemustest ja 
rangelt vältima möödunud aastal 
tehtud vigade kordumist.

Kõigepealt tuleb suurima hooli
kusega teostada ringide ja kooli
de juhatajate valikut. Töö poliit- 
ringis tuleb usaldada isikutele, kel 
on selleks sobivaid võimeid ja  kes 
pole koormatud teiste suurte ühis
kondlike kohustustega. Möödunud 
aastal esines ses osas vigu. Näiteks 
määrati poliitkooli juhatajaks sm. 
E. Kurg, kelle töö kaadriosakonna 
juhatajana ja  sagedased pikaaja
lised komandeeringud ei jätnud 
talle aega poliitkooli töö juhtim i
seks, mistõttu poliitkooli töö II 
semestril täiesti soikus. Metsandus
teaduskonna poliitkoolis puudus 
pikemat aega juhataja. Lõpuks 
määrati sinna tööle üliõpilane 
Zäuram, kes aga peagi praktikale 
sõitis, sellest kellelegi teatamata. 
Ja ka selle kooli töö jä i seisma.

Võimalikult tuleb vältida ka koo
lide ja  ringide juhatajate sagedast 
vahetamist, mis möödunud aastal 
tihti esines. On tarvis silmas pi
dada, et poliitkooli juhataja on 
ühtlasi ka kuulajate kasvataja. 
Seepärast on tarvis, et juhataja  
töötaks ühel kohal pikemat aega, 
et tutvuda kuulajatega ja luua eel

dusi edukaks kasvatustööks. See
pärast on juhatajate sagedane va
hetamine lubamatu.

Paremini on tarvis organiseerida 
eesrindlike poliitharidustöö alal 
töötajate kogemuste levitamist. 
Möödunud aastal tegid oma tööd 
eeskujulikult sm-d Säärits, Feld
man, Judeikina, Kull, Jannus jt., 
kuid nende töömeetodid ei leidnud 
küllaldast populariseerimist.

Soovida jättis ka aruandlus. Rin
gide ja  koolide juhatajad olid ko
hustatud iga kuu lõpul esitama 
ametiühingu komiteele aruande 
tehtud tööst. Kuid mõned seltsi
mehed (sm-d Herzen, Taev, Seppo) 
ei täitnud seda ülesannet. Ka sel
lest veast tuleb tänavu vabaneda.

Paljusid mulluseid vigu oleks 
saanud vältida, kui juhatajate ül
dine instruktaaž olnuks paremini 
korraldatud ja  kui üksikud partei- 
büroo liikmed oleksid tundnud 
enam huvi poliitkoolide töö vastu. 
Instruktaaži pidi korraldama sm. 
Kaal, kes selle ülesande täitmata 
jättis, parteibüroo aga ei kontrolli
nud oma sellekohase otsuse täit
mist. Halb oli ka see, et partei
büroo liikmed peagu üldse ei kü
lastanud poliitkoole. Väga vähe 
pööras tähelepanu poliitkoolide 
tööle ka partei linnakomitee, kes 
ei saatnud oma esindajaid kevadel 
korraldatud lõppvestlustele.

Pole kahtlust, et mulluste vigade 
vältimine osutub tähtsaks teguriks 
poliitkoolide töö parandamisel, üli
kooli töötajate ideelise kasvatuse 
taseme tõstmisel.

A. Rauman,
ametiühingu kultuurikomisjoni 

esimees.

Seinaiehtede «suvemnak» peab iõppema
Esimene õppetöökuu —  septem

ber —  hakkab lõppema. Õppetöö 
on täies hoos, üliõpilaste m itme
kesistes organisatsioonides, teadus
likes ringides ja  m ujal käib huvi
tav tegevus, algavad ettevalm istu
sed järjekordseks kunstilise ise
tegevuse olümpiaadiks. Kuid seina
ajalehed, mis peaksid kajastama 
uue õppeaasta sündmusi ning orga
niseerima üliõpilasi paremate tu!e- 
muste eest võitlema, vaikivad ena
mikus teaduskondades senini.

Ainult üksikuis teaduskondades, 
nagu õigus- ja põllumajandus
teaduskonnas, on seinalehe toime- 
tusekolleegium vastutustundega 
suhtunud oma ülesandeisse. See
vastu ajaloo-keeleteaduskonna sei
naleht aga ei anna ikka veel elu
märki. Kehakultuuriteaduskonna 
seinalehest „Sõnarivi" on lugem i
seks välja pandud vaid seinalehe

pealkiri ja  rubriigi nimetus „Tera
va pilguga". Vilets on see toimetus, 
kellel ei jätku teravat pilku ise
endagi tegevusetuse märkamiseks. 
Ka arstiteaduskonna seinalehtede, 
milledest „Progressiivne Farm aat
sia" kevadisel seinalehtede ülevaa
tusel hindamist leidis, nägusad 
tahvlid on oma tavalistelt asukoh
tadelt pikemat aega kadunud.

On selge, et sellise unise olu
korra edasikestmist seinalehtede 
osas paljudes teaduskondades luba
da ei saa. Teaduskondade komso
moli ja  ametiühingu büroodel, kel
le häälekandjaiks seinalehed 011, 
tuleb kindlustada seinalehtede re
gulaarne ilmumine ja hoolitseda 
selle eest, et seinalehtede sisu vas
taks neile nõuetele, mida me talle 
esitame.

E. Plotnik

КнЬи kadHS Niina Aieksejeva?
Juba mõnda aega on jäljetult  

kadunud ajaloo-keeleteaduskonna  
üliõpilane, III kursuse inglise filo
loog Niina A leksejeva. Viimati 
nähti teda stipendiumi maksmisele 
järgnenud päeval, mil ta internaa

dis pühitses oma sünnipäeva. Loen
guid pole ta aga kaua oma külas
käiguga „austanud".

Niina Aleksejevat otsivad rühma
kaaslased, dekanaat ja  õppejõud, 
kelle juures tal 011 akadeemilisi

võlgnevusi. Juhul, kui keegi luge
jaist juhtub või juhtus teda näge
ma ülikooli kassa ümbruses sep
tembrikuu stipendiumi väljam aks
mise ajal, palutakse sellest ülal- 
maini tuile teatada.

Li№i§igma!e
Miks ei ole ülikooli ametiühingu

komitee liikmetel ja  eriti vastuta
vatel töötajatel 'üldiselt teatavaks- 
tehtud vastuvõtuaegu? Selliste 
kindlate kellaaegade olemasolu 
säästaks hulga üliõpilaste väärtus
likku aega.

S. Teesaar

*

Eesti NSV 10. aastapäeva eel tehti 
paljugi meie ülikooli välise ilm e  
parandamiseks. Ent puudusi 011 
siin siiski veel küllalt. Nii on osa 
peahoonest valgendamata. Väga 
näotu on ka korralagedus peahoo
ne õues: siin vedeleb vana mööb- 
!it, puuhalge, telliskive, kivisütt ja  
.'gasugust prahti. Kas poleks haldus- 
aparaadil võimalik siingi korda 
luua?

L. Siimer
*

Kunas tehakse järjekordsed kok
kuvõtted sotsialistliku võistluse tu
lemustest? Rektoraadi ja  am eti
ühingukomitee otsuse kohaselt pi
danuks seda tehtama 21. juuli), ent 
see otsus on jäänud täitmata. Pole 
siis ime, et võistlus, mida keegi ei 
jälgi, on hakanud soikuma.

у U. Soo

Miks pole seni veel tegevust alus
tanud kino-lektoorium? Üiikooii 
kollektiiv ootab seda juba ammu 
kannatamatusega.

R. Tartes

KomsomaM- ga ameti- 
üMngHkomMee ühine üritas

Esmaspäeval, 2. oktoobril alguse
ga kell 18 toimub aulas kommunist
like noorte ja  ametiühingu grupi- 
01-ganisaatorite ühine õppus. Kui 
seni kursustel tihtipeale lonkas 
koostöö komsomoli ja  ametiühingu 
vahel, siis toimuv õppus peaks tu
gevasti kaasa aitama selle puuduse 
likvideerimiseks ning komsomoli 
ja ametiühingu töö koordineeri
miseks tema alglülides.

Qppuse tähtsust arvestades on 
kõig^ grupiorganisaatorite osavõtt 
sellest nõutav.

Hooaja esimene MüõpMas- 
etesidns

Homme avab RT „Vanem uine" 
kuulsa vene helilooja P. Tšaikovs- 
ki klassikalise ooperi „Jevgeni 
O negin" esietendusega oma hooaja. 
Jätkates aastate jooksul väljak uju 
nenud head traditsiooni korraldab 
teater ka selle lavastusega üliõpi- 
lasetenduse, mis leiab aset reedel,
6. oktoobri! kell 19.50.

Teatri ja  ülikooli kollektiivide 
vahelise sõpruse arendamiseks kor
raldatakse lähemal ajal ka loom in
guline kohtumine, kus arutatakse 
teatri edasise töö perspektiive.

Vastutav toimetaja J. Feldbach

TeHige juba täna ajaieht „Tarin RnkHk ÜHkoo!" terveks õppeaastaks
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Marksistliku filosoofia sügav tundmaõppimine 
on meie keskne ülesanne
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Väsimatult omandada marksismi
leninismi

Oktoobrikuuga algas uus õppe- 
aasia parteilise haridustöö süstee
mis kõikjal meie suurel kodumaal.

Tartu Riikliku Ülikooli õppejõud, 
teenistujad ja töölised kogunesid 
esimeseks parteiliseks õppuseks 
käesoleva nädala kolmapäeval. See 
uus õppimistahe ja  ind, mis aval
dus esimesel tööpäeval, kõneleb 
sellest, et meie ülikooli kollektiivi 
liikmed on teadlikud, missuguseks 
kõikevõitvaks relvaks võitluses 
kommunismi ülesethitamise eest on 
marksistlik-leninlik teooria, Marxi- 
Engelsi-Lenini-Stalini suur õpetus.

„Marksistlik-leninliku teooria 
jõud seisab selles, et ta võimaldab 
parteil orienteeruda olukorras, 
mõista ümbritsevate sündmuste 
seesmist sidet, ette näha sündmuste 
käiku ja tunnetada mitte ainul! 
seda, kuidas ja kuhu arenevad 
sündmused olevikus, vaid ka seda, 
kuidas ja  kuhu nad peavad arene
ma tulevikus", õpetab seltsimees 
Stalin ,,UK(b) Partei ajaloo lühi
kursuse", selle marksismi-leninismi 
põhiteadmiste entsüklopeedia veer
gudel, mille ilmumise 12. aastapäev 
langes ühte poliitharidustöö õppe
aasta algusega.

Nõukogude Eesti konkreetsetes 
tingimustes, kus meie töötajad, ra
kendades vanemate vennasvaba
riikide suuri kogemusi ja laialdast 
abi, loovad väga kiires tempos 
materiaalset baasi kommunistliku 
ühiskonna üleisehitamiseks, tuleb 
kaadri ideelisele kasvatamisele osu
tada erilist tähelepanu, et meie 
töötajate teadvus ei jääks maha 
materiaalse baasi arenemisest ja ei 
hakkaks edasiliikumise tempot pi
durdama. Tartu Riikliku Ülikooli 
kollektiivi, kui nõukogude ühiskon
nale uusi kaadreid — kommunismi 
ülesehitajaid — ettevalmistava kol
lektiivi ette seab see eriti vastuta
vad ülesanded.

Ja ülikooli parteilased ja partei
tud bolševikud, tundes seda vastu
tust, ongi asunud täie tõsidusega 
kasutama neid soodsaid võimalusi, 
mis kommunistlik partei on loo
nud neile oma ideelis-teoreetiliste 
teadmiste täiendamiseks ja poliiti
liseks kasvuks.

Uuel õppeaastal hakkas Mark
sismi-leninismi Ohtuülikoolis õppi
ma 1?5 ülikooli õppejõudu ja tee
nistujat. See arv on tunduvalt suu
rem eelmiste aastate omast. Et aga 
anda võimalust kõrgemate koolide 
õppejõududele veelgi põhjalikumalt 
töötada läbi marksismi-leninismi 
õpetuse varasalvi, luuakse käes
oleval aastal Marksismi-leninismi 
Ohtuülikooli juures filiaal kõrge
mate koolide ja teaduslike asutiste 
töötajatele.

Iseõppimise korras jätkavad oma 
poliitiliste teadmiste täiendamist 
ligi kakssada ülikooli õppejõudu ja 
teenistuiat. Neile võimaldatakse 
Tartu linna parteikabineti poolt 
korraldatavate abistavate loengute 
kuulamine UK(b) Partei ajaloo, 
dialektilise ja ajaloolise materia
lismi, poliitilise ökonoomia ja Nõu
kogude Liidu välispoliitika ning 
kaasaegsete rahvusvaheliste suhete 
alal. Samuti korraldatakse iseõppi
jatele konsultatsioone.

Ülikoolis hakkasid tööle ? UK(b) 
Partei ajaloo kõrgemat tüüpi õppe-

; ringi — kokku 96 osavõtjaga, ? 
ÜK(b) Partei ajaloo opperingi kok
ku i08 osavõtjaga ning ? poliit
kooli kokku 17? osavõtjaga. Et aga 
viimastel päevadel on saabunud 
veel uusi sooviavaldusi administra- 
tiiv-majandusala töötajatelt poliit
koolis õppimiseks, siis suureneb 
poliitkoolide arv veelgi.

Kui võrrelda ülaltoodud arve 
eelmiste aastate omaga, siis sel
gub, et käesoleval aastal on suurem 
nenud UK(b) Partei ajaloo kõrge
mat tüüpi ja UK(b)P ajaloo ringi
de arv. See kõneleb meie kommu
nistide ja parteitu aktiivi ideelis- 
poliitiliste teadmiste tõusust. Pal
jud, kes eelmiste aastate jooksul 
lõpetasid poliitkooli, jätkavad nüüd 
õppimist UK(b) Partei ajaloo ringi
des ja paljud, kes õppisid UK(b)P 
ajalugu lühikursuse alusel, siirdu
sid käesoleval õppeaastal algallika
te tundmaõppimisele juba kõrgeanal 
tüüpi õpperingides.

Kui käesoleva õppeaasta esimene 
õppepäev lubab eeldada õppeaasta 
kulgemist normaalselt, siis ei tohi 
see siiski põhjustada enesega rahul
olu. Möödunud õppeaasta vigade 
kordamist ei tohi lubada.

Üheks suureks puuduseks möö
dunud õppeaastal oli iseõppijate 
töö nõrk suunamine, abistamine ja 
töötulemuste kontrollimine. Kui ise
seisvalt õppijate abistamise üles
anne loengute ja konsultatsioonide 
osas täidetakse ülelinnalises ula
tuses, siis seda rohkem tuleks par 
tei- ja ametiühingu-organisatsioo- 
nidel omistada tähelepanu töö suu
namisele ja iga iseseisvalt õppija 
kontrollile. Töö suunamise seisu
kohalt on tähtis nõuda igalt ise
õppijalt kindlat tööplaani, mille 
peaks läbi vaatama ja kinnitama 
teaduskonna parteigrupi organisaa
tor. Iseõppijate tööga tutvumiseks 
ja selle käigu kontrollimiseks tu
leks organiseea-ida vestlusi, mille 
vältel selgitatakse välja iseõppija 
töö tulemused ja antakse juhiseid 
edaspidise töö korraldamiseks.

Parteigrupid ja ametiühingu
komitee ning teaduskondadel ameti
ühingu bürood peavad organiseeri
ma poliitringide ja poliitkoolide 
töö pidevat kontrolli nii õppetööst 
osavõtu, eriti aga sisulise töö osas, 
ning reageerima operatiivselt avas
tatud puudustele). Ei tohi lubada 
korduda sellistel nähtustel, et kuu
de kaupa poliitring ei tööta, nagu 
see juhtus metsandusteaduskonnas 
möödunud aasta kevadel.

Väga tähtis on viia läbi propa
gandistide nõupidamisi ja korralda
da kogemuste vahetamist. Möödu
nud aastal olid sellised nõupidami
sed planeeritud, kuid jäid pidama
ta, sellel aastal tuleb neid kindlasti 
korraldada.

Alanud õppeaasta parteilise ha
ridustöö süsteemis peab kulgema 
parteilise propaganda ideelise tase
me edasise tõusu tähe all, peab 
suurenema õppuste organiseeritus 
kõigis parteilise õppuse lülides.

Sellega luuakse meie ülikooli 
laialdasele kollektiivile võimalu
sed edukaks ideielis-poliitiliseks 
kasvuks. Töötagu kõik kommunis
tid ja parteitud väsimatult mark- 
sistlik-leninliku teooria täielikuks 
tundmaõppimiseks!

Huvitav loeng I. P. Paviovi õpetusest
Möödunud pühapäeval esines pro

fessor Birjukov Leningradist üli
kooli aulas loenguga NSVL T ea
duste Akadeem ia ja  NSVL Medit
siiniliste Teaduste Akadeemia I. P.

Pavlovi õpetusele p'ühendatud ses
siooni tulemustest.

Põhjalikku ja  huvitavat ettekan
net jälgis arvukas kuulajaskond  
suure tähelepanuga.

KomsomoH-organisatsiooni aruande-vaiimiskoosolek
Eelseisva! nädalavahetusel leiab aset tähtis sündmus meie ülikooli 

komsomoli-organisatsiooni elus —  toimub üle'ülikooliline kommunist
like noorte organisatsiooni aruande-valimiskoosolek. Ülikooli kommu
nistlikud noored kuulavad sel koosolekul ära ELKNÜ TR Ü  Komitee 
tööaruande, arutavad selle läbi ja  valivad uue komitee, andes sellele 
ühtlasi konkreetsed tegevusjuhised edasiseks tööks.

Koosolek toimub laupäeval algusega kell 1? ja  pühapäeval algu
sega kell 10 aulas.

Lubamatu suhtumine 
tähtsasse õppeainesse

Dialektiline ja ajalooline mate
rialism kui marksistliku m aailm a
vaate filosoofiline alus omab meie 
õppeplaanis tähtsat kohta. See
pärast on loomulik, et enamik aja- 
!oo-keeleteaduskonna V kursuse 
üliõpilastest suhtub suure huviga 
dialektilise ja  ajaloolise m ateria
lismi õppimisse, seda enam et sm. 
ftskovitši loengud on väga sisukad, 
elavad ja  näideterohked. Kuna 
loengud toimuvad vene keeles, on 
nad ühtlasi tõhusaks abiks vene 
keele omandamisel. Ja keegi ei 
saa teha etteheiteid üliõpilastele
S. Väljakule, L. Võsamäele, U. K ol
gile, T. Karmale, T. Strutškovale, 
V. Eerole, A . Mittile, V. Timmole 
ja paljudele teistele ei nende loen
gutest osavõtu ega ka konspektee
rimise suhtes. Kuid istudes audi
tooriumi tegumistes pinkides, ava
neb hoopis teissugune vaatepilt.

Samal ajal kui sm. Itskovitš kri
tiseerib metafüüsilist meetodit filo 
soofias ja  selgitab dialektilise mee
todi üleolekut, loeb Viima Kuut 
Ehrenburgi „Torm i", K. Koolm eis
ter ja  V. Jalakas tegelevad vene 
kirjanduse aialoo õpikuga. Loen
guga pole ilmselt kontaktis ka 
A. Ahi, sest tal on laual mingi raa
mat, m illele kuulub enamik tema 
tähelepanust. Ka Endel Leibakul on 
kõrvalist tegevust: ta tegeleb min
gi mahakirjutam isasjaga. Sm. Väi
de tutvub paralleelselt loengu jä l
gimisega ajaleheuudistega.

Puudujate kontrollimisel ilmneb 
veel teine üpris veider fakt. K ur
susel on 86 'üliõpilast. Arvestades 
kõik puudujad rühmavanemate päe
vikute järgi kokku, saame neid 15. 
seega umbes 13% , milline protsent 
ise on juba häbiväärselt kõrge. 
Lisaks sellele selgub aga, et tegeli
kult puudub 5 inimest enam. Kuhu  
nad on kadunud?

Selle saladuse lahendab kursuse- 
vanem sm. Timmo. Asi on lihtne —  
loogika-pstihhojoogia osakonna rüh
mavanem A . Mark istus esimese 
loengutunni kohab ilma et oleks 
konspekteerinud. märkis end päe
vikus kohalolijaks, võttis õppejõult 
allkirja ja  lahkus koos päevikuga. 
Sama osakonna üliõpilane L. K'ütt 
tuli vaheajal vaid selleks kohale, 
et lasta end päevikusse sisse kan
da.

Kõik mainitud väärnähtused ei 
ole omased mitte ainult 30. sept. 
loengule, vaid esinevad kroonili
selt. On loomulik, et kursuse ees
rindlik osa eesotsas komsomoli- 
grupiga, samuti ka teiste teadus
kondade, kus taolised nähtused esi
nevad. tublid üliõpilased, peavad 
kiiresti alustama võitlust selle eest. 
et likvideerida need oma kursust 
ja  nõukogude üliõpilaskonda häbis
tavad nähtused.

E. Plotnik,
ajaloo-keeleteaduskonna

V  kursuse 'üliõpilane.

Dialektilise ja ajaloolise materialismi 
õpetamise järjekindla parandamise eest
Kodanlike natsionalistide 'üheks 

tegutsemisvormiks TR Ülikoolis oli 
marksistlik-leninliku filosoofia õpe
tamise ignoreerimine ja  nurjaaja- 
mine. Kuna eesti rahvusest õppe
jõud puudusid ja  vene rahvusest 
õppejõude ülikooli tööle ei kutsu
tud, sest antud aine õpetamist vene 
keeles peeti „võim atuks", oli mark
sistliku filosoofia õpetamine korral
datud lubamatult halvasti. Möödu
nud õppeaastal aga õnnestus ko
danlikel natsionalistidel koguni 
täielikult nurja ajada marksistliku  
filosoofia õpetamine, vastav katee
der faktiliselt likvideeriti.

Tänu kodanliku natsionalismi pu
rustamisele Eesti NSV-s on nüüd 
olukord otsustavalt paranenud. 
ÜK(b)P Keskkomitee poolt tarvitu
selevõetud abinõud kindlustasid 
filosoofia kateedri taastamise, ja  
käesoleval õppeaastal on üliõpilas
tele loodud kõik eeldused marksist
lik-leninliku filosoofia tundmaõppi
miseks. <

Hoolimata reast raskustest seadis 
filosoofia kateeder enda ette 'üles
ande taotella sügavate ja  püsivate 
teadmiste omandamist üliõpilaste 
poolt, et nad õpiksid loovalt kasu
tama marksistlikku metodoloogiat.

On selge, et üliõpilaste iseseisev 
töö on p'üsivate teadmiste omanda
mise paratamatuks eelduseks. See
pärast nõuab kateeder üliõpilastelt 
loengute ja  marksismi-leninismi 
klassikute teoste hoolikat konspek
teerimist, mida kateeder loeb iga 
üliõpilase töös p e a m i s e k s  ja 
o t s u s t a v a k s .  Loenguis anna
vad õppejõud üliõpilastele kätte 
põhilised mõisted ja  suuna aine 
omandamiseks. Venekeelsed loen
gud, nagu kogemused näitavad, on 
üliõpilastele hästi arusaadavad ja  
aitavad 'ühtlasi kaasa vene keele 
paremaks omandamiseks.

Suurt tähtsust omistab kateeder 
seminaridele, mis peavad kasvata
ma üliõpilastes teooria loova ra
kendamise oskust tegelikkuse näh
tustele ja  faktidele, andma üliõpi
laste iseseisva töö tulemustest üle
vaate ja  olema selle töö lõpule- 
viijaiks.

Üliõpilaste abistamiseks iseseis
vas töös korraldab kateeder kon
sultatsioone, vestlusi iseseisva töö 
metoodika kohta jne.

Teaduslik uurimistöö on meie 
kateedri tegevuse oluliseks osaks. 
Käesoleval õppeaastal peab trükis 
ilmuma filosoofiateaduste kandi
daadi Šardini lõpetatud töö „Nõu
kogude patriotism —  sotsialistliku 
ühiskonna võimas liikumapanev 
jõud". Vanemõpetaja Itskovitš töö
tab oma kandidaadiväitekirja ju u 
res, kuna vanemõpetajad Makarov 
ja  Tšaloi valmistuvad kandidaadi- 
miinimumi õiendamiseks. Peale sel
le valmivad kateedris teaduslikud 
ettekanded sellistel teemadel, nagu 
„I. P. Pavlovi õpetuse filosoofiline 
tähtsus", „Nõukogude ühiskonna 
liikumapanevad jõu d " jne.

Kateedri kollektiivi ühiskondlik 
töö on peamiselt suunatud abi osu
tamiseks õppejõudude pere ideelis- 
poliitilise teadlikkuse tõstmisel. Nii 
alustas kateedri organiseerimisel 
tööd ülikooli kateedrite juhtivate 
töötajate filosoofia-alane seminar. 
Peale selle peavad kateedri liik
med loenguid Marksismi-leninismi 
Ohtuülikoolis ja  propagandistide 
kursustel partei linnakomitee juu
res. Ka loenguid dialektilise ja  
ajaloolise materialismi iseõppijaue 
hakkavad pidama meie kateedri 
õppejõud.

Filosoofia kateedri initsiatiivil 
kutsuti ellu 'üliõpilaste teaduslik 
ring filosoofia alal. Ringi tööd ju 
hendab vanemõpetaja Makarov, 
kuid ka teised kateedri liikmed 
võtavad ringi tegevusest juhtivalt 
osa.

Kateedri kollektiiv teeb suurt 
ja  pingelist tööd, juhtides m ark- 
sistlik-leninliku filosoofia omanda
mist õppejõudude ja  üliõpilaste, 
samuti ka linna nõukogude ja  par- 
teiaktivistide poolt. Vastupidi ko
danlike natsionalistide taotlustele 
on marksismi filosoofia õpetamine 
ja  sügav omandamine TR Ülikoolis 
kindlustatud.

D. Šardin,
filosoofia kateedri juhataja.

Alustas tööd õppejõudude Hiosoofia-aiane
seminar

29. septembril toimus ülikooli ka
teedrite juhtivate töötajate esimene 
seminar filosoofia küsimustes. Pä
rast seminari juhataja sm. Sardini 
sissejuhatavat sõnavõttu valisid se
minarist osavõtjad endile teemad 
ettekanneteks. Prof. Rägo näiteks 
hakkab töötama k'üsimuse juures 
„Paratamatus ja  juhuslikkus", prof. 
Laas valis oma ettekande teemaks 
„I. M. Setšenovi ja  I. P. Pavlovi 
õpetus kõrgemast ergulisest tegevu
sest ja  selle tähtsus marksistliku

filosoofilise materialismi seisuko
halt", prof. Vaga valmistab ette re
feraadi teemal „Võitlus uue ja  va 
na vahel —  arenemise allikas" jne.

Kõigepealt kuulatakse 20. o k 
toobril seminaril ära prof. Kadari 
ettekanne „Dialektilise ja  ajaloolise  
materialismi tekkimine —  revolutsi
ooniline pööre filosoofias". Edas
pidi toimuvad seminarid ettekan
nete loovaks arutlemiseks iga kol
me nädala tagant.

A. Peterson

Üliõpilaste teaduslik töö olgu õppejõudude südameasjaks!
ÜTÜ ajaloo-keeleteaduse osa

kond on üks suuremaid ja  struk
tuurilt mitmekesisemaid osakondi 
U TU  süsteemis. Möödunud õppe
aasta lõpuks ulatus siin teadusli
ke ringide liikmete koguarv 30€-ni, 
neist oli UTU liikmeid 62.

Ringid on om a tegevuses viim a
sel a ja l saavutanud märkim isväär
set edu. On paranenud etekannete 
ideeüs-teoreetiline kvaliteet, ette
kannete arv on tõusnud. A ktiiv
selt võeti osa teaduslikest konve
rentsidest nii meie ülikoolis kui 
ka vennasvabariikide ülikoolides. 
Tunnustavalt tuleb hinnata ka 
rea suurte ürituste (pidulikud 
koosolekud seltsimees Stalini sün
nipäeva ja  M. Veske surma 60. 
aastapäeva tähistamiseks, pedagoo
giline konverents) korraldamist 
osakonna oma jõududega.

Edusammude kõrval on aga rin
gide töös hulk suuri puudusi. 
Üldiseks paheks on olnud noore
mate kursuste üliõpilaste vähene 
kaasatõmbamine tööle, millises 
suhtes erandiks on ainult ajaloo- 
ring. H alb on ka see, et ühestki 
teaduslikust ringist peale ajaloo- 
ringi ei esitatud möödunud aastal 
auhinnatöid.

Koige halvemini töötasid rin
gidest vene keele ja vene kirjan
duse ringid, kes töötasid täiesti 
omaette ja  ei pidanud vähimatki 
kontakti osakonnanõukoguga.

Asetleidnud suurte vigade pea
miseks põhjuseks on ringide töö

vähene, pealiskaudne ja  paberlik 
juhtimine osakonna nõukogu ja  
eriti selle vastava liikme sm. Lii- 
metsa poolt. Ringide töö kontroll 
osakonna nõukogu poolt lonkas tu
gevasti. Teiselt poolt tuleb aga 
alla kriipsutada ka seda, et liiga 
vähene on olnud abi ja  juhtimine 
teaduslikele ringidele ka õppejõu
dude ning komsomoli-organisatsi
ooni poolt. Nii ei leidnud nõukogu 
teaduslik juhendaja sm. Ariste 
möödunud aastal kuigi palju aega 
abi osutamiseks nõukogule, mis 
loomulikult ei jätnud töötulemus
tele mõju avaldamata. Ka teadus
konna komsomoli büroo teadusliku  
töö sektori juhataja sm. Taimre ei 
tundnud vajalikku huvi oma üles
annete vastu. A lles nüüd, pärast 
sm. Siilivaski asumist sellele koha
le, on olukord hakanud paranema.

Kateedritest on ringe hästi ju 
hendanud loogika-psühholoogia, 
pedagoogika, eesti keele, kirjandu
se ja  rahvaluule kateedrid. See
vastu vene keele kateedri (sm. 
Feldbach) ja  vene kirjanduse ka
teedri (sm. Pravdin) suhtumine 
ringide töösse on olnud lubamatult 
ükskõikne. Need kateedrid nõua
vad küll ringidelt tööplaane, kuid 
ei abista ringide juhatusi nende 
plaanide koostamisel. Nii m öödu
nud kui ka käesoleval õppeaastal 
ei ole nende kateedrite õppejõud  
kaasa tõmmatud ringide tööle.

Vene kirjanduse ringi teaduslik 
juhendaja sm. Rogova suhtub oma

ülesandesse formaalselt, harrastab 
oma ringis diktaatorlikku režiimi, 
surub maha isiklikku initsiatiivi. 
Sm. Rogova ei tunne ringi liik 
meid. Tööülesandeid jaotatakse 
sm. Rogova poolt mehaaniliselt, 
igaühe kalduvusi ja  soove arves
tamata. Selle iseloomustamiseks 
olgu toodud järgm ine näide.

Kui osakonna nõukogu esindajad 
külastasid vene kirjanduse ringi 
töökoosolekut ringi tööga tutvumi
seks, cli seal parajasti käsil töö
ülesannete jaotamine sügissemest
riks. See toimus niiviisi, et koosta
tud tööplaani alusel sm. Rogova 
määras ettekandeteemad täiesti 
juhuslikult ühele või teisele ringi 
liikmele. Nii siis juhtuski, et pidaj 
des nõukogu esindajaid oma ringi 
liikmeteks, määrati neilegi ilma 
pikemata teemad kätte. Kui eksi
tus oli selgitatud, oli sm. Rogova 
siiski hämmastunud: m illeks on 
nõukogu esindajail tarvis külastada 
nende koosolekut!

Siinkohal märgitud väärnähtuste 
likvideerimine on osakonna uue 
nõukogu ülesanne. Ent on selge, et 
nõukogu üksi ei suuda kindlustada 
vajalikku tõusu teaduslike ringide 
töös. On tingimata tarvis, et õppe
jõud omalt poolt osutaksid rohkem  
abi teaduslikele ringidele ja  võtak
sid nende töö oma südameasjaks.

J. Martin
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Kirjanduse ja kunsti ala! 
katsetajad võtku aktiivseit 
osa iöljetonide ja karika

tuuride võistiusest
Nagu teada, kuulutasid ELKNÜ  

TRÜ Komitee, TR Ü  Ametiühingu  
Komitee ja  ajalehe „Tartu Riiklik 
Ü likool" toimetus hiljuti välja fö l
jetonide ja  karikatuuride võistlnse. 
Tuletame kõigile kirjanduse ja  
kunsti alal katsetajaile meelde, et 
võistluse tähtpäev —  1. november
—  hakkab lähenema ja  seepärast 
on tarvis tööga võistlustööde ju u 
res rutata.

O lgu veel meelde tuletatud, et 
võistluse täpsed tingimused on aval
datud ajalehes „Tartu Riiklik Ü li
kool" nr. 26, 15. septembrist 
1950. a. '

Jääb soovida, et võistlusest võe
taks rohkearvuliselt osa, et paljud 
meie kollektiivi liikmed aitaksid 
huumori ja  satiiri relvaga kaasa 
ülikooli töö parandamiseks.

Anti edasi matkamu)jeid
Tänavune suvepuhkus kujunes 

üliõpilastele elamuste- ja m uljete- 
rohkeks. Paljudele noortele avanes 
võimalus osa võtta 'ülikooli poolt 
korraldatud ekskursioonidest ven- 
nasvabariikidesse. Need ekskursi
oonid andsid kõigile osavõtjaile 
palju uut, väärtuslikku ja  kasulik
ku edasiseks tööks. t

Ekskursioonimuljete jagamiseks 
üliõpilaskonna laiemate hulkadega 
korraldati möödunud laupäeval 
klubis m atkam uljete edasiandmise 
õhtu, millest vottis osa suur hulk 
üliõpilasi kõigist teaduskondadest. 
Huvitava ülevaatega põllum ajan
dusteaduskonna üliõpilaste sõidust 
põllumajanduslikesse uurimisasu- 
tistesse Moskvas ja  Moskva lähis
tel esines 'üliõpilane Lepik. Õigus
teadlaste ekskursioonist meie kodu
maa pealinna Moskvasse jutustas 
õigusteaduskonna V kursuse üli
õpilane Kelder. Kolmandana tutvus
tati kõnesoleval õhtul veel bioloo
gide elamusterohket matka Mitšu- 
rinskisse.

Taolised hästi ettevalmistatud 
vestlusõhtud peaksid saama sageda
semateks nähtusteks meie ülikoolis. 
Ka teaduslikud ringid, teaduskon 
dade kollektiivid jne. võiksid kor
raldada samasuguseid koosolekuid 
m atkam uljete edasiandmiseks.

K. Palkus

Järvseija õppe- ja katse
metskond võtku eeskuju!
ÜTÜ metsakasvatuse ja  -kaitse 

teaduslik ring korraldas hiljuti 
oppe-ekskursiooni, et tutvustada 
ringi liikmetele Eesti NSV-s enam 
levinud metsatüüpe ja  eeskujulik
ke metskondi. Ekskursioon toimus 
marsruudiga Tartu —  Saare —  Va- 
rangu —  Tapa —  Aegviidu —  A n i
ja  —  Kuusalu —  Purdi —  K aba
la —  Viljandi —  Loodi —  Tartu.

Ekskursioonist osavõtjad om an
dasid palju uusi väärtuslikke ko
gemusi ja  häid m uljeid eeskujuli
kust tööst meie eesrindlikes m ets
kondades.

Nende m uljete valguses torka
vad veelgi enam silma puudused 
ülikooli õppe- ja  katsemetskonnas 
Järvseljal. Nii näiteks ei leidu 
siinseis taimeaedades isegi õppe- 
ja  katsekultuurideks vajalikku  
kogust kuuseistikuid. Männiseemi- 
kud Järvselja taimeaedades on 
pruunistunud männi pudetovest, 
kuna teistes metskondades on tai
med tänu heale hoolitsusele ter
ved. Taimeaedade külindeil, istan- 
deil ning katsealadel puuduvad 
selgitavad etiketid ning plakatid. 
Metskonnas tegeldakse vähe kaad
ri õpetamise ja  kasvatamisega, 
nõrgalt on organiseeritud sotsia
listlik võistlus ja  eesrindlike töö
liste töövõtete populariseerimine.

Et likvideerida õppe- ja katse- 
metskonna m ahajäävus, tuleks 
sealseil töötajail tutvuda tööde or
ganiseerimisega ja  juhtimisega 
teistes metskondades.

L. Ruus

OSK-i hinnatav matevõit
Pühapäeval leidis aset suurim 

malevõistlus Nõukogude Eesti male- 
ajaloos —  matškohtumine ÜSK ja  
„K alevi" võistkondade vahel 100 
laual. Kummassegi võiskonda kuu
lus 90 mees- ja  10 naismaletajat.

Mitu tundi kestnud pingelise 
mängu järel lõppes matš üliõpilas- 
m aletajate napi, kuid hinnatava 
võiduga 50,5:49,5.

B. Jakobson

Tähtsad üritused keeleteaduse küsimuste selgitamiseks
Seltsimees Stalini sõnavõtud kee

leteaduse küsimuste; kohta on 
uueks hindamatuks panuseks mitte 
üksnes keeleteadusse, vaid ka teis
tesse teadusealadesse, mis tegele
vad ühiskondlike nähtuste uurim i
sega, on uueks panuseks marksist- 
lik-leninliku teooria varaaita.

Et õigesti aru saada sellest pöör
dest. mis tõi seltsimees Stalini esi
nemine keeleteaduse valdkonnas, 
on vaja põhjalikult tundma õppida 
seltsimees Stalini artiklites avalda
tud mõtteid. See on eriti tähtis 
meie ülikooli tingimustes, sest m õ
ned kalduvad Marri eksivaadete 
hukkamõistmisest, araktšejevliku  
režiimi likvideerimisest tegema eba
õigeid järeldusi, nagu tähendaks

see kriitikata tagasiminekut võrd
leva ajaloolise meetodi juurde kee
leteaduses. Selline arvamus tähen
dab võrdleva ajaloolise meetodi 
puuduste vaikivat õigustamist ja  
seltsimees Stalini hoiatuse, et ka 
sellel meetodil on tõsiseid puudusi, 
unustamist.

Et suunata keeleteaduse alal töö
tajaid õigele teele, organiseeris 
Kõrgema Hariduse Ministeerium  
augustikuus erakorralise nõupida
mise keeleteaduse küsimuste kohta 
ja kursuse keeli õpetavaile õppe
jõududele. Mõlemast üritusest võt
sid osa ka meie ülikooli esindajad. 
Nende seltsimeeste ülesandeks on 
teistele õppejõududele edasi anda 
Moskvas saadud teadmisi.

Selleks organiseerib ajaloo-keele- 
teaduskond keeleõpetajatele semi
nari, kus kantakse ette 8— 9 refe
raati. Seminar alustab tööd niipea, 
kui saabuvad KHM  poolt lubatud 
materjalid.

Laiemate ülikooli ringkondade ja  
Tartu koolide keeleõpetajate tut
vustamiseks nende küsimustega ka
vatseb teaduskond 29. ja  30. oktoob
ril ülikoolis läbi viia keeleküsim us
tele pühendatud konverentsi, m il
lest on kutsutud osa võtma keele
teadlasi ka Moskvast, Leningradist 
ja Tallinnast.

V. Reiman, 
ajaloo-keeleteaduskonna dekaan.

Akadeemiliste võlgnevuste likvideerimisega ei tohi viivitada
Määrus kursuseeksamite kohta 

kõrgemates õppeasutistes näeb et
te, et üliõpilastele, kelledel jäi 
eelmisel eksamisessioonil akadee
miline võlgnevus, määratakse rek
tori poolt individuaalsed tähtajad 
võlgnevuse likvideerimiseks, kuid 
mitte kauemaks kui järgmise se
mestri esimese kuu lõpuni.

Võlgnevust omava üliõpilase esi
meseks mureks peab olem a võlg
nevuse kiire likvideerimine ning 
kõige parem on, kui ta seda suu
dab teha veel enne temale m äära
tud tähtaega. Hoopis ekslik on 
võlgnevusesse suhtumine, mida mõ
nikord on võidud tähele panna. Ni- 
meit arvavad mõned, et aega on 
küllalt, ja  viivitavad lubamatult 
eksamiks valmistumisega ja selle 
sooritamisega. Sellise suhtumise 
juures jääb aga eriti neil juhtudel, 
kui võlgnevus on rasketes! ja  u la
tuslikkudes ainetes, eksamiks val
mistumise aeg liiga lühikeseks.

ning teiseks, kui kulutatakse koik 
aeg võlguoleva aine õppimiseks, 
siis kannatab selle all uue semest
ri õppetöö, ning semestri iopul 
ähvardab jällegi uue võlgnevuse 
tekkimine. Sellise tööstiili juures 
ei suudeta õieti süveneda teadu
sesse ega kujuneta õigeteks nou
kogude haritlasteks, keda vajab  
meie kodumaa. Kahjuks aga pole 
selline tööstiil meil täiesti välja  
juuritud.

Matemaatika-ioodusteaduskon- 
nas oli võlgnevusi alanud õppe
aastaks lubamatult palju, enam  
kui 50 üliõpilasel. Näiteks viidi 
füüsikaosakonna III kursusele 
võlgnevusega 6 üliõpilast, keem ia- 
osakonna 111 kursusele samuti 6 
üliõpilast. Teistes osakondades ja 
teistel kursustel oli võlgnevuste 
arv väiksem. Võlgnevus kõigil ju h 
tudel on just raskemates ainetes. 
M i jäi võlgnevus keemiaosakonna
111 kursuse üliõpilastele L. Kase

maale, H. Lõole, Ы. Reintammele, 
E. Tanile, H. Verkinale ja  M. Voi- 
tesele kõrgemas matemaatikas; 
füüsikaosakonna III kursuse üli
õpilastel A . Maikallol, U. Taltsil 
ja  O. Vinkmanil teoreetilises meh
haanikas; bioloogiaosakonna 111 
kursusel tekki9 võlgnevus zooloo
gias, mis on väga ulatuslik aine, 
üliõpilastel E. Lobergil ja  L. Mä- 
gil.

Haib on see, et mitte kõik mai
nitud üliõpilastest pole seni likvi
deerinud oma võlgnevust ja  on nii 
osutunud eespoolkirjeldatud väära 
tööviisi kütkeis olevaks. Niihästi 
neil kui ka teistel nendetaolistel 
tuleb olukorrast teha tõsiseid jä 
reldusi ja  miite enam viivitada 
oma votgnevuse likvideerimisega.

Prof. A . Vaga,
matemaatika-loodusteaduskonna

dekaan.

Juba ammu lõppes Näituse tän. 
ühiselamus igahommikune müra- 
kära. Kõik olid rutanud loenguile. 
Ühiselamu seinakella pikem osuti 
jõudis ära teha juba mitu head 
tiiru, enne kui 'ühes toa nr. 51 
voodis midagi liikuma hakkas. 
Päevavalgele ilmus esialgu sassis 
juustesalk ja  seejärel unine ning 
rängalt äramagatud näolapp.

Naaberkorteris töötas samal ajal 
hoolikalt ühiselamu koristaja. K o
ristaja võpatas järsku, kui kusagilt 
tuli kuuldavale tugev mehine hai
gutus: „А аа -eeh !" Koristaja taipas 
kohe, et see imelik häälitseja ei 
ole keegi muu kui üks laiskvorst- 
iiliõpilane. Selliseid oli ta, vana 
tööinimene, aastat tosin tagasi pa 
ju näinud. „Olid teised alles prii- 
leivasöödikud —  igavesed tudengid, 
nagu neid kutsuti," mõtiskles ko
ristaja ja jätkas tööd.

Ilaigutaja ajas ennast istuküe, 
ringutas, masseeris magades ära- 
surnud käsivart, pilutas silmi ning 
ohkas südamepõhjast, kui mõtles, et 
ammugi oleks aeg loenguile minna. 
„Hirmus väsimus on minus, loen
guile minekust ei tule midagi väl-

Näitliku agitatsiooni tähtsus 
noorte kommunistliku kasvatuse 
ürituses on väga suur. Hästi, 
oskuslikult kasutatud näitlik agi
tatsioon võib tõhusalt kaasa aida
ta nõukogude patriotismi kasvata
miseks meie üliõpilastes, innustada 
neid paremale tööle ja  aidata kaa- 
sa ülikooli töö parandamiseks.

Seda halvem on, et meie ülikoo
lis on seda relva alahinnatud, mis
tõttu olukord näitliku agitatsiooni 
kasutamise osas on lubamatult 
halb.

Olem asoleva näitliku agitatsioo
ni peamiseks puuduseks on tema 
liiga vähene seotus ülikooli eluga, 
tema ees seisvate ülesannetega. 
Üheski teaduskonnas näiteks pole 
välja pandud puudumiste graafi
kuid. Ka üheski isetegevuskollek- 
tiivis pole selliseid graafikuid ka
sutatud, kuigi nad võiksid osutuda 
tähtsaiks tegureiks töödistsipliini 
kõvendamisel. Näitlik agitatsioon 
ei näita meil küllaldaselt kodum ai
se teaduse saavutusi, tema priori
teeti ja eesrindiikku osa teaduse 
arengus, ei propageeri nõukogude 
rahvaste loova töö saavutusi ega 
kajasta kogu maailmas toimuvat 
võitlust rahu eest.

Näitliku agitatsiooni tähtsuse lu
bamatust alahindamisest räägib 
kujukat keelt olukord ühiselamu
tes. Tiigi, Lauristini, Jaama ja 
Näituse tän. ühiselamuis puduvad 
loosungid, ptakatid portreed jms. 
peagu täiesti. Tiigi tän. ühiselamu

ja. Pealegi on täna veel kontroll
töö, aga selleks valmistumiseks ei 
jätkunud kuidagi aega. . arvas 
noormees ja  haigutas edasi.

Vahepeal on lugejail kindlasti 
tekkinud k'üsimus: kes see unimüts 
siis on? Selle korteri üliõpilased 
tunnevad teda väga hästi —  see on 
ajaloo-keeleteaduskonna II kursuse 
üliõpilane Toomas Hunt —  tuntud 
laiskvorst, kes silma paistab sage
dase puudumisega kontrolltöödest, 
kuigi ta võimed lubaksid tal olla 
õppe-eesrindlane.

Uni ei tahtnud Toomal kuidagi 
kontidest välja minna. „P rr -rr .. .  
Pagana külm  sügis tänavu —  isegi 
toas on jahedavõitu," tunnistas 
Toomas ja puges ruttu tagasi teki 
alla. Pani suitsu suhu„ võttis kätte 
ühe vana raamatu ja  hakkas luge
ma. Ent ka lugemine täna ei „istu
nud", sest pähe tikkusid m itm e
sugused unistused. Toomas Hunt 
unistas vanadest aegadest, kui aas
takümnete kaupa oleks saanud tu
dengit mängida. „Miks peaksin ma 
juba paari aasta pärast ülikooli lõ
petama! Papa-mamma suudavad 
mind veel vähemalt kümme aastat

aidata —  nad ju  veel noored ini
mesed. . Judinad jooksid Toomal 
üle selja, kui ta mõtles iseseisvale 
tööle pärast 'ülikooli lõpetamist.

Kõnesolev noormees kannab nõu
kogude üliõpilase austavat nime
tust. Kuid ta ei vääri seda, sest ta 
teeb meile häbi. Talle sobib suure
päraselt vene kirjanduses tuntud 
negatiivse tüübi —  Mitrofanuška  
nimi.

Meie Mitrofanuška oleks veel kes 
teab kui kaua sängis põõnutanud, 
kui poleks ilmunud ootamatu küla
line —  professor Ariste. Seltsimees 
Ariste võttis täiskasvanud lapsel 
ilusasti käealt kinni ja  talutas ta 
loengule, kontrolltööd tegema.

Häbi laisklejaile, häbi „m itrofa- 
nuškatele"! Häbi neile „täiskasva
nud lastele", kellel on tarvis, et 
õppejõud nad hommikul riidesse 
paneksid ja  käekõrval loengule ta- 
lutaksid!

Meie. ausad 'üliõpilased, naeluta
me sellised nagu Toomas Hunt ha
lastamatult häbiposti ja  võitleme 
väsimatult oppedistsipliini parane
mise eest.

Ants Antivana

Vastuseks meie кг:Шка!е

Seoses ajalehes „Tartu Riiklik  
Ü likool" 22. sept. ilmunud artikli
ga „Nad häbistavad meie ülikooli" 
teatan, et mainitud artikkel arutati 
läbi veterinaarteaduskonna V kur
suse üliõpilaste üldkoosolekul
27. sept. s. a., samuti ka teaduskon
na õppejõudude koosolekul 29. sept. 
s. a. Kriitika tunnistati õigeks, üli
õpilaste distsipliini ja  käitumiskul- 
tuuri parandamiseks otsustati tarvi
tusele võtta rida abinõusid.

E. Peebsen, 
veterinaarteaduskonna 

dekaan.

„Nad häbistavad meie üiikooii"
Meie lehe s. а. 27. numbris ilmu

nud artiklis „Nad häbistavad meie 
ülikooli" kritiseeriti muuseas ka 
õigusteaduskonna II kursuse üli
õpilast L. Riisenbergi selle eest, et 
ta tagasisõidul šeflusalusest kolhoo
sist lubas endale ebasobivaid väl
jendusi vene keele loengust osa
võtu suhtes ja  ei astunud küllalt 
otsustavalt välja ebanõukogulike 
laulude lauljate vastu. Nagu õigus
teaduskonna komsomoli-algorgani- 
satsiooni sekretär sm. Hiire toime
tusele teatab, on mainitud juhtu
mit arutatud algorganisatsiooni bü
roo koosolekul, kus sm. Riisenber- 
gile tehti noomitus.

Möödunud aastal tegi ÜTÜ hea a l
gatuse, hakates korraldama üleüli- 
koolilisi populaarteaduslikke loen
guid. Toimuski paar-kolm  loengut, 
siis aga jäi üritus soiku. Kunas ka
vatsetakse poolelijäänud üritust jät
kata?

R. Peep
Ж

Kas poleks aeg mõtelda keem ia
hoone ringauditooriumi liikuvate 
istmete raudosade määrimisele? 
Praegu kägisevad nad iga liigutuse 
juures, mis tugevasti häirib nii 
!oengu pidamist kui ka jälgimist.

A . Haab
Ж

Õppetöö käib juba kuu aega,* 
kuid ajakirjanduse müügipunkt 
peahoones ei tööta ikka veel. See 
viga tuleks kooskõlas A jakirjan - 
dusiiiduga likvideerida, sest üliõpi
lased on elavalt huvitatud värskete 
ajalehtede kiirest kättesaamisest 

J. Leeduks
Ж

Suvel remonditi peahoone kol
mandal korrusel uued ruumid vene 
keele kateedrile. Miks aga üldse 
teostati siin remont, kui juba esi
mese vihma ajal laed hakkasid vett 
läbi laskma ja  krohv sai rikutud?

A. Põllu
Ж

Miks puudub Burdenko tän. ühis
elamus ikka veel telefon, kuigi sel
le järele on terav tarvidus? Üliõpi
lased loodavad, et haldusaparaat 
saab siin neid aidata.

O. Vares

Seüine o!ukord teeb mei!e häbi
üldkasutatavais ruumides on näi
teks ainult 1 loosung, 1 portree ja  
t hüüdlause. Üliõpilaste tubades 
puuduvad loosungid ja  riigijuhtide 
portreed peagu täiesti. Vallikraavi 
tän. ühiselamus koguni levitati väi
det, et portreede ülesriputamine 
elutubades olevat hügieeniliselt 
kahjulik! Niisugused arvamused 
sobivad ainult noukogude korra 
vaenlastele.

Palju parem pole piit ka teistes 
üiikooli hoonetes. Võtame näiteks 
peahoone. Igaüks teab, et peahoone 
koridorides pole ühtki loosungit, 
puuduvad riigijuhtide portreed ja  
büstid^ Kas selline olukord on so
biv noukogude üiikooli peahoone
te? Muidugi mitte. Ka peahoone 
auditooriumid ei jäta  head m uljet, 
eriti lagedad on auditooriumid 2 ja
6. Teises ülikooli käidavamas hoo
nes —  pearaamatukogus —  on 
ainult üks loosung. Rohkesti on 
stin küll igasuguseid büste, kuid 
nende hulgas otsiksime asjatult 
nõukogude teadlaste ja  kirjanike  
kujusid. „E eskuju" näib andvat 
siin raamatukogu juhataja ise, 
kelle kabinetis on vaid välismaiste 
teadlaste pildid.

Mis puutub marksismi-leninismi 
aluste kateedrisse, siis ka siin 
on näitlik agitatsioon täiesti 
vaeslapse ossa jäetud. Auditooriu
mide nr. 4, 5 ja  6 seinad on täies-
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ti lagedad. Kateedri suures audi
tooriumis on välja  pandud küll
diagrammid viisaastaku plaani 'üles
annetest (muide, siin leidub oht
rasti keelelisi vigu), kuid praegu 
oleks ammu, juba aeg rääkida ka sel
le plaani täitmise tulemustest, nõu
kogude rahva saavutustest viisaas
taku ülesannete lahendamisel.

Om a eeskujuandvat osa pole 
täitnud ka üliõpilaste ühiskondli
kud organisatsioonid. Niihästi 
komsomoli- ja  ametiühingukomitees 
kui ka Ü TÜ  nõukogus kohtab silm 
vaid vananenud näitliku agitatsi
ooni m aterjale. Ülikooli klubis 
voib näha ainult üht loosungit, 
portreed on seinale asetatud loha
kalt.

Kui üiikooli kesksetes asutistes 
vaiitseb selline huvipuudus näitli
ku agitatsiooni korraldamise suh
tes, siis ei tule imestada, et ka ük
sikud teaduskonnad on seda halba 
eeskuju järginud. Väga paljudes 
auditooriumides puuduvad igasugu
sed näitliku agitatsiooni vahendid.
Nii on suurimate auditooriumide —  
keemiahoone ja  Aia tän. 46 ring
auditooriumide seinad täiesti lage
dad.

Ajaloo-keeleteaduskonna auditoo
riumidest paistab oma apoliitilisu
sega silma klassilise filoloogia audi
toorium, kus rohkearvuliste piltide 
hulgas pole ühtki Nõukogude riigiJ..Vastuiav toimetaja J. Feldbach

juhtide ja  nõukogude teadlaste 
portreed.

Halvasti kasutatakse näitlikku 
agitatsiooni ka õigusteaduskonnas. 
Kuigi siin osaliselt vabandavaks 
põhjuseks on hiljutine kolimine, 
oleks praegu juba aeg tõsisemalt 
mõtlema hakata oma ruumide kau
nistamisele.

Viimaste hulgas sammub näitliku 
agitatsiooni korraldamise osas arsti
teaduskond. Patoloogilise füsioloo
gia, farmaatsia, mikrobioloogia, si
sehaiguste propedeutika jt. kateed
rite ruumes ja  auditooriumides 
näeme ühtviisi väheroõmustavat 
püti: näitlik agitatsioon kas puu
dub üldse voi on lapsekingades.

Matemaatika-loodusteaduskonna 
kateedritest on eriti halb olukord  
darvinismi kateedris. Näitlik agi
tatsioon puudub siin täiesti, ja  kui 
kateedri juhataja  tähetepanu ju h i
ti sellele väärnähtusele, ei andnud 
ta ka erilisi lootusi olukorra para
nemiseks. Rahule ei saa jääda ka 
analüütilise keemia, biokeemia, or
gaanilise keemia jt. kateedrite ruu- 
nudega.

joodud näiteist tuleneb vastu
vaidlematult, et meie ülikoolis va
litseb näitliku agitatsiooni osas sel
line olukord, mis teeb meile häbi. 
On se!ge, et olukorra otsustav pa
randamine on kõigi vastavate asu
tiste kiireks ülesandeks, mille täit
misega ei või viivitada päevagi.

O. Kaart
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Tallinn, 7. oktoobril 1950

Innustagu meid suure teadlase*võitlejа 
õilis eeskuju!

Kogu meie ülikooli kollektiivi tä
helepanu tulipunktiks on praegu 
lähemal a ja l toimuv üleülikoo- 
liline teaduslik konverents, mis 
on pühendatud geniaalse vene 
teadlase I. P. Pavlovi õpetuse
le ja  NSVL Teaduste A k a 
deemia ning NSVL Meditsiiniliste 
Teaduste Akadeem ia hiljutise ühise 
sessiooni tulemustele.

Eelseisev konverents pole mitte 
tavaline teaduslik konverents, nagu 
meil neid aeg-ajalt korraldatakse. 
Tema tähtsus on võrratult suurem. 
Ta peab järsult tõstma meie ava
likkuse huvi Pavlovi õpetusega 
seosesolevate küsimuste vastu, tut
vustama ülikooli kollektiivi laie
mais ringkondad&s geniaalse tead- 
lase-materialisti suurt õpetust, mi
da iseloomustab terav võitlus idea
lismi vastu teaduses.

Konverents peab andma otsustava 
löögi Pavlovi õpetuse alahindamise, 
tema tähtsuse kitsendamise m eele
oludele. On tarvis veenvalt näidata, 
et Pavlovi õpetus on aluseks mitte 
ainult füsioloogiale ja  teistele bio
loogilistele distsipliinidele, vaid ka 
paljude humanitaarteaduste, nagu 
psühholoogia ja  pedagoogika edasi
arendamine võib toimuda üksnes 
Pavlovi õpetuse põhjal. Suurimat 
tähelepanu tuleb pühendada Pavlo
vi õpetuse filosoofilise tähtsuse sel
gitamisele. Tuleb tunnistada, et olu
kord neis töölõikudes pole meie 
ülikoolis kaugeltki hea. Kuigi fü
sioloogia kateedri liikmed on pida
nud populaarteaduslikke loenguid 
neil teemadel enam kui 50 loengu- 
tunni ulatuses ja  ka üksikud üli
õpilased (Reinaru jt.) on näidanud 
initsiatiivi Pavlovi õpetuse tutvus
tamisel massides, on sellest ikkagi 
vähe. Kõige suuremaks puuduseks 
on, et ülikooli enda kollektiivile 
pole korraldatud ühtki loengut Pav
lovi õpetuse tutvustamiseks, kuigi 
üliõpilaskond tunneb nende prob
leemide vastu elavat huvi. Tähista
gu toimuv konverents pööret Pavlo
vi õpetuse populariseerimises nii 
meie õppejõudude kui ka üliõpilas
te —  UTU liikmete poolt!

Konverentsi tähtsaks ülesandeks 
on ka meie ülikoolis tehtava tea
dusliku töö hoogustamine. Tuleb 
tunnistada, et meie õppejõud ja  üli
õpilased on vähe uurinud Pavlovi 
õpetust, vähe käsitlenud sellega 
seotud probleeme oma teaduslikes

töödes. Selles osas peab toimuma 
murrang. Nii meie õppejõud ude- 
bioloogide, aga ka psühholoogia, 
pedagoogika jt. ainete alal töötaja
te ning Üliõpilaste Teadusliku Ühin
gu vastavate ringide uurimistöö 
plaanides peavad Pavlovi õpetuse 
küsimused edaspidi omama tähtsat 
kohta. Innustagu konverents meie 
õppejõude ja  üliõpilasi intensiivse
male tööle teaduslikul alal!

Ettekandeis, mis konverentsil esi
tatakse, peab kirkalt ilmnema Pav
lovi kui teadlase-patrioodi, teadlase- 
materialisti, teadlase-võitleja oilis 
kuju. On tarvis, et konverents kas
vataks meie õppejõududes ja  üliõpi
lastes kirglikku püüdu olla sama
sugusteks võitlejateks idealismi 
vastu, materialistliku maailmavaate 
eest, nagu seda oli Pavlov, et ta 
arendaks meis leppimatust võitluses 
ideoloogilisel rindel ja  väsimatut 
tahet tööks, uue ehitamiseks. Meil 
esineb veel katseid „nurkapugemi- 
seks", eraldumiseks ideoloogilisest 
võitlusest. Prof. Poska-Teiss näiteks 
tegi konverentsi ettevalmistamise 
komisjonis ettepaneku, et põhilised 
ettekanded konverentsil esitataks 
teadlaste poolt väljastpoolt ülikooli, 
kuna m eie oma õppejõudude üles
andeks jääks ainult lühikeste statis
tiliste aruannete esitamine oma 
tööst. Siin ongi tegemist sellise arg
liku katsega eem ale hoiduda tera
vate ideoloogiliste küsimuste arut
lemisest, mis pole kaugeltki vääri
kas nõukogude teadlasele. —  õ p p i
gem Pavlovilt, kirglikult võitlejalt, 
tulihingeliselt patrioodilt!

Mainituga konverentsi tähtsus 
veel ei piirdu. Tema mitte vähem  
oluliseks ülesandeks on kasvatada 
meie inimestes uhkusetunnet vene 
ja  nõukogude teaduse saavutuste 
üle, meie võimsa kodumaa — maa
ilma eesrindlikema teaduse maa 
üle. Kasvatagu konverents meis 
nõukogude patriotismi, andumust 
Nõukogude kodumaale ja  kommu
nismi ehitamise üritusele!

Ülikoolile on tehtud palju  õigus
tatud etteheiteid, et ta arendab vä
he teaduslikku tööd, ei püsi oma 
kuulsusrikka ajaloo tasemel. And
ku konverents hoogu selleks, et me 
kiiresti likvideeriksime oma maha- 
jäävuse, et iga ülikooli oppejoud 
oma teadusliku tööga oleks vääri
line kandma noukogude teadlase 
auväärset nimetust!

21. ja  22. oktoobril toimub aulas üleülikooliline konverents, mis 
on pühendatud akadeemik Pavlovi õpetusele seoses NSVL Teaduste 
Akadeem ia ja  NSVL Meditsiiniliste Teaduste Akadeem ia hiljutise 
ühise sessiooniga.

Konverentsi esimesel plenaaristungil, mis toimub 21. okt. kell 18 
aulas, kuuleme rektor prof. Koordi avasõna, m illele järgnevad ette
kanded —  „Akad. Pavlovi füsioloogiaõpetuse probleemid NSVL Tea
duste Akadeemia ja  NSVL Meditsiiniliste Teaduste Akadeem ia teadus
likul sessioonil" (prof. V. Vadi), „I. P. Pavlovi õpetuse filosoofiline 
tähtsus" (filosoofiateaduste kandidaat D. Sardin) ja  „Akad. Pavlovi 
õpetus ja  selle tähtsus m editsiinis" (prof. E. Käer-Kingisepp). Istung 
lopeb I. P. Pavlovi tegevust valgustava dokumentaalfilmi demonstree
rimisega.

Teisel istungil 22. okt. kell 11 kuulatakse ära prof. E. Martin- 
soni ettekanne .^Pavlovi opetus —  uus etapp biokeemia arengus" ja  
rida lühemaid sõnavõtte ülikooli õppejõududelt.

Kasvatada kõrgesti kvalifitseeri
tud kaadreid meie rahvam ajandu
sele ja  kultuurielule, inimesi, kes 
on piiritult andunud kommunismi 
ehitamise üritusele ja  on valmis 
joudu säästmata võitlema selle töö 
võiduka lõpuleviimise eest —  see 
mõte läbis punase niidina kõiki 
sõnavõtte Tartu Riikliku Ülikooli 
kommunistlike noorte organisatsi
ooni aruande-valimiskoosolekul, mis 
toimus möödunud nädalavahetusel. 
Koosolekul, mis möödus terve bol
ševistliku kriitika ja  enesekriiti
ka õhkkonnas, esines aruandega 
ELKNU TR Ü  Komitee sekretär 
sm. H. Tiido. Väga elavaks ku ju 
nesid läbirääkimised aruande koh
ta: nende raames võttis sõna 2? 
ülikooli kommunistlikku noort. 
Peale selle esines koosolekul veel 
ELKNU Keskkomitee sekretär sm. 
Viies, kes pikemalt peatus ULKNU  
KK IV ja  ELKNU K K  IX  plee
numi otsustel, ELKNU Tartu Lin
nakomitee sekretär sm. Uri ja  
ülikooli partei-aigorganisatsiooni 
sekretär sm. Köörna.

Nii aruandes kui ka sõnavõttu
des rõhutati, et ülikooli komso- 
moli-organisatsioon on oma töös 
saavutanud suurt edu. Organisat
sioon on kujunenud võimsaks jõuks, 
mille ridadesse kuulub juba üks 
viiendik kogu üliõpilaskonnast, 
jõuks, mis on suuteline edukalt 
lahendama oma suuri ülesandeid. 
Võitlevalt on organisatsioon täit
nud EK(b)P KK VIII ja  ELKNU  
K K  VIII pleenumi tähtsaid otsu
seid. Neist otsustest lähtudes viidi 
kõigis algorganisatsioonides läbi 
lahtised koosolekud, kus paljastati 
kodanliku ideoloogia kandjaid üli
õpilaskonnas ja  määrati kindlaks 
kommunistlike noorte esm ajärguli- 
sed ülesanded noorsoo kommunist
liku kasvatuse parandamisel.

Neist ja  paljudest teistest vaiel- 
damatuist edusammudest hoolima
ta pole aga organisatsiooni töös 
sugugi mitte veel kõik korras, pal
judes töölõikudes esineb senini 
suuri puudusi. Kõigepealt, nagu 
märkisid aruandja ja  sõnavõtjad 
sm-d Kullaste, Aamisepp, Salumaa 
jt., on komitee liiga vähe pööra
nud tähelepanu õppetöö küsimus
tele. Tunnustust väärib, et üks 
viiendik kommunistlikest noortest 
õiendas koik eksamid ainult väga 
headele hinnetele, et kommunistli
ke noorte hinnete hulgas on ligi 
53%  „väga häid" ja  et valdav  
enamus kommunistlikest noortest 
kuulub õppetöö eesrindlaste hulka. 
Aga samal ajal leidub ka fakte, 
mis räägivad sellest, et rida kom 
munistlikke noori jääb õppetöös 
maha ja  ei täida oma põhilist üles
annet —  olla eesrindlane õppetöös. 
Suuri puudusi on õppedistsipliinis. 
Õigusteaduskonna IV ja V  kursuse 
üliõpilastest on mitmel korral dia
lektilise ja  ajaloolise materialismi 
loenguilt puudunud kuni 50% . A ja - 
too-keeleteaduskonna vene filo
loogia osakonna II kursus, kus on 
palju kommunistlikke noori, on 
kõige distsiplineerimatum kursus 
ülikoolis.

Halvad on lood eriti vene keele 
ja  marksismi-leninismi aluste õp
pimisega. Stomatoloogiaosakonna I 
kursusel said 14% üliõpilastest ve
ne keele eksamil mitterahuldava 
hinde. Õigusteaduskonnas kuulu
vad m ahajääjate hulka vene keele 
õppimisel ka mõned kom m unistli
kud noored (Hiielo). Häiriv on ka 
see, et mõnel pool (näit. kehakul
tuuriteaduskonnas) on vene keele 
õppejõud vahetunud kuni kolm  
korda õppeaastas ja  et mitmete 
õppejõudude loengud (Emits, Puu
sepp, Ramul jt.) on madalal ta
semel.

Mitte küllalt heast olukorrast 
marksismi-leninismi aluste õppi
misel räägib asjaolu, et 68 üliõpi
last, nende hulgas 6 kommunistlik-

..
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ku noort, said eksamil mitterahul
dava hinde.

Tõsistest puudustest poliitilise 
kasvatustöö rindel rääkisid koos
olekul sm-d Tõnisson, Prost, Kallas 
jt. Poliitinformatsioonide kasvatus
lik väärtus pole alati küllalt kõrge. 
Seda tõendab fakt, et paljud noo
red orienteeruvad halvasti kaasaeg
ses poliitilises olukorras. Ebaõigesti 
talitavad need õppejõud, kes ei jäta  
poliitinformatsioonitunnis aega ü les
kerkinud probleemide arutlemiseks.

Nagu märgitud, on ülikooli kom 
munistlikud noored saavutanud 
suurt edu võitluses kodanliku ideo
loogia kandjate vastu. Aga ometi 
õpivad ülikoolis edasi sellised nat
sionalistlike vaadete ja  segase pärit
oluga inimesed nagu Pommer ja  
Karm , nõukogude korra vaenlased 
Kaupmees, Hanson jt. Peab ütlema, 
et osa süüd on selles rektoraadil, kes 
on vähe toetanud kommunistlike 
noorte initsiatiivi. Teiselt poolt kan
navad selle eest vastutust ka kom 
munistlikud noored ise. Metsandus
teaduskonnas ja  õigusteaduskonnas 
näiteks võitleb kodanliku ideoloogia 
mõjude vastu ainult kitsas rühm  
Ü LKNU liikmeid, paljud on selles 
ürituses jäänud ükskõikseiks pealt- 
vaatajaiks. Arstiteaduskonna algor
ganisatsiooni büroo kaotas aga po
liitilise valvsuse niivõrd, et usaldas 
tähtsa ühiskondliku ülesande ak
tiivsele palveõele Endla Otile.

Nõrgaks kohaks töös on olnud 
kommunistlike noorte osavott ü li
õpilaste teaduslike ringide tegevu
sest. Ulikoolikomitee ja teaduskon
dade algorganisatsioonide bürood 
on jätnud silmapaari vahele väga 
tähtsa tõsiasja, et Ü TÜ  omab m ää
ratut tähtsust noorte erialases et
tevalmistuses ja nendes materia
listliku maailmavaate kasvatamises. 
On puudunud vajalik konktakt 
komsomolikomitee ja  U TU  nõukogu 
vahel. Seetõttu votab vaid 6%  (!) 
kommunistlikest noortest osa Ü li
õpilaste Teadusliku ühingu tööst. 
Metsandusteaduskonnas oli möödu
nud õppeaastal vaid 1 kommunistlik 
noor U TU  liige, veterinaarteadus- 
konnas oli vastav arv 2 jne. Tänu 
sellele sai võimalikuks, et hakati 
tegema katseid kujundada UTU-st 
„puhta teaduse" tsitadelli ja kasva
tuslik töö siin on lapsekingades.

Ü LKN U  Keskkomitee IV pleenu
mi otsused kohustavad komsomoli- 
organisatsioone otsustavalt paran
dama massilise kultuuritöö juhti
mist. Ka TR U  komsomoli-organisat- 
sioonil seisab siin ees suur töö. 
Kuigi edu on vaidlematu —  on kor
raldatud kaks olümpiaadi, millest 
võttis osa kuni pool üliõpilaskon
nast, töötab arvukate isetegevus
ringidega klubi jne. —  on tihtipea
le märgata repertuaari apoliitili

sust tema vähest seotust ülikooli 
eluga ja  ettekannete mitteküllaldast 
ideelis-kunstilist taset.

Kunstilise isetegevuse m itteküllal
dane kasvatuslik m oju o le n e b  olu- 
lises osas sellest, et kommunistlikud 
noored ei etenda mitte koigis ise-
tegevuskollektiivides juhtivat osa. 
Ülikooli naiskooris näiteks on ад- 
nult 6 kommunistlikku noort, vähe
ne on kommunistlike ^ ^ r t e  osa ka 
näitekunsti- ja rah vatantsuring- 
Mõned neistki kommunistlikest
noortest, kes isetegevusest osa võ
tavad, ei osuta tihtipeale ku a ld ,^
printsipiaalsust ja  sihikmd ust too 
jahtim ises. Klubi juhataja kom m u
nistlik noor Rand ei ole suutnud 
kindlustada võitlevat hoiakut, - 
ševistliku kriitika

meeleolude tasemele.
Kuigi Tartu ülikooli õigusega 

peetakse üheks ^ gevam ak s spordi
keskuseks vabariigis, ei ^  
nistlike noorte osa ^ lia k u ltu u ii- ja  
sporditöös siiski veel vajalikul к 
gusel. Ainult üks neljandik км п- 
munistlikest noortest 
tiivselt sporti. Monmgad kommunist
likud noored alahindavad 
tuuri tähtsust n ^ i s o o  kom m un^t- 
ükus kasvatuses. Ajaloo-keeletea  
duskonna kom somoli-algorganisats^  
ooni e n d i n e  sekretär sm. S n liv a ^  
näiteks avaldas koguni uleoie\at
" v a n a s t ,  ei nn. hlr*
te l" polegi tarvis ^
rastada! Küllalt ja ijek ii  
komitee iiuhtmud ka A A V U , MAY  
ja LA V U  tööd, mistõttu nad viima
sel a jal töötavad loiult.

On seise, et paljusid märgitud 
puudustest oleks saanud valtida,
kui siseorgan isatsioom h se t°o  P a
randam isele oleks pooratud ku№ ^

tähelepanu. Seni aga on ^
algorganisatsioonide ju h en dam in e

poolt olnud mittekullalda. 
Komitee 34-st koosolekust ainult 

kaim e] ku u lati ^ y r g a n is a ts m o n r d e
sekretäride aruandeid . U n et <4ge
nastal Dole veel korraldatud aig 
organisatsiooni sekretäride noupida-

^K ogem u sed  näitavad et seal, kus
kom som oli-a lgorgan isatsioon  tõotab
aktiivselt, poliitiline kasvatustöö on 
hästi korratdatud j .? ,.  
knd noored oma isikliku too^a n 
^ l d  eesk u ju . ou. o r g ^ s a t s .o .n .  
autoriteet korge ja  tema r g a  
kasv hoogus. Seeparast on taies

m o l i ^ g ^

^ ^ f ^ t ^ S p ^ e d U k o o i i s  kõiki
^ m m o le v a id  võimalusi ara ka- 

s u !a ^ d  KuiJJkom m unistlike noor
de a rv  üMko^lis on viimase aas^a 
jooksul peagu kahekordistunu , 
kasv toimunud Anduvas o^as u i  
t ooli astunud kommunistlike noorte.

A r S i -  ja  _ 
konnas näiteks voeti 
peaastal vastu kummaski amult 
kaks uut kommunistlikku ^oort. 
L iiga väh e  on Teet k om m u m sth k k e  
noori k a  vanem ate) kursustet.

P uudu si iüikooti k om som oii-orga - 
n is .ts io o n i tõos on
siiski iääb aruandeperioodi iseioo 
mustavaks jooneks i ^ a g i  organi
satsiooni töö järsk
ma võitlusvõime ja  autoriteedi kasv, 
tema tegevuse mitmekesisemaks, 
sisukamaks ja
tumine. Sellest lahtudes otsustas 
koosolek üksmeelselt ^  J a 
nise komitee tegevus rahuldajaks.

Ü lik ooli kom som oli-organisatsioon
nn tueev terve ja  võitlusvoimebnb 
^ lle k lt iv  Ei ole kahtlust,.et uus 
konütee, õppides senistest vigadest, 
viib komsomoli töö ülikoolis uuele 
tõusule.

a/gas Hoorsoo М яш Ь  мА^/аЫ /я/з^а.

F0?06f; f .  BracAfna/z
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Märkmeid marksismi-leninismi aluste 
esimestelt seminaridelt

Septembri lõpus ja  oktoobri algul 
toimusid esimesed marksism i-leni
nismi aluste seminaarsed õppused 
I ja  II kursuse üliõpilastele. Mida 
nad näitasid?

Üldiselt tuleb märkida, et meie 
üliõpilased saavad aru m arksism i
leninismi omandamise vajadusest, 
rohuv enamus neist valmistus õppu
seks korralikult. See kindlustas ka 
seminaride huvitavuse. A jaloo-kee
leteaduskonna üliõpilane Peep, ars
titeaduskonna üliõpilane Humal, 
metsatööstuse osakonna üliõpilane 
Kutsar ja  paljud teised esinesid 
seminaridel heade sõnavõttudega.

Teiselt poolt aga näitasid sem i
narid, et leidub üliõpilasi, kes ei 
taha korralikult õppida marksismi
leninismi aluseid. Kahjuks tuleb 
tunnistada, et niisuguseid üliõpilasi 
leidub peamiselt just II kursusel. 
Üliõpilaste lohakuse tõttu tuli näi
teks ära jätta seminar metsatööstu
se osakonna II kursusel. Bioloogia
osakonna üliõpilane Onno aga ei 
suvatsenud ka erilise kutse peale 
ilmuda konsultatsioonile.

Üheks põhiliseks puuduseks on 
ka see, et meie üliõpilased ei 
oska veel iseseisvalt töötada, kuigi 
just iseseisev töö teoste ja  algalli
kate kallal on nende põhiline üles
anne. Seminaridel ilmnes, et paljud  
üliõpilased püüavad lihtsalt teost 
lühendatult ümber kirjutada  
ja  kirjutatut pähe tuupida. Selle 
tagajärjel pole need üiõpilased 
võimelised iseseisvalt, konspekti 
abita seminaril esinema, sest nad 
pole teost lahti mõtestanud. Nii oli 
veterinaarteaduskonna II kursuse 
üliõpilaste Tõhu ja  Tuksamiga ning 
mõnede teistega. Mõned üliõpilased 
(Härma —  vet. II, Luigamäe —  biol.
I, Lamp —  mat. I jt.) rääkisid küll 
marksismi mõnedest põhimõtetest,

kuid ei suuda neid seletada või 
teevad seletustes raskeid vigu.

Kuna üliõpilased vähe töötavad 
iseseisvalt, ei kasuta nad ka kül
laldaselt õppejõudude abi konsul
tatsioonide näol. Neid üliõpilasi 
tuleb tõsiselt hoiatada, sest enne 
arvestusi ja  eksameid jääb aeg 
lünkade täitmiseks liiga lühikeseks.

Ülalpool märgitud väärnähtustest 
tuleneb osalt ka see, et läbivõetud 
m aterjali ei osata seostada täna
päeva probleemidega nii sise- kui 
ka rahvusvahelises elus. Ent tõsise
maks põhjuseks osutub siin see, et 
üliõpilased ei loe ajalehti ja  ei 
ole seetõttu kursis jooksvate sünd
mustega. Toimunud seminarid kin
nitasid seda täielikult.

Bioloogiaosakonna II kursuse 
üliõpilased Taimre ja  Tammesto ei 
osanud näiteks iseloomustada ing
lise tööerakondlasi ja  nende polii
tika reaktsioonilisust, peagu ükski 
metsatööstuse II kursuse ja  bioloo
gia I kursuse üliõpilastest ei tunne 
rahvusvahelist olukorda. On tarvis 
aru saada sellest, et võimatu on 
olla haritud inimene, kui ei tunta 
kaasaegseid rahvusvahelisi sünd
musi, progressiivse inimkonna võit
lust rahu, demokraatia ja  sotsialis
mi eest.

Lõpuks tuleb tunnistada, et rida 
puudusi esineb ka m arksism i-leni
nismi aluste kateedri töös. Kateed
ri töö pole veel täielikult korda 
seatud. Õppekoormused õppejõudu
de vahel polnud seminaride algu
seks jaotatud, mistõttu erines semi
naride ära jääm ist Samuti esines 
juhtumeid, kus üks õppejõud pidi 
samaaegselt viima läbi seminari 
mitme rühmaga, mis loomulikult 
polnud kasuks töö viljakusele.

V. Arhangelski, 
marksismi-leninismi aluste kateedri 

___________  õppejõud.

TRÜ kunstilise isetegevuse ja omaloomingu 
111 olümpiaadi ettevalmistamise 

ja läbiviimise juhend
I. Olümpiaadi ettevalmistamine
Ü AÜKN sekretariaadi otsusel 

korraldatakse kunstilise isetegevuse 
üleliiduline ülevaatus, miile raames 
toimub ka Tartu Riikliku Ülikooli 
kunstilise isetegevuse ja  om aloo
mingu III olümpiaad. ' 

Teaduskondade ametiühingu b'ü- 
roode, isetegevuskomisjonide, kom- 
somoii-algorganisatsioonide ja  k e
hakultuurikollektiivide ülesandeks 
on selgitada teaduskondades: 
kunstilise isetegevuse ja  kehakul
tuuri tähtsust, teise olümpiaadi vi
gu ja  saavutusi, väljavaateid üli
õpilaste, õppejõudude, teenistujate 
ja  nende perekonnaliikmete esine
miseks III olümpiaadil.

II. Ülevaatuse läbiviimine
1) Ülevaatused teaduskondades 

korraldab teaduskonna isetegevus- 
komisjon koos üiiõpilasklubiga.

2) Ülevaatused teaduskondades 
viiakse läbi järgm ise kalendrilise 
plaani alusel:

ajaloo-keeleteaduskond —  29. X  
ja  26. XI 1950. a.; 
arstiteaduskond —  28. X , 25. XI ja
9- X II;
kehakultuuriteaduskond —  8. XI 
ja  11. XI;
veterinaarteaduskond —  14. X  ja
12. XI;
m atemaatika-loodusteaduskond —
4. XI ja  3. X II;
metsandusteaduskond —  5. XI ja
10. XII;
põllumajandusteaduskond —
18. XI, 2. ja  5. XII. 
õigusteaduskond —  11. XI.
3) Teaduskondade poolt kasutata

va repertuaari nimistu tuleb esitada 
hiljem alt kümme päeva enne iga
kordset ülevaatust orgkomitee ju u 
res töötavale repertuaarikomisjoni
le, kes kinnitab repertuaari ja  
teostab ettekannete jaotuse kerge
masse ja  raskemasse gruppi.

4) Olüm piaadi lõppülevaatused 
toimuvad Tartu linna kunstilise ise
tegevuse ülevaatuste sarjas s. a. 
detsembrikuu jooksul.

III. Repertuaarist
1) Repertuaar peab olema jõuko

hane ja  sisult vastama kommunist
liku kasvatuse eesmärkidele.

2) Kõigil kooridel, vokaal- ja  ins
trumentaalsolistide! ja ansamblitel, 
orkestritel ja  deklamaatoritel on 
soovitav esitada kolm pa!a, mille 
hulka kuulub kooridel 1 kohustus
lik laul. Ülejäänud repertuaari va
likut on soovitav teostada kooskõlas 
teaduskondadele saadetud soovitava 
repertuaari nimistuga.

3) Kohustuslikuks repertuaariks

kooridele on: Aleksandrovi „K an
taat Stalinist" —  segakooridele; A r 
ro „Rahulaul" —  meeskooridele: 
Belõi „A u Sulle" —  naiskooridele.

4) Montaažide ja  kujutava kunsti, 
kirjandusliku ja  muusikalise oma
loomingu temaatika olgu pärit nõu
kogude ühiskonnast, selle tööd, rõõ
me ja  taotlusi käsitlev. Montaažide 
koostamisel peetagu silmas nouko- 
guliku sisu ja vormi terviklust.

5) Rahvatantsukollektiivid esita
vad kolm tantsu, neist kuuluvad 
kohustusliku repertuaari -huika:' 
„Lina" ja  „Vene ringtants" —  sega- 
rühmadele; „Pulgatants" —  mees- 
r'ühmadele; „Targa rehealune" 
(koos lauluga) —  naisrühmadele.

VI. Kirjanduslik omalooming
1) Võistlusele võib esitada algu

päraseid, trükis avaldamata kirjan
duslikke töid kõigis liikides.

2) Ilukirjanduslikes töödes peaks 
eeskätt kajastuma käesolev aeg, 
suur sotsialistlik ülesehitus ja nõu
kogude inimeste töö kõigil aladel, 
võitlus rahu eest ja  üliõpilaselu. 
Tuleks näidata nõukogude inimeste 
töörõõmu ja  -hoogu, ennastsalga- 
vust, patriotismi ja  muid noukogu
de inimese kõrgeid omadusi.

3) Tööde esitamise viimaseks 
tähtpäevaks on 1. märts 1951. a.

V. Kujutav kunst olümpiaadil
1) Olümpiaadist osavõtja vastaval 

alal esitab vähemalt ühe algupära
se töö vabalt valitud teemal, pida
des silmas juhendi IV osa 2. punk
tis toodud nõudeid.

2) Töö tehniline teostamine on 
vaba.

3) Tööd olgu iseseisvalt teostatud 
ja  nendega ei tohi olla näitustel ja  
võistlustel varem esinetud.

4) Tööde esitamise viimaseks 
tähtpäevaks on 1. märts 1951. a.

VI. Muusikalisest omaloomingust
1) Võistlusele võib esitada iseseis

valt loodud algupäraseid m uusika
teoseid ja  rahvamuusika ümbertöö- 
tusi kõigis žanreis, vokaal- ja  inst
rumentaalmuusika alal.

2) Tekstide viisistamisel pidada 
silmas teksti vastavust juhendi IV  
osa 2. punktis toodud nõudeile.

3) Tööde esitamise viimaseks täht
päevaks on 1. märts 1951. a.

VII. Näitekunst
1) Ülevaatusel võib esitada la v a 

kunsti kõiki vorme.
2) Teoste valikul tuleb eelistada 

tänapäeva aktuaalset temaatikat.
(Järgneb)

ELKNÜ TRÜ Komitees
Asjavalitud ELKNÜ TRÜ Komitee} 

uude koosseisu kuuluvad sm-d H. 
Tiido, N. Bassel (ajaloo-keeletea
duskond), A. Blumfeldt (õigustea
duskond), L. Grassinann (arstitea
duskond), A. Ingalt (ajaloo-keele
teaduskond), V. Kaarna (metsandus
teaduskond), J. Lott (õigusteadus
kond), E. Mäe(palu (kehakultuuritea
duskond), H. Pruul (põllumajandus
teaduskond), A. Tamm (ajaloo-kee
leteaduskond), L. Tohver (põlluma
jandusteaduskond), L. Unt (õigus
teaduskond) ja H. Vipper (põlluma
jandusteaduskond).

Uus komitee oma esimesel koos
olekul valis komitee sekretäriks 
sm. Heinrich T i i d o  ja sekretäri 
asetäitjaks sm. Aleksander В 1 u m- 
f e 1 d t i. _ _ _ _ _ _ _ _ _

ÜTÜ üidkoosoiekuM
Varakult alustas uuel õppeaastal 

taas tegevust Üliõpilaste Teaduslik 
Ühing. Juba esimesel õppetöökuul 
korraldati aruand^valim iskoosole- 
kud teaduskondades, mistõttu nüüd 
osutus võimalikuks läbi viia juba  
üleüiikooliline aruande-valimis- 
koosolek. Võrreldes möödunud aas
taga viidi kõik nimetatud 'üritused 
läbi tunduvalt organiseeritumalt, 
tihedamas koostöös partei- ja kom- 
somoli-organisatsiooniga.

Uleülikoolilisel aruande-valimis- 
koosolekul esines aruandega ÜTÜ  
nõukogu esimees sm. L. Päi. Ta tõi 
esile rea fakte, mis näitavad ÜTÜ  
töö sisulist kasvu möödunud õppe
aastal. ÜTÜ liikmete arv suurenes 
226-lt 2?8-le, ringide liikmete arv 
1278-lt 1325-le, ringide juhendajate 
arv 316-lt 334-le. Paranes kontakt 
ülikooli juhtkonna ja  ühiskondlike 
organisatsioonidega, viidi läbi rida 
ulatuslikke üritusi. Ü TÜ  poolt kan
ti ette 62? populaarteaduslikku re
feraati, valmistati 121 teadusiikku 
tööd jne. Positiivseks saavutuseks 
on ka tihedate sidemete loomine 
vennasvabariikide paljude ülikooli
dega.

O m a aruandes märkis sm. Päi ka 
rida puudusi ÜTÜ töös, nagu juhti
mise paberükkus, otsese kontrolli 
ja  kontakti nõrkus, temaatika pai
gutine formalistlikkus ja  apoliitili
sus, hoidumine olulisemate, üldist 
tähtsust omavate probleemide uuri
misest jne. Puudulik oli ka juhen
damine õppejõudude poolt. Kahjuks 
aga puudus aruandes nende puu
duste sügav, k o n k r e e t n e  ana
lüüs.

Läbirääkimistest aruande kohta 
võtsid osa dots. Rulli ja  'üliõpila
sed Kull, Ždanko, Past, Liim jt., 
kes omakorda juhtisid tähelepanu 
mõningaile väärnähtustele tehtud 
töös.

Pärast resolutsiooni vastuvõtmist 
ÜTÜ töö kohta toimusid uue 
ÜTÜ nõukogu valimised. Uude nou- 
kokku valiti üliõpilased Leeto, 
Koslov, Kahk, Palamets, Koolm eis
ter, Tohver, Reimets, Einasto, Met- 
sar, Arend, Ruus, Sepp, Hanson ja 
Türk. Nõukogu oma esimesel koos
olekul valis Ü TÜ  nõukogu uueks 
esimeheks metsandusteaduskonna
IV kursuse üliõpilase sm. V. К о s- 
1 о v i.

Aruande-valim iskoosoleku suu
reks puuduseks oli kriitika ja  ene
sekriitika mitteküllaldane arenda
mine, teatavas osas väljendusid 
isegi enesega rahulolu kahjulikud  
meeleolud. Teiselt poolt andis koos
olek tunnistust ka 'ülikooli teiste 
organisatsioonide vähesest huvist 
U TU  töö vastu. Koosolekul ei võt
nud sõna nimelt ükski partei-alg- 
organisatsiooni, komsom oli-organi
satsiooni ega ametiühingukomitee 
esindaja, kuigi nende sõbralikud 
juhised ja  näpunäited oleksid tul
nud suureks kasuks.

J. Kahk

й М й с е М  a j t z f c M c

Kuna paljudel juhtudel on ilmu
nud segadust ülikooli ajalehe telli
mises, siis teeme siinkohal veel kord 
teatavaks lehe tellimise korra.

Lehe tellimusi võtavad vastu 
'ühiskondlikud ajakirjanduse levita
jad kursustel ja  asutistes: Telli- 
misraha kasseerimisel tuleb lähtuda 
arvestusest, et lehe teHimine üheks 
kuuks maksab 1 rubla. Kogutud ra
ha maksab ajakirjanduse levitaja 
ülikooli kassasse. Siit raha vastu 
saadud kviitungile tuleb märkida 
tellinud kollektiivi nimetus ja tel
lijate arv koos teliimisaja äranäita
misega. Seejärel tuleb kviitung ära 
anda kas ametiühingu komiteesse 
või ajalehe toimetusse. Lehed toi
metatakse kätte dekanaadi kaudu.

KEHAKULTUUR JA SPORT

Sügisese jooksukrossi esimene 
etapp on lõppenud. Hoolimata liiga 
lühikesest ettevalmistusajast, hal
vast ilmastikust ja teistest takis
tustest andis kross ülikoolis rahul
davaid üldtulemusi.

Kui kevadel startis krossil 1699 
inimest, siis sügiskrossist võttis osa 
juba 2030 meie kollektiivi liiget. 
Tunnustavalt tuleb märkida arsti- 
ja pollumajandusteaduskonda, kes 
kehakultuurikollektiivide esimeeste 
sm-te Timuski ja  Esula organisee
rimisel ning dekaanide aktiivsel 
kaasabil tousid teaduskondade pa
remusjärjestuses esirinda. Seevastu 
õigus- ja  ajaloo-keeleteaduskond, 
kust alati võistlejaid on olnud roh
kesti, esinesid seekordsel krossil 
väga kahvatult. Täiesti lubamatu on 
õppejõudude ja  teenistujate nõrk

osavõtt krossist (215-st jooksis tege
likult 30). Rektoraat ja  dekaanid 
peavad edaspidi sellise nähtuse kor
dumise vältima.

Uheks põhiliseks pдuduseks oli 
ka paljude üliõpilaste ebaspoitlik  
esinemine. Krossirajale ilmuti eba
sobivas riietuses, joosti käsikäes ja  
naerdes ning rikuti veel teisitigi 
nõukogude spordieetikat. Sellise so
bimatu käitumisega paistsid eriti 
silma E. Miil, E. Leibak, L. Sõrmus, 
U. Virulaan, A. Kuum, H. Pala
mets, E. Raat, J. Einasto ja  J. Kuli. 
Vastavate teaduskondade dekaani
del ja  komsomoli-algorganisatsioo- 
nidel tuleks nende 'üliõpilaste käi
tumisele anda vastav hinnang.

H. Huimerind,
TRÜ jooksukrossi orgkomitee 

sekretär.

KKT ebaväärikas esinemine
Ebameeldiva üllatuse valmistas 

krossil kehakultuuriteaduskond, kes 
ometi pidanuks teistele teaduskon
dadele eeskuju andma.

Krossist, mis viidi läbi 6. oktoob
ril, oleks pidanud osa votma 170 
õppejõudu, üliõpilast ja  teenistujat. 
Tegelikult aga jooksis distantsi lä
bi ainult 4? inimest! Eriti nõrk oli 
õppejõudude osavott: 36-st õppejõust 
startis krossil ainult 7. Üliõpilastest

koige halvemini esines III kursus, 
kes polnud esindatud ühegi võistle
jaga. Palju parem polnud asi ka
IV kursusega (22-st üliõpilasest 
jooksis 3).

On selge, et selline käitumine on 
tulevastele spordipedagoogidele ja  
nende kasvatajatele täiesti sobi
matu.

A . Pruler,
KKT 11 kursuse üliõpilane.

M E I L E  K I R J U T A T A K S E

Üheks näiteks Noukogude valit
suse hoolitsusest üliõpilaste eest on 
ühiselamute organiseerimine, kus 
leiab elukoha ka hulk TRÜ üli
õpilasi. Paljudele üliõpilastele aga 
ei võimalda praegused elutingim u
sed ühiselamus edukalt tegelda 
õppetööga.

Tiigi tänava internaadis on osa 
ajaloo-keeleteaduskonna I kursuse 
üliõpilasi kujunenud omapärasteks 
„rändlindudeks". Üliõpilased Varik 
ja  Kaljuste on mitmel korral pida
nud vahetama elukohta, kuna tu
badesse, kuhu nad paigutati, saa
busid hiljem  vanemate kursuste 
üliõpilased.

Mitmekordse kolimise järel on 
sm. Varik oma voodiga jõudnud 
koridori, kus õppetööga tegelemi

seks on äärmiselt vähe väljavaa
teid. Õppimisel on raskusi ka suure 
elanike arvuga tubades. Internaa
dis on küll õppetuba ja seal paik
nevad 22(!) seltsimeest muidugi ei 
keela selle kasutamist ka teistel, 
kuid vaevalt sellest abi olekski. 
Igatahes mitmed üliõpilased, nagu 
näiteks sm. Kokla ei ole ühisela
mus leidnud võimalust õppimiseks 
ja on seetõttu olnud sunnitud otsi
ma peavarju erakorterites —  tihti
peale spekulatiivse tasu eest.

Üliõpilased ootavad väga, et 
„rändlindude aastaaeg" varsti lõ
peb, sest töö ülikoolis nõuab pide
vat õppimist.

J. Kaljuste, 
ajaloo-keeleteaduskonna  

I kursuse üliõpilane.

Vastuseks meie kriitikate

Ülikooli ajalehes ilmunud artikli 
„Nad häbistavad meie ülikooli" lä
biarutamiseks korraldati veteri
naarteaduskonna V kursusel koos
olek, millest võtsid osa ka teadus
konna dekaan ja  ülikooli ühiskond
like organisatsioonide esindajad. 
Koosolek möödus bolševistliku krii
tika ja  enesekriitika tähe all.

Enesekriitika korras sõnavõtnud 
üliõpilased Vainoia ja  Tammes tun
nistasid artiklis toodud kriitika õi
geks ja  tõid ühtlasi esile ka oma 
eksimusi õppedistsipliini vastu. N i
metatud üliõpilased olid tõsiselt aru 
saanud oma eksimustest ning luba
sid edaspidi käituda nii, nagu peab 
käituma nõukogude 'üliõpilane.

Ka üliõpilase E. Sügise käitum ise
le sai koosolekul osaks õiglane krii
tika.

Kahtlemata aitas ajalehes avaida- 
tud kriitika ja selle arutlemiseks 
toimunud koosolek tunduvalt kaasa 
üliõpilaste käitumiskultuuri paran
damiseks ja  õppedistsipliini tõstmi
seks. R. Paris, A . Süve, H. Liiva, 

veterinaarteaduskonna
V kursuse 'üliõpilased.

ühise!amute juhtimine paraneb
22. septembril ilmus meie lehes 

artikkel „Üliõpilaste elamiskultuur 
kõrgemale tasem ele". Kirjutises 
märgiti, et ühiselamuis esinenud 
puuduste tähtsaks põhjuseks on 
küllaldase juhendamise ja  abi puu
dumine TRU Ametiühingu Komitee 
ja  haldusaparaadi poolt.

Mainitud artikkel arutati läbi 
TRU  Ametiühingu Komitee koosole
kul, kus kriitika tunnistati õigeks. 
Olukorra parandamiseks korraldati
4. oktoobril nõupidamine, millest 
võtsid osa haldusaparaadi juhtivad  
töötajad eesotsas sm. Võrsega, am e
tiühingu komitee liikmed ja  ühis
elamute vanemad. Nõupidamisel 
töötati välja üksikasjaline kava ü li
õpilaste elamiskultuuri parandami
seks ühiselamuis.

Mis puutub sellesse, et ametiühin
gu komitee on viivitanud mitmete 
summade väljam aksm isega Tiigi 
tän. 'ühiselamule, nagu artiklis m är
giti, siis ka selles osas on puudused 
kõrvaldamisel.

Raamatute iaenutamisaega muudeti
Meie lehe 29. septembri numbris 

ilmunud artiklis „Kriitika ja  enese
kriitika —  komsomoli tööd juhtiv  
jõud" juhiti muuhulgas tähelepanu 
ka sellele, et 'ülikooli pearaamatuko
gus toimub raamatute laenutamine 
ennelõunal, mil üliõpilased on seo
tud loengutega.

Nüüd on toimetus saanud pearaa
matukogu direktorilt sm. Noodlalt 
kirja, milles teatatakse, et vastu 
tulles 'üliõpilaste soovile toimub 
edaspidi pearaamatukogus raama
tute laenutamine kella 11— 17.

Õigustatud küsimus
Ajaloo-keeleteaduskonna III kur

susel algas õppeaasta lootustandvalt, 
kuid praegu käivad üliõpilased rin
gi juba murelike nägudega. Selleks 
on ka põhjust, sest 'üheainsa kuu 
jooksul on jäänud pidamata kokku 
26 loengut, seega peagu terve õppe
nädal on tegelikult raisatud.

Samasugune häda on ka III kur
suse juristidel, kellele juba. tükk 
aega loetakse poliitökonoomiat poo
le vähem tunde, kui plaanis ette on 
nähtud.

Kerkib õigustatud küsimus: kunas 
loetakse need loengud järele jji kui
das mõeldakse seda teha üliõpilasi 
liigselt koormamata?

3 A. Kask

Väike mõistatus
Mõista, mõista, mis see on?_Sisul 

pole viga, aga välimus tõukab 
eemale, kuigi peaks ligi meelitama. 
Kõige loetavamalt on kirjutatud: 
vastutav toimetaja Harald Saarniit.

Paljudele, keda näotu tahvel pea
hoone koridoris tõepoolest eemale 
on peletanud, valmistab selle mõis
tatuse lahendamine muidugi rasku
si. Need aga, kes ajaloo-kee!etea- 
duskonna õpperühmade teatajaga  
pisutki tutvust on teinud, teavad 
kindlasti, millest on jutt.

S. Kose

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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R U H M A K O L M H K
Meie ülikool valmistab ette kõr

gem? haridusega nõukogude eri 
teadlasi meie vabariigi rahvama
jandusele. Ühenduses meie majan
dus-, kultuuri- ja  poliitilise elu 
pideva tõusuga kasvavad järjest 
rahva nõuded selle kaadri ette
valmistuse taseme suhtes. See aga 
seab kogu meie ülikooli kollektii
vi, õppejõudude, komsomoli- ja 
ametiühinguorganisatsioonide ette 
vastutusrikkad ülesanded.

Õppe- ja  kasvatustöö põhilüliks 
on meil õpperühm eesotsas õppe
rühma vanemaga. Kõik antud rüh
ma üliõpilased kuuluvad ühte 
ametiühingugruppi, mille eesotsas 
on grupiorganisaator. Õpperühma 
kommunistlikud noored aga moo
dustavad oma komsomoligrupi ja  
valivad selle juhtimiseks grupior- 
ganisaatori. Need kolm inimest on 
õpperühma juhtivaks tuumikuks.

Rühmakolmik kannab suurt vas
tutust rühma kõigi üliõpilaste õp
peedukuse ja kollektiivis tehtava 
kasvatustöö eest. On selge, et täht 
saitmaks ülesandeks on meil õppe 
töö ning see peab olema baasiks 
nõukogude inimesele omase koi 
lektiivsustunde kasvatamiseks õp
peainete omandamisel üleskerki
nud probleemide ühise läbiaruta 
rnise ja vastastikuse abistamise 
näol. Peab mainima, et sellel alal 
on meil teatud edusamme (näit. 
õigusteaduskonna III kursusel), 
kuid enamikus rühmades on õppe
töö jäetud üliõpilaste eraasjaks. 
Veterinaarteaduskonna I kursuse 
üliõpilasel Tiimanil näiteks oli 
suuri raskusi kevadsessiooni ek
samite sooritamisega, aga rühma
kolmik ei pööranud tema abista
misele mingit tähelepanu. Ometi 
peab aga rühmakolmik olema ela
valt huvitatud iga üliõpilase õp
peedukusest ja tema kasvust, tund
ma igaühe võimeid ja õigeaegselt 
leidma võimalusi puuduste likvi
deerimiseks.

Paljude teaduskondade silma
paistvad saavutused kunstilise ise
tegevuse ja  omaloomingu olüm
piaadi organiseerimisel on samuti 
olulisel määral rühmakolmikute 
töö tulemus. Peab aga ütlema, et 
siin on tihtipeale kaotatud mõõ

dutunne: isetegevus muutub pal
judele üliõpilastele koormavaks, 
segab nende põhitööd. Rühmakol
mik tunneb kõige paremini üli
õpilaste võimeid ja teadmisi, eda
sijõudmist õppetöös. Neid andmeid 
arvestades on vaja reguleerida 
üliõpilaste osavõtt isetegevusest 
niiite lubada halvasti edasijõud- 
vail üliõpilastel osa võtta olüm
piaadist.

Üliõpilaste kommunistlik kas
vatus õppetöö lahutamatu osana 
võib kõige konkreetsemais vormi
des teostuda ainult õpperühmas. 
Selles osas annavad head eeskuju 
mõned põllumajandusteaduskonna 
rühmad, kus regulaarselt toimu
vad komsomoligrupi lahtised koos
olekud esiletulnud väärnähtuste 
arutamiseks. Ka õigusteaduskonna
V kursusel, kus ametiühingu gru- 
piorganisaatoriks on sm. Kelder, 
arutatakse kõiki aktuaalseid küsi
musi rühmakollektiivis. Ent ena
mikus õpperühmades pole veel ak
tiivselt asutud kasvatustöö küsi
muste lahendamisele.

Rühmakolmiku eduka töö eeldu
seks on tema tegevuse kooskõlas- 
tatus. Üksikute üliõpilaste juures 
esinevad väärnähtused — hooletu 
suhtumine õppetöösse, ebanõuko- 
gulik käitumine, individualism 
eksimused kommunistliku moraali 
nõuete vastu jne. — kõik need kü
simused tuleb võtta arutamisele 
õpperühmas, ametiühingu- või 
komsomoligrupi lahtisel koosolekul, 
luua nende faktide esinemise üm
ber hukkamõistev ühiskondlik ar
vamus rühmakaaslaste poolt.

Kõigi nende ülesannete täitmisel 
on oluline õppejõudude kollektiivi, 
eriti aga hooldaja õppejõu abi. 
Kursusehooldajad peavad tundma 
end kasvatajatena, võtma osa rüh
made koosolekutest, pöörama suu
rimat tähelepanu üliõpilaste kas
vatustöö küsimustele.

Ainult siis, kui iga kollektiivi 
liige mõistab eelseisvaid ülesan
deid, kui iga töötaja tunneb vas
tutust oma töö eest, on võimalik 
selle töö edukas teostamine, ainult 
siis suudame me kindlustada kõr
gesti kvalifitseeritud spetsialistide 
ettevalmistamise.

P A R T E I  E L U  
Parteigrupp juhib teaduskonna tööd

TRÜ rahu-tähesõit
Päevast päeva tugevneb kogu 

maailmas võimas Liikumine rahu 
kaitseks, sõjaõhutajate vastu.

Rahurinde tugevdamise demonst
ratsiooniks otsustas TR Ü  kollektiiv  
ülikooli ühiskondlike organisatsioo
nide algatusel ja  ÜSK läbiviimise) 
korraldada 22. oktoobril rahu-tähe- 
sõidu. Tähesõidust võtavad osa kõik 
ülikooli mootorsõidukeid omavad 
õppejõud, 'üliõpilased ja  teenistu
jad. Tähesõidu start on TRÜ pea
hoone ees.

Rahu-tähesõidu avab TRÜ  Am eti
ühingu Komitee esimees sm. Paul 
kell 11. Stardist väljuvad masinad 
kolmeminutiliste vaheaegadega ja

läbivad marsruudi Tartu— Elva—  
Rõngu— Otepää— Tartu —  kokku 
105,9 km.

Et tähesõidust osavõtt teha kõigi
le osavõtjaile võimalikult vastuvõe
tavaks, on ÜSK-i auto-mootorspor- 
disektsioon ette valmistanud sõit- 
jaile teadlikke kaasasõitjaid ja  ko
gu sõit toimub ühe kiirusega —  ca 
40 km tunnis.

Võistlejaile on ÜSK ja ameti
ühingu poolt välja pandud kokku
12 auhinda.

H. Rand,
ÜSK auto-mootorspordi- 

sektsiooni esimees.

enesetäiendamise hoogustamisele.
Sõnavõtjad esitasid rea soove 

teatri repertuaari suhtes ja  väljen 
dasid lootust, et üliõpilaskond tä- 
nav.u veelgi aktiivsemalt võtab osa 
teatrietendustest ning neile jä rg 
nevaist arutlustest. Märgiti, et on 
vaja kindlustada arutluskoosole- 
kute hea õnnestumine. Selleks pea
vad teaduskondade teatrivolinikud 
oma tööd tegema korralikult, mitte 
aga nii, nagu m atem aatika-loodus
teaduskonna teatrivolinik, kes puu
dulikult valmistas ette „Jevgeni 
O negini" arutelu. Teatrivolinike 
teiseks oluliseks 'ülesandeks on 
nõukogude lavateoste etenduste kü
lastatavuse suurendamine ja  kõigi 
üliõpilaste kaasatõmbamine teatri
etendustest osa võtma.

L. Arukask

„Vanem uise" teatri saali kogu
nes esm aspäeval sadu üliõpilasi, 
et kaasa elada tähtsat sündmust 
ülikooli ja  teatri kollektiivide sõp
ruse tihendamisel —  nende kollek
tiivide loomingulist kohtumist.

Huviga kuulati „Vanem uise" pea
näitejuhi sm. Irdi ettekannet teatri 
töökavatsustest alanud 80. hooajal. 
Teatri lähemas töökavas on Mih- 
halkovi näidendi „Ma tahan k o ju ", 
Mdivani teose „Inimesed hea tah
tega", Kapi ooperi „Vabaduse lau
lik ", Kalmani opereti „Kuradirat- 
sur" jt. teoste lavaletoomine. Mõis
tes oma 'ülesandeid rahva kom m u
nistlikus kasvatuses ja  püüdes pa
randada seni esinenud puudusi, 
pöörab teater erilist tähelepanu 
kollektiivi professionaalse meister
likkuse tõstmisele, eriti poliitilise

Üheks oma põhiliseks ülesandeks 
peab põllumajandusteaduskonna 
parteigrupp võitlust teaduskonna 
õppe- ja  teadusliku töö idee'lis-po- 
liitilise ja  metoodilise taseme tõst
mise eest.

Selle töö edukuse kindlustami
seks taotleb parteigrupp eeskätt 
administratsiooni, partei- ja  kom- 
somoli-organisatsioonide ning am e
tiühinguorganisatsiooni koostöö ti
henemist, kusjuures töö aluseks on 
senise töö kriitikaline analüüs ja 
tehtud vigadest õppimine. Nii algas 
parteiorganisatsioon oma tööd kõi
kide nimetatud organisatsioonide 
tegevuse koordineerimisega ja  nen
de tööplaanide ning tegeliku töö 
kooskõlastamisega, mis praegu tun
duval määral ongi juba saavutatud. 
Kõikides põhiküsimustes kõik tea
duskonna organisatsioonid töötavad 
kooskõlastatult. On kindlustatud ja 
kooskõlastatud kursusekolmikute 
töö.

Septembrikuus viidi teaduskon
nas läbi teadusliku töö temaatika 
põhiline läbiarutamine. Seejuures 
võeti teadusliku uurimistöö temaa
tika iseloom põhjalikule revideeri
misele ning asuti kontsentreeritult 
vastavalt ENSV Põllum ajandusmi
nisteeriumi soovidele kohne põhili
se probleemi uurimisele.

Edaspidine ülesanne seisneb sel
les, et mitte lasta laskuda endisele 
tasemele ja  mitte piirduda ainult 
Raadi katsebaasiga, vaid peab v äl
ja  minema 'laialdastele ENSV pare
mate kolhooside ja  sovhooside põl
dudele. On tarvis kooskõlastada 
oma katsed kolhooside ja  sovhoosi
de eesrindlastega ja  läbi töötada 
teemad ning probleemid kogu ENSV 
ulatuses, põhiliselt erinevatel m ul
dadel ja  klimaatilistes oludes.

Samuti arutati teaduskonnas 
koos praktikantidega läbi m enetlus
praktika tulemused, kusjuures sel
gitati palju väärnähteid ja nende 
põhjusi, muuseas ka zootehnika 
eriharus juhendaja sm. Kuke kroo
nulik suhtumine praktika juhenda- 
misse ja  väärnähtuste kõrval damis- 
se, mille tulemusena dekanaat ot
sustas võtta tarvitusele rida abi
nõusid tulevase menetluspraktika 
töö parandamiseks ja  taotella m e
netluspraktika kohti vennasvaba- 
riikidesse. Ees seisab Raadi õppe
baasi korrastamine.

50. septembril toimus teaduskon
nas koosolek sm. T. D . Lossenko 
V. R. Viljam si õpetuse vigu käsit
leva artikli arutlemiseks. Vaatam a
ta dots. O . Halliku ja  mõningate 
teiste otsestele ning kaudsetele

vastutöötamise katsetele võttis 
koosolek vastu põhjalikud printsi
piaalsed otsused, mis kohustavad 
kogu kollektiivi sirgjooneliselt 
orienteeruma uues suunas ja  ra
kendama seda oma töös.

Lähema a ja  tööplaanis on partei- 
grupi ja  komsomoli-organisatsiooni 
ühine lahtine koosolek, kus tuleb 
laialdaselt arutamisele küsimus, 
milline peab olema nõukogude 
agronoom. Ühtlasi võetakse siin te
rava kriitika alla kodanlikud igan
did ja  õppe- ning teadusliku töö 
puudused teaduskonnas. See koos
olek peab andma uut hoogu kom 
munistliku kasvatuse ja  õppetöö 
parandamiseks teaduskonnas.

Peale selle viiakse parteigrupi 
juhtimisel veel sellel kuul läbi tai
mekasvatuse kateedri töö põhjalik 
analüüs, mis peaks parandama tun
duvalt selle kui ühe tähtsama k a
teedri tööd.

Parteigrupp on asunud praktili
selt juhtima kogu teaduskonna 
ideelis-poliitilist ning kasvatuslik
ku tööd ja  võitleb järjekindlalt 
nende ülesannete eduka lahenda
mise eest.

H. Kallas,
põllumajandusteaduskonna 
parteigrupi organisaator.

KUI RÜHMAKOLMIK EI TÄIDA OMA ÜLESANDEID . . .
Paljud meie ülikooli õpperühmad 

ja  kursused on saavutanud m är
gatavaid edusamme õppe- ja  kas
vatustöös. See osutus eelkõige või
m alikuks seetõttu, et kursuse- või 
rühmakolmikud töötavad kooskõ
lastatult, võitlevad järjekindlalt 
paremate saavutuste eest õppe- ja  
kasvatustöös.

Seda ei saa öelda aga m aiemaa- 
tika-loodusteaduskonna füüsikaosa
konna II kursuse kohta (kursuse- 
vanem sm. Hurt). Mille muuga 
kui kursusekolmiku ebarahuldava  
tööga seletada asjaolu, et kursu
sel lonkab oppedistsipliin. Selle 
kujukaks näiteks oli ?. oktoobril 
toimunud vene keele loeng, kust 
15 üliõpilasest puudus 8. Ka kur-

susevanemat ennast polnud kohal. 
Tekib küsimus: mis tingis enam  
kui poolte üliõpilaste puudumise? 
Kui analüüsida olukorda lähemalt, 
siis puudus vabandava põhjusega 
ainult üks üliõpilane (sm. Udam), 
kuna ülejäänud ? seltsimeest ees
otsas kursusevanema sm. Hurdaga  
puudusid ilma m õjuva põhjuseta.

Üheaegselt puudustega vene 
keele omandamise alal esineb suu
ri puudusi ka marksismi-leninismi 
aluste õppimisel. Loengutelt ja  se
minaridelt esineb sagedasi puudu
misi (sm-d Nei, Oper jt.).

Sellise olukorra esinemine kur
susel on tingitud mitteküllaldase 
tähelepanu omistamisest õppedist-

sipliini tõstmisele. Kursusevanem  
sm. Hurt ja  kursuse ametiühingu  
volinik sm. L. Aab pole senini 
töötanud koos, vaid lahus, omaette 
nokitsedes. Kursusel pole loodud 
komsomoligruppi, sest siin on ai
nult 2 kommunistlikku noort. 
Kommunistlikud noored aga pole 
senini võidelnud vajaliku aktiiv
susega õppedistsipliini tõstmise 
eest.

Ülalmainitud vead tuleb kohe 
likvideerida. Esimeseks sammuks 
siin on kursusevanema, ametiühin
gu voliniku ja  kommunistlike 
noorte töö ühendamine, nende ak
tiivne võitlus distsipliinirikkumiste 
juhtude vastu.

L. Kaaramaa

Viljastav kontakt
6.— lt . oktoobrini toimus Moskvas 

Üleliidulise Lenini nimelise Põllu
majandusteaduste Akadeem ia Vete- 
rinaarsektsiooni XXXII pleenum, 
mis oli pühendatud põllum ajandus
loomade mittenakkavate haiguste 
käsitlemisele. Tähendatud pleenu
mist võttis osa ka kolm TRU  Vete
rinaarteaduskonna õppejõudu —  
prof. A. Laas, prof. J. Kaarde ja  
dots. J. Tomberg. Pleenumi töö vii
di läbi plenaaristungitel ja  sektsi
oonides, mida oli kolm : a) kliinili
ne, b) sünnitusabi-günekoloogia ja
c) kirurgia sektsioon. Ettekannete 
arv plenaar- ja  sektsioonide istun
geil oli kokku 56, mis pleenumi lü
hikest kestust arvestades lõi kül
laltki pingelise töötempo.

Avades plenaaristungit rõhutas 
akadeemik K. J. Skrjabin pleenumi 
tähtsust võitluses põllumajandus- 
!oomade mittenakkavate haigustega, 
milleks teadlased peavad andma tõ
husat abi praktilistele veterinaar- 
töötajatele.

Rida ettekandeid käsitles nõuko
gude teadlaste saavutusi loomade 
haiguste diagnoosimise, profülakti
ka ja  ravimenetluste tõhustamisel 
ja täiendamisel, eeskätt seedetrak
ti, mineraal- ja  vitamiinpuudushai- 
guste, ahtruse, kasvikute ja mikro- 
elementidest põhjustatud haiguste 
alal. '

Muuhulgas esines ettekandega ka 
TRÜ Veterinaarteaduskonna õppe
jõud prof. A . Laas teemal „Pneu- 
motooraksravi kasutamisest hobuste 
kroonilise alveolaaremfüseemi ravi
m isel", mis oma uudsuse poolest 
äratas elavat huvi ja  tähelepanu. 
Vastuvõetud resolutsioonis otsustati 
tähendatud ravimenetlus võtta ju u 
rutamisele veterinaarpraktikas, ees
kätt veterinaarinstituutide ja  -tea
duskondade õppepraktikas. Zoovete- 
rinaarvõrgu paremaks varustami
seks ajakohaste instrumentidega ja  
muu varustusega moodustati kom is
jon, kuhu ühe esindajana valiti 
prof. A . Laas.

Osavõtmine eeltähendatud plee
numist võimaldas meie teaduskon
na esindajaile astuda otsesse kon
takti vennasvabariikide rea v ä lja 
paistvate teadlastega ja  saada otse
seist allikaist andmeid nõukogude 
teaduse edusammudest. Ka edaspi
di tuleks meie ülikoolil suunata õp
pejõude analoogilistele konverent
sidele, varudes selleks otstarbeks 
komandeerimissummasid.

Prof. J. Kaarde

UTU töös on veel palju puudusi. 
Kuid käesoleval a ja l on eriti tera
valt esile tõusnud üks tema senise 
töö eitavaid külgi —  kalduvus irdu
da üliõpilaste laiadest massidest. 
See viga esineb mitte üksi m eie ü li
koolis, vaid ka vennasvabariikide 
ülikoolides, millest annab tunnis
tust kõrgema hariduse ministri sm. 
Kaftanovi käskkiri 11. sept. 1950. a. 
nr. 1581, kus öeldakse: „Paljud üli
õpilaste ühingud esitavad ühingu 
liikmeks astujaile liiga kõrged nõu
ded, mis raskendab laiade üliõpilas
konna hülkade astumist üliõpilaste 
teaduslikesse ühingutesse."

Millised konkreetsed vead siis tehti 
meie ülikoolis? 1948/49. õppeaastal 
töötati selleaegse Ü TÜ  nõukogu 
poolt välja  erilised Ü TÜ  töö juhen
did. Peamiseks initsiaatoriks ja as
jam eheks sel'le ürituse läbiviimisel 
oli juhuslikult nõukogude ülikooli 
sattunud fašistlik ohvitser H. Too
mel. Kui H. Toom el kõik oma kavat
sused oleks suutnud el'lu viia, siis 
oleksid need juhendid kujunenud  
eriliseks bürokraatlike tõkete ri
baks teaduslikku tööd sooritavaile 
üliõpilastele. Siiski suudeti nii sel
leaegses nõukogus kui ka hiljem  
ÜTÜ üldkoosolekul H. Toom eli ka
vatsustele eesrindlikemate üliõpilas
te poolt anda teatud vastulöök.

Siiski jäid juhendisse mõned bü
rokraatlikud kitsendused ja  nime'lt 
ÜTÜ liikmeks vastuvõtmise küsi
mus. Nim elt nõuti dogmaatiliselt, et 
enne Ü TÜ  liikm eks vastuvõtmist 
peab üliõpilane tingimata kandma 
ette teaduslikus ringis ühe teadus
liku töö, milline nõue oli ühtlasi 
ÜTÜ  põhikirja rikkumine, kus sel
lest midagi ei räägita. Milliseid ras
kusi see väliselt silmapaistmatu 
nõue tegi Ü TÜ  liikmeskonna ridade 
täiendamisel, seda teab iga ÜTÜ  
tööga vähegi tuttav üliõpilane. Nii 
näiteks teaduslikel ringidel, millel 
on palju liikmeid, k u ju n es sageli 
olukord, et mõned üliõpilased, kelle  
teaduslikku tööd täiesti tunmistati, 
kelle organisatsioonilisi võimeid 
ÜTÜ  töös vajati, ei saadud ega 
saadud vastu võtta seetõttu, et 
temale polnud veel vabanenud ringi 
tööõhtut, kus ta oleks saanud oma 
ettekande pidada. Varem  valitses 
paljudes osakondades (näit. ajaloo- 
keelet.) väär arvamus, et kateedri

töö raamides (seminarid ja  eri
seminarid) tehtav töö polevat tea
duslik töö —  ka neid üliõpilasi ei 
saanud liikm eks võtta. Üliõpilased, 
kelle ulatuslikum teaduslik töö nõu
dis pikaaegset, näiteks aasta või 
enam kestvat uurimistööd, enne kui 
nad võisid esineda, osutusid selle 
juhendi sätte tõttu sel a ja l teadus
liku töö alal n. ö. „jänesteks". Väga 
suuri raskusi valmistas see säte I 
kursuse üliõpilaste kaasatõmbamisel 
ÜTÜ töösse jne.

Sellest veast kasvas aga välja  
teine ja  veel suurem viga —  irdu
mine tegelikust ühiskondlikust 
elust. On ju  üldiselt teada, et ÜTÜ 
temaatika on olnud ebaaktuaalne, 
et vähe on tehtud teaduse saavutus
te populariseerimiseks, et nõrgalt 
on võideldud teaduse bolševistliku  
parteilisuse printsiibi eest. Ja teades 
seda asuda positsioonile, et Ü TÜ  on 
täie hooga sukeldunud ühiskond
likku ellu, nagu seda tegi ÜTÜ 
tänavune üldkoosolek —  see on en
dale roosade prillide vägisi pähe 
toppimine, soov mitte näha tege
likkust.

Meie ei saa enam leppida nende 
ebaseaduslike ja  kahjulike kitsen
dustega, mis kunagi on ehitatud 
Ü TÜ  lim ber. Need kitsendused, mis 
soodustavad katseid muuta ÜTÜ  
„puhta teaduse" tsitadelliks, on 
vaja likvideerida, juhindudes ÜTÜ  
põhikirjast ja  kõrgema hariduse 
ministri ülalnimetatud käskkirjast, 
m illes nõutakse nooremate kursus
te üliõpilaste ulatuslikumat kaasa
tõmbamist Ü TÜ  tööle ja  määratak
se kindlaks, et vastuvõtt U TÜ-sse  
toimub üliõpilase kirjaliku aval
duse ja  ringi või üliõpilase enda 
teadus'liku töö juhendaja soovituse 
alusel, mis läheb kinnitamisele osa
konna nõukokku. Soovituse andm i
sel tuleb arvestada üliõpilase õppe- 
edutkust, laboratoorsete tööde täit
mist jm s. Näeme, et siin ei nõuta 
kaugeltki ettekande esitamist rin
gis. Tarvis on ainult põhjaliikult 
tundma õppida inimesi, nende tea
dusliku töö võimeid ja  poliitilis- 
moraalset palet. Eriline vastutus 
aga langeb juhendajaile, kes suu
rima vastutustundega peavad suh
tuma soovituse andmisse.

J. Kahk,
Ü TÜ  nõukogu vastutav sekretär.
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Kultuuritsemise vastu!
Tarvitseb vaid õhtuti sisse astu

da üliõpilasm ajja või mõne teadus
konna ruumidesse, et näha alati 
üht ja  sedasama pilti: ühes ruumis 
harjutab laulukoor, teises valm is
tub esinemiseks massdeklamatsi- 
ooniriihm, kolmandas on hoolega 
ametis rahvatantsijad jne. Valm is
tutakse kursuse-, osakonna- ja  tea- 
duskonnaõhtuteks, olümpiaadi üle
vaatusteks. Tundub, et ülikooli on 
haaranud mingi kunstilise isetege
vuse palavik.

Kellelgi ei ole midagi kunstilise 
isetegevuse vastu. On ainult tarvis, 
et ta oleks sügavalt ideeline ja  kas
vatuslik ning et ta soodustaks, m it
te aga takistaks õppetööd. M eil on 
aga asi kujunenud vastupidiseks: 
üritusi korraldatakse tohutu hulk, 
igaühest nõutakse kõigi üliõpilaste 
osavõttu ja  ta g a ja te k s  on õppetöö, 
üliõpilaste iseseisva töö ja  teadus
liku töö kahjustamine.

Liiga palju ja  liiga sageli korral
datakse meil kursuse- ja  teadus- 
konnaõhtuid, nende ettevalmistami
ne nõuab üliõpilastelt väga palju  
aega. Veel halvem on see, et need 
õhtud kujunevad tihtipeale labas
teks, avaldavad noortesse halba 
mõju. Esineb korrarikkumisi, näi
teks lüüakse klubis iga nädal pu
ruks mitu elektrilampi. Sellised õh
tud tihtipeale kahjustavad ka otse
selt õppetööd. Põllum ajandustea
duskonna õhtu kestis kella poo
le viieni hommikul. Tagajärg
oli, et järgm isel päeval puudus 
loenguilt 50— 60%  üliõpilastest. Veel 
kauemaks jätkus pidutuju veteri
naarteaduskonna 11 kursuse üliõpi
lastel: nende kursuseõhtu kestis 
kella 6-ni hommikul. Kuivõrd epi
deemiliseks nähtuseks meil on ku
junenud selliste õhtute korraldami
ne, näitab see, et lähema paari nä
dala jooksul on kavas korraldada 
veel 9 mitmesugust koosviibimist. 
Nakatatud on isegi üliõpilaste tea

duslikud ringid —  ka kirurgiaring  
kavatseb organiseerida oma ringi - 
õhtut. Kuhu me niiviisi jõuam e?

Ka olümpiaadiga pole meil asjad  
korras. Isetegevuse kasvatuslik osa 
on tihti jäetud silmapaari vahele, 
aetakse taga formaalset efekti, mas
silist osavõttu. Paljud üliõpilased, 
näiteks Võites ja  Kasemaa (inat.- 
loodust.), Kalkun ja  Mering 
(õigust.), Lõhmus (metsandust.) ja  
hulk teisi on suunatud kor
raga kolm e-nelja isetegevus
ringi. Nii tuleb välja, et kõik 
ohtud on kinni harjutuste tõttu ja  
tuleb tõsiselt kahelda, kas need üli
õpilased suudavad edukalt soorita
da oma eksamid. On püstitatud loo
sung —  eranditult iga üliõpilane 
võtku osa olümpiaadist —  ja  selle 
loosungi realiseerimiseks kasuta
takse sageli pool-sunniviisilisi m ee
todeid. Sellega esiteks rikutakse 
isetegevuse vabatahtlikkuse põhi
mõtet. Teiseks aga kerkib üles kü
simus, mis peavad tegema need üli
õpilased, kes isetegevuse pärast ei 
taha loobuda oma tarvilike huvi
alade harrastamisest teistes organi
satsioonides. Kust peavad need 
leidma aega kõigi oma kohustuste 
täitmiseks?

Praeguse olukorra vastu peavad 
kohe ja  tõsiselt huvi tundma nii 
rektoraat kui ka kom som oli- ja  
ametiühingukomitee. Kultuuritsemi- 
seie jon vaja panna piir. On tarvis 
pearõhk asetada kunstilise isetege
vuse ideelise, kasvatusliku taseme 
tõstmisele, kunstilise m eisterlikku
se kindlustamisele, otsustavalt teha 
lõpp sellisele haltuurategemisele, 
nagu ilmnes veterinaarteaduskonna 
oliimpiaadiülevaatusel. Kursuse- jt. 
õhtute läbiviimine praegusel kujul 
tundub olevat ebaotsarbekas ja  
isegi kahjulik. Kindlalt tuleb m aks
ma panna printsiip, et kunstiline 
isetegevus peab abistama, mitte 
aga kahjustam a õppetööd.

Vastutustundetule vili
Tänavuse kunstilise isetegevuse 

olümpiaadi avas veterinaarteadus- 
kond ülevaatusõhtuga möödunud 
laupäeval. Olgu kohe öeldud, et 
see algus ei kujunenud kuigi loo
tustandvaks ja  et isetegevust juhti
vail organeil tuleb teha visa tööd, 
et olümpiaadi edasiste ülevaatuste 
õnnestumist kindlustada.

Kõigepealt tuleb märkida, et 
õhtu kava oli liiga lühike: ta sisal
das vaid kaheksa etteastet.

Veterinaarteaduskonna ülevaatu
se kõige põhilisemaks puuduseks oli 
aga ettekannete madal kunstiline 
tase. Ainus deklamaator sm. Lint ei 
saanud luuletust esitada ilma teksti 
abita. Vokaalsolistidest sm. Aabre  
ettekandeis torkas eriti silma ette
valmistuse pealiskaudsus. Ka rahva
tantsurühma ja  Tahvapiliiorkestri

ettekandedolid kunstilisest meister
likkusest veel kaugel. Mis puutub 
sm. Tõlli omaloomingulisse luule
tusse „Kom m unist", siis ka see kan
natas viimistlematuse, laialivalgu
vuse ja  vormilise konarluse all. 
Kahetsusega tuleb märkida, et üks
ki ettekanne ei andnud eredat, 
meeldejäävat kunstilist elamust.

O leks ülekohtune süüdistada sel
les ainult esinejaid endid. Peasüü 
lasub hoopis teaduskonna isetege- 
vuskomisjonil, kes kuu aega üldse 
et töötanud ja  alles mõni nädäl enne 
ülevaatust oma „uinakust" ärkas. 
Ülevaatuse ebaõnnestumise eest vas
tutab ka üleülikooüline olümpiaadi 
orgkomitee, kes õigeaegselt ei pöö
ranud tähelepanu veterinaarteadus
konna ülevaatuse ettevalmistuse or
ganisatsioonilisele kindlustamisele.

J. Kask

MEIE ÜLHKOOH AJAbOOST

Venemaa — vitamiinide avastamise kodumaa
Käesoleval aastal möödub 70 aas

tat ajast, mil vene teadus tõi selgu
se vitamiinide vaegusest tingitud 
haiguste seni tundmatusse etioloo
giasse. Seda suurt tähtpäeva on 
meil eriline põhjus meenutada veel 
seetõttu, et esimesed eksperimen
taalsed uurimused sel alal teostati 
Tartu Ülikoolis.

1880. aastal teostas vene arstitead
lane Nikolai Ivanovitš L u n i n  Tar
tus teedrajava tähtsusega eksperi
mendi toitumisfüsioloogia alal. Ta 
söötis valgeid hiiri seguga veest, ras 
vast, suhkrust, valgust ja mineraal- 
aineist samas vahekorras nagu need 
ained esinevad lehmapiimas. V as
tupidi resultaadile, m ille ta sai 
hiiri lehmapiimaga toites, kus hii
red säilitasid oma elujõu ja  tervise 
pikaks ajaks, surid lehmapiima iso
leeritud koostisosadega toidetud 
hiired kiiresti. Tehtud katseist jä 
reldas Lunin õigesti, et piimas lei
dub peale juba tuntud koostisosade
— valkude, rasva, suhkru, m ine
raalsoolade ja  vee veel mingeid 
senitundmatuid aineid, mis on hä
davajalikud loomade eluks. „A va s
tada need ained ja  uurida nende 
tähtsust toitumises oleks suure 
tähtsusega töö", kirjutas Lunin.

Seega tõestas Lunin oma eksperi
mentidega samade ainete olemasolu, 
mida alles 50 aastat hiljem  Casimir 
Funk'i ettepanekul hakati nimeta
ma vitamiinideks. Lunin avaldas 
oma eksperim endid trükis disser
tatsioonina „Ueber die Bedeutung 
der organischen Salze für die Ernäh
rung des Tieres" Tartus 1880. a.

(vene keeles 1888. a.). Peale sel'le 
jlmus töö veel tuntud saksa teadus- 
!ikus ajakirjas „Zeitschrift f. p h y 
siol. Chem ie" 5, 51 1881. a. Vaata
mata sellele vaigiti töö tema põhja
panevale teaduslikule tähtsusele 
ja  tähendusele toitumishäiretest 
tingitud haigestumiste edaspidise 
ravi perspektiividele, maha.

N. 1. Lunini töö oli esimeseks vii
teks vitamiinide esinemisele toidu- 
aineis. 1884. a. vene patofüsioloog 
V. V. Pašutin, uurides lähemalt 
skorbuudi olemust, avaldas arva
must, et skorbuut kujutab endast 
üht nälguse vormidest, mis on eri
nev kalorilisest ja  mineraalsoolade 
nälgusest. Edaspidisel töö jätkam i
sel avaldas Pašutin juba kindlat 
veendumust, et värskes juurviljas  
esineb seni veel eraldamata orgaa
niline aine, m ille puudumisest te
kibki skorbuut,. 1898. a. kinnitas 
Lunini poolt avastatut ka vene 
teadlane Sosin oma töödega.

Vaatamata kõigile faktidele, ha
kati välismail vitamiinide avasta- 
jaiks pidama kodanliku teaduse 
poolt esiletõstetud hollandi arsti 
Eijkmani, inglast Hopkinsit ja  poola 
teadlast Casimir Funki, kes alles 
palju aastaid hiljem  Luninist jä re l
dasid eriliste spetsiifiliste, norm aal
seks elutegevuseks vajalike ainete 
olemasolu toiduaineis.

Nõukogude korra viljastavais 
tingimusis on nõukogude teadlased 
arendanud Lunini poolt rajatud õpe
tuse vitamiinidest kõrgele tasemele.

H. Kanter

mSTSIPLHNmtKKUJAD
H X m p o s T t :

Kaks kahekõnet
Astub üks tütarlaps kahe m ees- 

üliõpilase saatel mööda V. Kingis
sepa tänavat. Uks meesüliõpilastest 
lausub tütarlapsele:

,^ g a , Helm i, sul on ju praegu 
vene keele loeng! Saa teed ju  „pop
pi". Helm iks hüütu vastab ükskõik
selt: „Ja mis siis?!"

Ning seltskond kaob kohvikus
se. . .

* *  *

Vene keele tund ajaloo-keele
teaduskonna IV  kursusel. Siin are
neb järgm ine lühike dialoog: 
Õppejõud: „Üliõpilane Herbert Vai
no, miks puudusite 5. ja  ?. oktoob
ril vene keele loengult?"

Üliõpilane: „Magasin sisse..
Olgu lisatud, et vene keele loen

gud ei toimu siin sugugi väga vara
—  kell 9 hommikul.

* *  *

Need juhuslikult pealtkuuldud  
kahekõned näitavad, et distsipliini- 
rikkujate vastu võitlemisel ootab 
meid veel suur töö.

J. Karu

VESTE

Bacchuse iapselaps
Viinajum ala suur sugulane on õi

gusteaduskonna 111 kursuse üliõpi
lane Uno Pehk. Ta elaks hea m eele
ga viinapudelis ja  laulaks^ ööd- 
päevad läbi räpaseid buršilaule. 
Viinasõber Pehk on aga kahjuks  
suur poiss —  pikad püksidki juba  
jalas —  ja  pudelisse ta seetõttu ei 
mahu. Küll aga mahub pudel see- 
eest vabalt Pehkisse. P^hk ise 
ütleb: „Ü ks pudel? Tiih.i asi ! '

A lles nädalapäevad tagasi lau
päeva õhtul oli ta oma sõprade 
seltsis restoranis „V olga" ülimas 
tujus. K ell kümme ohtul alustas 
Pehk klaasiloputamist ja  lõpetas 
alles kell neli pühapäeva hom
mikul. Paljud alatised „V olga" k ü 
lastajad jälgisid tuhmide silmade
ga oma vana sõbra Pehki tantsu - 
trikke. Oi, Pehk tantsib osavalt, võ
ta või jäta! Ikka foksi ja loksi 
see on tema lemmiklugu. Kui aga 
puhkas ja  higi pühkis, siis laskis 
laulul tulla. Tema laulud olid va
nad ja  inetud . . .  Ja kui Pehk res
toranist lahkus, taarutas ta veel 
kaua mööda linna. Toom el laulis ta 
kõige valjem ini ja  kõige ropemini. 
Kuke mõistus: kui õrre!, siis laula!

Pehki inetust käitumisest võiks 
terve lehe täis kirjutada. Võiks 
meenutada uue aasta vastuvõttu, 
maipühi jne. Ülikooli komsomoli- 
komitee on juba väsinud Pehki noo
mimisest.

Keegi meie komsomolikomitees ei 
usu, et Pehkist sellise käitumise 
jätkudes saaks nõukogude jurist. 
Kuid Pehk ise ja  tema restorani- 
sõbrad Soiss, Lust, Veljem aa ja  
Alvin (samuti õigusteaduskonnast!) 
arvavad, et Pehkist saab isegi hea 
jurist. Võib-olla need lahkarvam u
sed huvitavad õigusteaduskonna de
kaani ja  ka tema ütleb oma arva
muse.

Ants Antivana

Lühisignaaie
Kas ülikooli ametiühing ei tunne 

ka huvi selle vastu, kuipalju m ak
savad erakorterites elavad üliõpi
lased üüri? See on ju  tavaline nähe, 
et kuu üüriks on 100— 150 rubla ja  
peale selle veel 5— 8 ruumimeetrit 
puid aastas.

Kas ei leidu kollektiivset võitlus
viisi selliste spekulantide vastu?

E. Martinson

Millal realiseeritakse tegelikku
ses nõue, mis erilise sildi näol on 
kirja pandud üliõpilasmaja uksel, 
et klubisse ja  sööklasse keegi ei 
läheks üliriietes?

P. Kadak

Kas Tiigi tän. ühiselamu nõuko
gu ei peaks mõtlema ühiselamu 
seinalehe nime muutmisele? Praegu
ne nimetus „Tiigi H ääl" kutsub vist 
kül! igaühes esile kujutluse konna
de krooksumisest.

S. Laane

Õ i e n d u s

Meie lehe 50. (??.) numbris ilm u
nud olümpiaadi juhendi esimeses 
osas on juhtunud eksitav viga. N i
melt toimub* kehakultuuriteadus
konna teine 'ülevaatus 19. novemb
ril s. a., mitte aga 11. nov., nagu 
ekslikult on märgitud.

KEHAKULTUUR JA SPORT

Töö vajab põhjalikku parandamist
Kehakultuuri harrastamine Tartu  

Riiklikus Ülikoolis, mis veel mõned 
aastad tagasi oli ainult üksikute 
üliõpilaste huviobjektiks, on aasta
aastalt näidanud pidevat laienemist. 
Hoogsa tõuke kehaku!tuuriliikumi- 
se tõusule andis ÜK(b)P Keskkom i
tee otsus 1948. aasta 27. detsembrist, 
milles on märgitud peamiste üles
annetena massilise kehakultuurilii- 
kumise arendamine ja  spordimeis
terlikkuse taseme otsustav tõstmi
ne. Nende vastutusrikaste ülesanne
te täitmisel on suur tähtsus keha
kultuurikollektiivide hästi organi
seeritud tegevuse!.

Enamus meie kehakultuurikollek
tiividest on suutnud lahendada bol
ševike partei poolt esitatud peam i
sed ülesanded. Teisiti on aga olu
kord veterinaarteaduskonnas. V e
terinaarteaduskonna kehakultuuri
kollektiiv võttis endale ENSV 10. 
aastapäevaks kohustuse tõsta kol
lektiivi liikm ete arv 110-le. Sellest 
plaanist on kollektiiv suutnud rea
liseerida ainult 50%  ja  praegu kuu
lub kollektiivi koosseisu ainult 54 
üliõpilast teaduskonna 207 üliõpi
lasest. Kollektiivi vähene liikmete 
arv on tingitud puudulikust selgi
tustööst üliõpilaste hulgas. Näitlik 
agitatsioon kollektiivis on nõrk. 
Kollektiiv pole suutnud sisse seada 
kollektiivi rekordite tabeleid, sei
nalehte jne., vähe on korraldatud 
üritusi kogu kollektiivi ja teadus
konna üliõpilaspere kaasahaarami
seks.

Kollektiivi nõukogul puudub tihe 
side kollektiivi liikmetega. See väl
jendus kollektiivi üldkoosolekul, 
mis tuli jätta ära liikmete vähese 
osavotu tõttu (7 liiget oli kohal).

VTK märgi kandjate ja  järgu- 
sportlaste ettevalmistamine kui 
nõukogude kahekultuurüiikumise

Miks nad hoidusid 
kõrvale ?

Kuigi arstiteaduskond tervikuna 
saavutas sügisesel jooksukrossil 
hinnatavaid tulemusi, leidub tea
duskonnas siiski üliõpilasi, kes ala
hindasid selle suurürituse tähtsust.

Raviosakonna IV kursuse 154-st 
üliõpilasest näiteks võttis krossist 
osa ainult 79 üliõpilast. Kui 25-1 
üliõpilasel oli vabandavaid põhjusi 
krossist eem alejääm iseks, siis 52 
üliõpilast puudus krossilt igasuguse 
põhjuseta. On iseloomustav, et kros
silt puudusid need üliõpilased, kes 
üldse paistavad silma oma ükskõik
susega ühiskondlike ülesannete suh
tes. Sm-d Kask, Liiv ja  Tilling, kes 
leidsid krossist osavõtmise olevat 
endale „ebaväärika", on kursusel 
tuntud igasugusest ühiskondlikust 
tööst eemalehoidjatena.

Kursusekaaslased küsivad õigu
sega —  miks need üliõpilased tee
vad häbi oma kollektiivile?

H. Luuri,
arstiteaduskonna IV kursuse üli

õpilane.

põhiülesanne on iga kehakultuuri
kollektiivi tegevuse hindamise alu 
seks. Veterinaarteaduskonna keha
kultuurikollektiivi plaan 1950. aas
tal VTK  alal näeb ette 71 V TK  m är
gi kandja ettevalmistamise, neist 
VTK  I astme alal 45 ja  VTK  II ast
me alal 28. Aasta lõpuni on jäänud  
veel mõned kuud ja  seepärast on 
õigustatud küsimus, kuidas suudab 
kollektiiv täita endale võetud ko
hustused, kui ta möödunud 9 kuuga 
on valmistanud ette ainult 15 VTK  
I ja  12 VTK  II astme om ajat. A i
nult järgusportlaste osas on kollek
tiiv suutnud oma plaani täita.

Kehakultuuri- ja  sporditöö olu
kord veterinaarteaduskonnas nõuab 
kiiret ja  põhjalikku parandamist. 
Kehakultuurikollektiivi halva töö 
eest veterinaarteaduskonnas ei ole 
vastutav ainult kollektiivi nõukogu, 
vaid ka teaduskonna dekaan koos 
teaduskonna ühiskondlike organi
satsioonidega. Õpetatud Nõukogu 
oma koosolekul 4. novembril 1949. a. 
võttis vastu otsuse: „Tõhustada keha
kultuuri- ja  spordialast agit-propa- 
ganda tööd eriti TRÜ  vanemate 
kursuste üliõpilaste, õppejõudude 
ja  teenistujate kaasatõmbamiseks 
kehalisele kasvatusele, t õ s t e s  
s e l l e s  o s a s  ü h i s k o n d l i k e  
o r g a n i s a t s i o o n i d e  j a  k a  
t e a d u s k o n n a  d e k a a n i d e  
v a s t u t u s  t ."

Ainult tihe side veterinaarteadus
konna kehakultuurikollektiivi, de
kaani ja  ühiskondlike organisat
sioonide vahel suudab kõrvaldada 
praegu esinevad puudused teadus
konna kehakultuurikollektiivi töös 
ja aitab kasvatada terveid, tugevaid 
ja elurõõmsaid inimesi, kes on v al
mis tööks ja  oma sotsialistliku ko
dumaa kaitseks.

H. Huimerind

TRÜ võistiejate head 
saavutused

Septembrikuu lõpul toimunud ra- 
huteatesõidu TPI— TRÜ lõplikud tu
lemused on nü'ud selgunud.

Autode klassis saavutas üldvõidu
metsandusteaduskonna üliõpilane 
A. Tõnspoeg. Teiseks tuli sa
ma kaotuspunktide arvuga H. 
Rand põllumajandusteaduskonnast, 
kolmandaks K. Sillard arstiteadus
konnast. Mootorrataste klassis saa
vutas võidu Veinla (TPI) ja  
meeskonnasõidus TPI meeskond.

A . Eek

Noore meeskonna tubii võit
Ajaloo-keeleteaduskonnas m oo

dustati hiljuti jalgpallim eeskond. 
Esimese võistlusena tuli uuel m ees
konnal kohtuda põllum ajandustea
duskonna jalgpalluritega, keda a ja 
loo-keeleteaduskonna meeskond 
võitis väravate suhtega 2:0. Tuleb  
märkida Sovetnikovi, Tibari, Siili- 
vaski ja  vendade Arum äede head 
mängu.

V. Boikov

M E H L E  K I R J U T A T A K S E

Kunas iõpevad bürokraatlikud sekeidused?
finantsasjandusesMeie ülikooli 

esineb terve rida korratusi. Näi 
teks makstakse teistes nõukogude 
ülikoolides suvekuude stipendium  
välja  enne vaheaja algust, _meil 
aga seda ei tehta. On ju  mõnes 
suhtes küll hea saada kätte kahe 
kuu stipendium enne uue aasta 
algust, kuid paljudele on stipen
diumi hädasti vaja ka suvekuudel.

Minul isiklikult tuleb nende 
korratuste pärast taluda hoopis 
suuremaid ebamugavusi. A jaloo- 
keeleteaduskonna dekanaadis ju h 
tus nimelt väike eksitus: sekretär 
sm. Polli kirjutas minu nimele 
kellegi võõra akadeemilise võlgne
vuse ja  mulle septembrikuu s î* 
pendiumi välja  ei makstud. Nüüd 
aga pean loengute kuulamise ase

mel iga päev kulutama ülikooli 
asutiste lävesid ja  pärima, kunas 
viga ükskord parandatakse. Minu 
käest aga küsitakse omakorda: 
„A ga kus on käskkiri, miile alu
sel raha m aksta?"

Sellele küsimusele peaks õieti 
vastama õppeosakonna ülem sm. 
Kurvits. Ja ta vastabki, et „hom 
me valmib käskkiri". Neid hom 
seid on möödunud juba väga pal
ju. aga sm. Kurvitsa lubadustest 
pole saanud tegusid, tema hinge
tu suhtumine pole kadunud.

Loodan, et lõpuks ometi tehakse 
lopp bürokraatlikele sekeldustele 
ja  ma oma stipendiumi kätte saan.

V. Lebedeva, 
ajaloo-keeleteaduskonna IV  

kursuse üliõpilane.

ÜTÜ  nõukogu teatab meie lehe 
toimetusele: „Ü TÜ  nõukogu büroos 
oli arutusel ülikooli ajalehe 29. 
sept. numbris ilmunud signaal selle 
kohta, et ÜTÜ on loobunud korral
damast üleüükoolilisi populaartea
duslikke loenguid. Büroo leidis 
kriitika olevat põhjendatud ja  õige
aegse.

Käesolevaga võime teatada, et 
üleülikoolilised populaarteadusil 
kud loengud jätkuvad regulaarselt 
kaks korda kuus (reedeti). Käes
oleva semestri esimene loeng on 
planeeritud 27. oktoobrile.

Vastuseks meie kriitikad
septembril ilmus meie29. septembril itmus meie lehes 

artikkel, milles märgiti, et keha
kultuuri- ja  arstiteaduskonnas lu 
bamatult viibib seinalehtede v ä lja 
andmine. Nagu toimetusele maabu
nud kirjadest selgub, on mõlemas 
teaduskonnas see puudus nüüd 
likvideeritud. Seinalehe edasise re
gulaarse ilmumise kindlustamiseks 
moodustati kehakultuuriteaduskon
na seinalehele uus toimetuse kol
leegium.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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№ . 32 (79) Reedel, 27. oktoobril 1950. a. IH aastakäik

SeStsimees Staüni uus hindamatu 
panus nõukogude teadusse

Nõukogude rahva targa juhi seltsimees Stalini geniaalsete keele
teaduse küsimusi käsitlevate teoste ilmumine oli suurima tähtsusega 
sündmuseks meie maa elus.

Meie ajastu suurima teadlase seltsimees Stalini uued teosed on 
uueks eredaks näiteks stalinlikust hoolitsusest nõukogude teaduse 
arengu eest. Marri ebamarksistliku keeleõpetuse valitsemise tagajärel 
oli meie keeleteadus sattunud ummikusse. J. V. Stalini teosed likvidee
risid seüe ummiku ja viisid nõukogude keeleteaduse avarale ja hel
gele arenemisteele.

Meiegi ülikooli õppejõud peavad sügavalt tundma õppima 
seltsimees Stalini teoseid, tegema neist tõsiseid järel usi oma edasi
seks tööks. Nõukogude rahvas on nüüd, mil on kõrvaldatud kõik 
takistused meie keeleteaduse arenemisteelt, õigustatud oo.ama meie 
lingvistidelt põhjalikke, väärtuslikke teaduslikke töid. Meie ülikooli 
keeltekateedrite õppejõud prof. Ariste, dots. Kask jt., kes varem asu
sid Marri „uue keeleõpetuse" positsioonidel, peavad mitte üksnes 
lahti ütlema oma senistest vigadest, vaid ka tegudega näitama oma 
üleminekut uuele teele — marksistliku keeleteaduse arendamise teele.

Seltsimees Stalini teoste tähtsus aga ei piirdu vaid keeleteaduse 
valdkonnaga, ta on võrratult avaram. Neis töödes leiame määratu 
tähtsusega teoreetilisi seisukohti, mis suunavad kõigi teadusealade 
edasist arenemist. Suurimat tähtsust omab stalinlik juhis: väsimatult 
arendada bolševisHikku kriitikat, kindlustada kriitika vabadust, arva
muste võitlust.

Eeloleval nädalavahetusel toimub meie ülikoolis keeleteaduslik 
konverents. See konverents peab aitama kaasa seltsimees Stalini teoste 
põhjalikuks tundmaõppimiseks, neis sisalduvate geniaalsete mõtete 
tutvustamiseks, seni tehtud vigade esiletoomiseks meie ülikooli töös. 
Ta peab kindlustama meie keeleteadlaste edasise töö edukuse, andma 
uut hoogu kogu meie kollektiivi tööle nõukogude teaduse aienda- 
misel.

Innustagu seltsimees Stalini uus hindamatu panus nõukogude tea
dusse meie ülikooli õppejõude parimale, ennastsalgavale tööle nõu
kogude teaduse edasiarendamisel!

TRÜ kee!eteaduse-a!ane konverents
Marksistliku keeleteaduse küsi

mustele pühendatud konverents 
toimub 29. ja  30. oktoobril meie 
üiikooii aulas. Konverentsi päeva
korras on peale rektor prof. Koor- 
di avasõna järgm ised ettekanded: 
„J. Y . Stalin keelest ja mõtle
m isest" (filosoofiateaduste kandi
daat D . Sardin), „K eel ühis

kondliku nähtusena" (dotsent V. 
Reiman), „J. V . Statin võrdlev- 
ajalooiisest ja  paleontoloogilisest 
meetodist keeleteaduses" (vanem
õpetaja J. M alõševskaja), „J. V. 
Malin keele sõnavarast" (dotsent 
A. Kask) ja  ,,J. V. Stalin keele 
teenimisest ja  arenem isest" (profes
sor P. Ariste).

Meie esindajad vaMmMe ringkomaakomisjomdesse
Suure nõukoguliku patriotismi tähe all toimusid neit päevil kõigis 

teaduskondades õppejõudude, üliõpilaste ja  teenistujate üldkoosolekud, 
kus esitati kandidaate kohalike noukogude valimiste ringkonnakomis- 
jonide koosseisu. i {

Metsandusteaduskonna kollektiiv saatis oma esindajaiks valimiste 
ringkonnakomisjonidesse marksismi-leninismi kateedri õppejõu sm. E. 
Raagi, metsandusteaduskonna veomasinate kateedri juhataja sm. 
V. Meeritsa ja  üliõpilased Pavese, Lõhmuse, Petersoni jt.

Ka teiste teaduskondade kollektiivid esitasid oma esindajaiks ring- 
konnakomisjonide koosseisu parimad õppejõud, teenistujad ning üli
õpilased endi hulgast.

E 3 .K N Ü  T R Ü  KosMStccs

Kuituuritsemiseie tehakse iõpp
Viimasel ajal meie ülikoolis on 

korduvalt vätjendatud rahulolem a
tust ilmsikstutnud kultuuritsemise 
tendentside suhtes, mis kipuvad ta
kistama õppetööd. See rahulolem a
tus väljendus ka meie lehe eelm i
ses numbris ilmunud artiklis „K u l
tuuritsemise vastu !"

Seoses sellega võeti olukord
20. oktoobril arutusele ELKNÜ  
T R ü  Komitees. Kõiki asjaolusid 
põhjalikult kaalutlenud, otsustas 
komsomolikomitee lugeda artiklis 
esitatud motted õigeks ja  võttis tar
vitusele abinõud olukorra paranda
miseks. Komitee otsuse kohaselt 
tuleb isetegevuse olümpiaadi ette
valmistusi korraldada selliselt, et 
iga üliõpilane oleks nendega seo
tud maksimaalselt kaks õhtut nä
dalas. Täiesti on keelatud olüm pi
aadist osavõtt neil 'üliõpilastel, kel
le õppeedukus ühes aines on m itte
rahuldav. Olüm piaadi kavast eral

datakse spordialased üritused, mis 
'ülekoormamise vältimiseks viiakse 
läbi kevadsemestril.

Mis puutub kursuseõhtutesse, siis 
nende korraldamine keelatakse, ku
na siin tegelikult on tegemist bur- 
šikommete kaudse elustamisega. 
Üliõpilaste kollektiivsustunde tu
gevdamiseks soovitatakse selliste 
ohtute asemel korraldada kino, 
teatri, loengute, ja  kontsertide ühi
seid külastamisi koos neile järg
nevate arutlustega, kirjanduslikke  
diskussioone jm s.
' Igasugused olümpiaadiõhtud, tea
duskonna- ja  osakonnaõhtud võivad 
kesta ainult kella 1-ni öösel, välja  
arvatud laupäev, mil korratdatud 
üritused peavad lõppema hiljemalt 
kelt 3.

Selle otsuse ellurakendamisele tu
leb teaduskondade komsomoli- ja 
ametiühingu organitel pöörata suu
rimat tähelepanu.

Otsustavalt tõsta teadusüku töö taset

Tööjaotus ELKNÜ TRÜ Komitees

Teaduslik töö omab ülikoolis õp
petöö kõrval võrdse koha. iga 'üli
kooli õppejõud on kohustatud te
gema peale õppetöö ka teaduslikku  
tööd vastavalt kateedris koostatur 
ja  dekanaadi, Õpetatud Nõukogu 
ning Kõrgema Hariduse Ministee
riumi poolt kinnitatud plaanile 
Korduvalt on aga juhitud tähele
panu teadusliku töö plaanide m it
tetäitmisele meie ülikoolis. Teadus 
tiku töö aial plaanide mrttetäit 
mise põhjuste analüüsimiseks n n 
olukorra parandamiseks vajalik  
abinõude väljatöötam iseks arutas 
möödunud nädalal TRU  parte' 
algorganisatsioon teadusliku iöt 
küsimust.

Teadusala prorektori sm. A . Mar 
landi aruandest selgus, et teadus 
liku töö temaatika, plaani täitmine 
ning tööde sisu jätavad TR Ü -s väg^ 
palju soovida. Meie ülikool oma' 
kõiki eeldusi ja suuri võimatus 
teadusliku töö tegemiseks, tulemu 
sed on aga väga väikesed. Marksist 
liku metodoloogia omandamisek 
õpib Marksismi-leninismi OhtuüJi 
koolis 186 õppejõudu, kõrgema 
tüüpi filosoofilises seminaris 30 õp
pejõudu, paljud õpivad individuaal 
plaani järgi —  näib, nagu olek 
marksistliku metodoloogia omanda
misega kõik korras ning teadusüku 
töö edukaks kulgemiseks takistus 
ei ole. Olukord on aga selline: iik 
osa ülikooli õppejõude on täie in 
nuga asunud nõukogude kõrgeim  
kooli ülesehitamisele, võttes omak; 
nõukogude teaduse põhimõtted ja 
saavutused (nende seas professorid 
Kaarde, Lepp, Kadari, õppejõud 
Velleste, Jegorov, Uustal, Seppo 
Nurmand, Põkk, Raudam, Saarma 
jt.) teine, väiksem osa pole aga 
veel leidnud kindlat suunda, m il
lele oma töö rajada. Sellest on tin
gitud, et mitmed õppejõud pole vii 
naase kümne aasta jooksul avalda
nud mingisuguseid teaduslikke töir 
(nende hulgas professorid Berna- 
koff, Ilus, dots. Madisson jt.).

Seoses viimasel a ja l toimunud 
NSVL Teaduste Akadeem ia ja 
!\SVL Meditsiiniliste Teaduste A k a 
deemia sessiooniga, mis oli pühen
datud akadeemik Pavtovi õpetusete. 
toimus teaduslik sessioon ka TRÜ  s 
Rektoraadil tuli konverents m äära
tud tähtpäevalt edasi lükata, kuna 
esitatud referaadid olid liiga üld- 
sõnalised ja  pealiskaudsed. See kõ
neleb lubamatust ükskõiksusest üli
koolis korraldatavate teaduslike 
ürituste vastu ning akadeemik Pav
lovi õpetuse vastu eriti. Paljud õp
pejõud, kes töötavad neuroloogia, 
füsioloogia, kirurgia, psühhiaatria 
ja paljudel teistel aladel, pole tä 
nini vabanenud paviovieelsest idea
listlikust ning metafüüsilisest füsio
loogiast.

Ükskõikset suhtumist teaduslikku 
töösse iseloomustab kõige ilm eka
malt teadusliku töö plaani täi.m i
ne, õigemini mittetäitmine. 1949. a. 
pidi valmima 94 tööd, valmis tege
likult 58. Väga halvasti on täidetud
1950. a. esimese poolaasta plaan. 
Õppejõud unustavad, et teadusliku  
töö plaanid on kinnitatud- kõrgema 
hariduse ministri poolt —  nende 
täitmine on riiklik ülesanne n:ng  
rangelt kohustuslik.

Enesekriitika korras märkis sm. 
Marland, et plaanide mittetä.tmises 
on s'üüdi ka rektoraat ja  isiklikult 
tema kui teadusala prorektor, kes 
pole küllalt järjekindlalt kontrolli
nud teaduslike tööde valmimist 
ning küllalt rangelt nõudnud p laa 
nide täitmist, sest pahat hti püüa
vad õppejõud (näit. do:s. Mitt) tea
dusliku töö tegematajätmist sele
tada objektiivsete põhjustega.

Vaadeldes teadusliku töö kulge
mist teaduskonniti märkis sm. M ar
land veterinaarteaduskonna saavu
tusi prof. Kaarde ja  prof. Ridala 
kateedreis ning rõhutas passiivse: 
suhtumist teaduslikku töösse pal
judes teistes selle teaduskonna ka- 
eedreis. Põllumajandusteaduskonna 

õppejõud (taime- ning loom akasva
tuse kat.) piirduvad kabinetliku 
tööga ning ei vii oma töö tulemus 
sovhooside ning kolhoosideni. M et
sandusteaduskond pote aga seni 
andnud mingisuguseid märkim s 
väärseid töötulemusi, mis on täiest 
tubamatu. Matemaatika-loodustea 
duskonnas tegeletakse kül.att täht 
sate probleemidega (prof. Riikoja, 
v.-õp. H. Kallas). Selle kõrval lei 
dub aga väga elukaugete ja vähe 
väärtuslike probleemidega tegele 
jaid (näit. Poska-Teiss).

Ühiskonnateaduste alal valmisid 
väärtuslikud tööd dots. Reimanil j ;  
dots. Antonsil, kuid kahjuks poit 
nendega seni käsikirjast kaugemale 
jõutud. Vähe uuritakse kaasaegseie 
ajaloolisi probleeme. Teoksil o'e  
vate tööde valmimise tähtaegu lü 
katakse pidevalt edasi (L. Roots 
K. Laigna). Keelte kateedrite õppe 
jõud pole senini küllalt aktiiv 
selt selgitanud tõeliselt marksist 
tikke seisukohti keeleteaduses 
seltsimees Stalini põhjapanevate 
artiklite valguses, prof. Ariste 
dots. Kask, van.-õp. Palmeos pole 
põhjalikult selgitanud oma väärse 
sukohti seoses Marri ebamarksistli 
ke ning pseudoteaduslike seisukoh
tade pooldamisega senises töös 
Õigusteaduskonna õppejõududel 
dnaneb aktuaalsete ja hinnatavate 
teemade kõrval tegelemist kahtlasr 
väärtusega probleemidega (nä't 
van.-õp. Ringi dissertatsiooni teem : 
„Oigus individuaalelam ule".).

Kehakultuuriteaduskonnal on p'aa  
ais väga palju kandidaadi disser- 
atsioone, kuid suureks puuduseks 

on asjaolu, et kehakultuurialasel 
listsipliine ei seota Paviovi õpetu

sega.
Dissertatsiooniplaan on küllaltki 

suur, kuid paberlik: 1949. a. plaa
nis ettenähtud 29-st dissertatsioonist 
kaitsti ainult 10 (neist 4 väljaspool 
ülikooli).

Lubamatult vähe esinevad TRÜ  
õppejõud kesksetes NSV Liidu aja  
kirjades. Selles avaldub meie 'üli
kooli eraldumine teiste liiduvabarii
kide kõrgematest koolidest.

Jätab soovida ka ülikooli kateed 
rite side rahvamajandusega: 9? st 
kateedrist ainult 20 on ses osas 
andnud midagi mainimisväärset 
Nõrk on ka töö aspirantidega. On 
esinenud juhtumeid, et aspirante 
tuleb tagandada aspirantuurist puu
duliku õppeedukuse pärast. Korras
tamata on teaduslike juhendajate 
töö. Nõrk on ka kateedrite töö 
UTU abistamisel ning juhendam i
sel.

Sm. Marlandi aruandele järgne
nud sõnavõttudes peatusid sm-d 
Reiman, Feldman, Feldbach, Bach
man, Kallas, Levitskaja, Martinson, 
Võrse, Sardin, itskovitš, Jannus, 
Javkina, Koort, Vill teaduslikku  
tööd pidurdavaii asjaoludel ning 
tõid esile terve rea põhjusi teadus
ala prorektori sm. Marlandi tege
vuse ning teadusliku töö puudulik
ku se selgitamiseks.

Eelkõige rõhutati teadusala pro
rektori sm. Marlandi halba töö
stiili ja  meetodit teadusliku töö ju h 
timisel. Prorektori töös puudub 
range nõudlikkus, pole loodud ak
tiivi, m illele tuginedes voiks kind
lustada töö plaanipärast ning oiget 
kulgemist. Lepitakse formaalsete 
aruannetega, m illes teadusüku töö

tulemused väljendatakse ebam ää
rastes protsentides, ei süveneta töö 
sisusse. Õigustatult heideti teadus
ala prorektorile ette pealiskaudset 
suhtumist ka teadusliku töö planee. 
rimisse: plaane ei arvustata, neid 
ei arutata koosolekuil, sest mille 
muuga seletada eluvõõraste teema
de olemasolu plaanis.

Kogu teaduslikku tööd on seni 
rektoraadi poott juhitud paberli
kult. Vähe on osutatud abivalmi
dust teaduslike juhendajate leid- 
m sel eriti noorematele õppejõudu
dele (näit. vene keele kateedris). 
Ülikoolis cui väga patju teadusüku  
kraadita õppejõude (näit. aja oo- 
keeleteaduskonnas), nende abista
miseks on tehtud väga vähe. Esineb 
juhuseid, kus teaduslik töö ootab 
retsensiooni (sm. H. Kallase töö) 
juba aastaid või valminud dis er- 
tatsioon terve aasta ei leidnud 
kaitsmiskohta (sm. Malõševskaja  
töö), mis on täiesti lubamatu.

Koosolekul nõuti teadusala pro
rektorilt ja  kogu rektoraadilt töö- 
stiiti otsustavat parandamist. Rekto
raadil tuleb senisest süsiem aaüii- 
semalt sisuliselt kontrotiida teadus- 
iikku tööd ning avastada tööde 
mittetäitmise tõelised põhjused. Po
le saladus, et osa õppejõude 
poeb „objektiivsete" põhjuste taha, 
tegelikult on aga kodanliku ideo
loogia jäänuste kammitsas. Koosole
kul rõhutati, et osal õppejõududest 
puudub teaduslikku tööd innus av 
idee. Leidub õppejõude (aistitea- 
duskcnd, dekaan prof. E Ka u), 
kes pealiskaudselt ja  formaalselt 
suhtuvad marksismi-leninismi õppi
misse voi koguni keelduvad seda 
õppimast. Mis teadusliku töö tegijat 
saab professorist või õppejõust, 
kes ei vota vaevaks süveneda m ark
sismi-leninismi ja  sealt leida tea
duslikku tööd viljastavaid ideid?! 
Tarvis on senisest rohkem tähele
panu pöörata sellele, kuidas oman
davad ütikooü õppejõud marksismi
leninismi.

Koosolekut kanti ette andmeid, 
et KH M  assigneerib ülikooli tea
duslikuks tööks suuri summasid, 
teadlased omavad tööks küJalddse 
materiaalse baasi. Nurinad materi
aalse baasi puudul kkuse 'üle on 
a tu setud. Mõned kateedrid on jõud
nud selleni, et esitavad teadusi.ku  
töö plaani täitmiseks nõudmisi kir
jutusmasinate, fotoaparaatide ja  
isegi pikksilmade ostmiseks, tooni
tades nende hädavajaükkust! M il
lest muust kui vastutustunde puudu
misest kõnelevad sellised preten
sioonid! Häbematult hooletult ja  
puudulikult kasutatakse ülikooli 
bioloogiajaamu (näit. Kongu.al).

Õigustatult rõhutasid sõnavõtjad 
vajadust tööd ülikoolis paremini 
organiseerida. Rektoraat (prof. A . 
Koort), dekanaadid ja  ametiühing 
(sm. I. Paul), partei- ning 'ühis
kondlikud organisatsioonid ei pööra 
küllaldast tähetepanu õppetööst va
ba aja otstarbekale kasutamisele. 
Tuleb kehtestada selline kord, et 
õppejõud omaksid nädalas vähe- 
matt kaks vaba ohtut teadusüku 
töö tegemiseks. Ka tuleb ühiskond
likke kohustusi proportsionaalselt 
jagada kõigi ülikooli töötajate va
hel. Paljud õppejõud ei saa teha 
teaduslikku tööd ülekoormatuse 
tõttu ühiskondliku tööga.

Bolševistliku enesekriitika ning 
kriitika tähe all toimunud partei- 
-algorganisatsiooni üldkoosolek an
dis tuiusaid näpunäiteid teadusliku 
töö tõeliste puuduste selgitamiseks, 
ülikooli teaduslikus töös esinevate 
puuduste ning vigade otsustavaks 
parandamiseks.

H iljuti viidi läbi ülesannete ja o 
tus ELKNU TR U  Komitee Itixmete 
vahel. Vastavalt sellele jaotusele  
hakkavad töötama massilise poü ti
lise töö sektoris sm-d Kaarna, Bas
sel ja  Tamm, õppetöö sektoris sm. 
Vipper, teadusliku töö sektoris sm.

Tohver, organiseerimis inst.rueeri- 
missektoris sm-d Pruul ja Unt, 
massilise kultuuritöö sektoris sm. 
Ingatt, elu-olustikulise töö sektoris 
sm. Lott, kehakultuurisektoris sm. 
Mäepalu ja šeflustöö sektoris sm. 
Grassmann.

21. ja  22. oktoobril toimus üli
kooli aulas teaduslik konverents, 
kus arutati läbi NSVL Teaduste 
Akadeem ia ja  NSVL Meditsiiniliste 
ieaduste Akadeem ia sessiooni, mis 
oü pühendatud akadeemik Pavlovi 
õpetusele, tulemused.

Esimesena esines ettekandega 
prof. Vadi, kes nimetatud sessioo
nist osavõtjana andis ülevaate ses
siooni töö käigust.

Edasi konetes filosoofia kateedri 
juhataja sm. Sardin Pavlovi õpe
tuse tähtsusest filosoofias, näidates 
kujukalt, milüne aktiivne m ateria
lismi eest võtleja oli akadeemik  
Pavlov.

Konverentsi teine istung algas 
prof. Käer-Kingisepa ettekandega 
,.Pavlovi õpetus ja  selle tähtsus 
meditsiinis". Kõneleja näitas, et 
Pavlovi üks erilisi teeneid seisis 
selles, et ta lõi uue füsioloogilise 
metoodika, võttes esimesena tarvi 
tusele kroonilise katse, mis või
maldab palju täpsemini ja loomuli- 

' kes tingimustes uurida looma or

ganismi talitlusi. Süljenäärme 
runKisiooni abil töötas Paviov vät- 
ja  oma õpetuse tingitud refleksi
dest. Kuid Pavlov ei olnud ainult 
anaiüüuk, nagu tema eelkäijad, 
vaid ta oskas luua sünteesi, miile 
tulemuseks oligi tema geniaalne 
õpetus kõrgema närvisüsteemi te
gevusest.

Prof. Martinson kõneles Pavlovist 
kui biokeemia klassikust, kelle 50 
aasta eest avaldatud seisukohad ei 
ole kaotanud oma aktuaalsust. Pav
iovi mõttekäik valkainete sünteesi 
ja fermentatiivsete protsesside koh
ta on osutunud õigeks ja  v ilja 
kaks.

Järgnevalt esines sõnavõtuga pa
toloogilise füsioloogia kateedri ju 
hataja sm. Sibul, kes andis ülevaa
te Pavlovist kui patoftisioloogist. 
Enesekriitika korras tähendas sm. 
Sibul, et patoloogilise füsioloogia 
kateeder ei ole oma õppe- ja  tea
duslikus töös küllaldaselt rõhuta
nud ega rakendanud Pavlovi õpe
tust, millise puuduse likvideerim i

sele on nüüd asutud. Nüüdsest pea
le peab nii normaame kui patoioo- 
giiiue l'üsioloogia ka.e^der löo^ama 
xäsikäes kliinikutega n ng omama 
nendega ühise kompleksse teadus
liku töö plaani. Prof. G. Kingisepp 
kõneles Paviovi vaadetest farm ako
loogiale, prof. Tehver andis ülevaa
te Paviovi õpetuse rakendam sest 
loomafüsioloogias. Proi. Koort kõne- 
ies Paviovi õpetuse rakendam.sest 
psühholoogias ja  pedagoogikas, 
rõhutades eriti vajadust, et peda
googid lähemalt tutvuksid Pavlovi 
õpetusega ning rakendaksid seda 
oma igapäevases töös.

Klimtsistidest esinesid huvitavate 
ja  kriitilste sõnavõttudega dr. Rau
dam närvihaiguste, prof. Vadi si
sehaiguste, dr. Seppo kirurgia ja  
prof. Karu psühhiaatria alalt. 
Kõik kõnelejad võtsid omaks, et 
eriti Pavlovi õpetus teisest signaal- 
süsteemist ei leia rakendamist.

G. Loodna, 
patoloogilise füsioloogia kateedri 

assistent.
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Arendagem väsimatult edasi nõukogude teadust seltsimees Stalini
geniaalsete juhendite alusel!

Marksistliku keeteteaduse eest
J. V. Stalini uutes geniaalsetes 

teostes on määratletud eesrindliku 
teaduse arenemise peamised suu
nad ja  tingimused. Seepärast on 
loomulik, et need teosed kutsusid 
esile uue suure loomingulise tõusu 
eranditult kõigi teadusalade tööta
ja tp nuigas. Rääkides keeleteaduse 
küsimustest näitas seltsimees Stalin, 
kuidas tuleb rakendada m arksismi
leninismi teaduses üldse.

Seltsimees Stalini teosed annavad 
laialdase tegevusprogrammi kõigi
le nõukogude teadlastele, ja  iga
üks, kes on süvenenud neisse teos
tesse, peab neist paratamatult te
gema praktilised järeldused oma 
tööks.

Alu iseid järeldusi peavad tesre- 
ma nõukogude keeleteadlased? Kõi
gepealt selle järelduse, et nüüd, 
mii seltsimees Stalini poolt on kät
te näidatud marksistliku keeletea
duse arenemise teed, on nõukogude 
rahvas õigustatud ootama oma 
õpetlastelt, et nad tegudega vasta
vad seltsimees Stalinile, rikastavad  
nõukogude teadust uute saavutus
tega keeleteaduse atat. Seda ei tu
le mõista nii, et nõukogude keele
teaduse ja  eriti akadeemik Marri 
vigade üle+amine tähendaks lahti
ütlemist kõigist nõukogude keele
teaduse saavutustest Marri ..uue 
õpetuse" valitsemise kogu perioodi 
jooksul. Seltsimees Stalin oma vas
tuses sm. Krašeninnikovale näitas 
selgelt, kuidas tideb suhtuda Marri 
pärandisse. Samuti tuletab selt
simees StaHn meelde vaiadust 
tundma õnpida ennerevo'utsiooni- 
aegset keeleteadust, mida Marr 
t ä i e t u l t  eitas. Eesrindlik nõuko
gude teadus keelest võib kasvada 
ainult eeldusel, et kriitiliselt üm 
ber ninnatakse kõigi eelrrrs^e 
enoinitde saavutused ia ka käes
oleva aja keeleteadlaste töö tule- 
museo. Niisiis, nn. .,uue keeleõpe
tuse vigaoest lahtiütlemine ei tä
henda sugugi mitte tagasipöördu
mist minevikku, „a lgkeele" teooria 
ja võrdleva meetodi juurde, mis 
samuti omab tõsiseid puudusi, m il
lest on vaja iile saada.

Seltsimees Stalini tööd teostasid 
sügava pöörde nõukogude keeletea
duses. nad andsid selged vastu
sed kõige keerukam ate'e ia täht- 
samateie küsimustele keeleteadu
ses. ^eltsimees Staün viis meie 
keeleteaduse välja  ummikust, näi
tas meile kätte tee keeleküsimuste 
tõeliselt teaduslikuks lahendami
seks. Nüüd võivad noukogude ling
vistid julgelt edasi liikuda.jaõukogu- 
de rahvas aga õigusega nõuda neilt 
väärtusaKke teoseid, mis oleksid 
pühendatud keele teooria ja  aja  
loo tähtsamate küsimuste uurim ise
le seltsimees Stalini õpetuse val
guses.

Van.-5p. J. M a'õševskaja

-K

Seltsimees Stalini geniaalsed 
tööd ,.Marksismist keele eaduses" 
ja  „Mõningaist keeleteaduse küsi
m u se st " on hiilgavaks panuseks 
noukogude teadusse. Tem a tööd 
tõstsid keeleteaduse uuele kõrge
male tasemele, tõmmates terava 
piirjoone vana ja  uue vahel keele
teaduses ning avades teaduse ees 
edasise arengu avarad ja  selged 
perspektiivid. Seltsimees Stalini 
tööd on keeleteaduse küsimuste 
marksistliku lahendamise klassili
seks näiteks. Need tööd sisaldavad 
tähtsaid juhendeid ja  annavad 
programmi mitte ainult k e e ^ te a 
duse edasiarendamiseks, Nad va
rustavad kõikide teadusa'ade töö- 
tafaid uute teoreetiliste seisukohta
dega.

Seltsimees Stalin purustas keele
teaduses va4tsenud vulgarismi ja  
idealismi, a rak lšeievlk u  re žim i  
mis lämmatas igasuguse kriitika 
Marri õoe+"se koh 'a. S e ltn e  far. 
fbn^ud  ̂ kahjulikku
mõju teaduslikule tööle.

Seltsimees StaTn rõhutab kordu
valt, et ee^ri^dlk  teadus ei tohi 
kummarduda do?m aat!4ste seisu
kohtade ees, sest need muutuvad 
pidurdavaiks teaduse arengule. 
Tõelised teadlased ei muutu kuna
gi traditsioonide oriadeks. m W e  
kunagi ei ku ^m a*d u  va^a^e^a^e 
dogmade ees. ..Teadust," ütleb T, V. 
S^aliu, ..seTepärast nimetataksegi 
fe^duyeks. et ta ei tunnista feti
šeid, ei Tka^da kä^t kõdu^eva  
ja  vana v a s t u . . . "  Teaduse aiahi- 
sru näitab Tm ekalt et kõige suure
mate teaduse saavutustega käib 
koos vanade seisukohtade eitamine.

Õ P E T A S
et teadus arenes alati kriitika ja  
arvamuste võitluse teel. „O n  üld
tunnustatud," ütleb seltsimees 
Sialin, ,,et ükski teadus ei või 
areneda ja  edeneda ihna arva
muste võitluseta, ilma kriitika va
baduseta." Seltsimees S a ini töö
dega algas uus epohh nõu
kogude keeleteaduses. Meie kee
leteadus, mis aastate vältel basee
rus Marri „uue keeleõoetuse" alu
sel, e!as üle kriisi Keeleteaduse 
a'a l toimunud diskussioon osu'us 
suureks kasuks, sest sePe tulemu
sena pa jasfati ja  p u ru sta l keele
teaduses esinenud ideoloogilised 
vead ja  arakše^evlik  režiim.

Araktšejevliku režiim i likvidee
rimine, vabanemine Marri vigadest 
ja  marksismi juurutam ine keele
teadusse —  see on seltsimees 
Stalini sõnade järgi tee, miile kau
du nõukogude keeleteadus võib 
terveneda, miile kaudu ta on või
meline ü!e minema la ade e a uste
le ja  omandama esikoha maailma  
keeleteaduses.

Neid seltsimees Sta'iui k u ld sei! 
õpetusi kriitika vabaduse^ arva
muste või luse kohta, araktšejev
liku režiim i likvideerimise koh a 
peavad silmas pidama kõigi teadn- 
seharude tööta iad. sest aiau^t 
neist juhtnööridest lähtudes on või
m a ik  kindlustada rõukogude tea
duse veelgi hoogsamat (õusu.

Se'tsimees S alini tööd keeletea 
duse alal tiivustavad ja  innustavad 
tuhandeid nõukogude tead'asi kõi 
kidelt teaduseaiadelt uue^e, ener
gilisele teaduslikule loomingule.

A . Marias d- 
teadusala prorektoi

Võimas ideeüne
retv

Seltsimees Stalini teosed keele
teaduse küsimustes arendavad üht
lasi edasi marksistlikku õpetust 
baasist ja  pealisehitisest.

Baasi määratleb seltsimees Stalin 
niiviisi: „Baas on ühiskonna m a
janduslik korraldus tema arenemi
se antud astm el." Seega on baas a j a - ' Lisaks sellele toimus samal ajal 
looiine kategooria, ta muutub i üleülikooliline kinoetendus üliõpi- 
iihiskonna arenemise käigus. S e l t - !  tastete. See õttu kogunes kooso.e

VäärtusHk, kuid halvasti 
organiseeritud tirüus

ÜTÜ arstiteaduskonna nõukogu 
korraldas hiljuti piduliku koosole
ku, et tähistada 70 aasta möödu
mist vitamiinide avastamisest väl
japaistva vene teadlase N. I. Luni- 
ni poolt. Sisuka ettekandega esines 
koosolekul prof. E. Martinson, kes 
ühtlasi andis ka hea ülevaate me
ditsiiniliste teadusse olukorrast 
Tartu Ülikoolis X IX  sajandi II 
poolel.

Muidu väärtusliku ürituse puu
duseks oli organiseerimatus. ÜTÜ  
arstiteaduskonna nõukogu nimelt 
lubas samal ajal korraldada mit
mel ringil oma töökoosolekud.

Seltsimees Stalini teosed k ee'e- 
teaduse alal omavad suurt tähtsust 
mitte ainult keeleteaduse arengu
le, vaid nad on väärtusiikuks panu
seks marksistlik-leninÜku teaoria 
varasalve ja  omavad otsest täht
sust tervele reale teadusharudele. 
Üliõpilased on sellest aru saades 
asunud suurima innuga nende 
teoste uurimisele ja  läbiarutamise
le teaduslikes ringides.

Nii näiteks toimus loogika-psiih- 
holoogia-pedagoogika ringis aru
telu, kus erilise huviga käsitleti 
seltsimees Staiini teostes avaidaiud 
uusi seisukohti keele ja  mõtlemise 
vahekorra küsimustes. Õigustea
duskonna üliõpilaste arutelul osu
tati suurimat tähelepanu baasi ja  
pealisehitise küsimustele. Sama
laadsed koosolekud on toimunud 
ka filosoofiaringis ja  m ujal. A ja  
loo-keeleteaduskonnas organiseeri

ti keeleteaduslik konverents, nal- 
le sisukad ettekanded andsid hea 
ülevaate seltsimees Stalini uutest 
teostest. Kahjuks kannatas konve
rents organiseerimatuse all m il! isi 
viga novembrikuus korraldatava! 
uuel konverentsi! tuleb vättidi.

Peale rmgide läbiviidud üritus
te on ÜTÜ liikmed osa võtnud 
veel seltsimees Stalini teoste tut
vustamisest töötajaskonnale ja 
kooliõpilastele.

Ekslik oleks aga arvaja, et se
niste saavutustega võib rahule 
jääda. Seltsimees Stalini gem aal- 
seid teoseid on vaja veel põhjaii- 
kumalt tundma õppida ja  laiaida 
semalt arutella, neis avahlatud mõ 
tete põhjalik läbitöötamine peab 
saama keskseks küsimuseks ÜTÜ  
töös.

V. Koslov,
Ü TÜ  nõukogu esimees.

simees Stalin näitab, et muutused 
m ajanduslikus baasis kutsuvad esi
le vastavaid muutusi ka i;hiskonna 
ideedes, teooriates, vaadetes, te
ma juriidilistes, potiitiiistes jt. 
asutistes, mis moodustavad ühis
konna pealisehitise. Siit tule
nevad ka baasi ja  pealisehitise 
spetsiifilised iseärasused ja  üles
anded, M ajandusliku baasi tege
vussfääri iseloomustades märgib 
seltsimees Stalin, et ta „teenindab 
ühiskonda m ajanduslikult". Vana 
baasi likvideerimine, tema asenda 
mine uuega toimub tavaliselt re 
volutsioonilisel teel, viib ka varn 
pealisehitise likvideerimisele, uu( 
tekkimisele.

Pealisehitise iseloom määrataks^ 
baasi iseloomuga, kuid see ei tä 
henda, et pealisehitis ei võiks ak 
tiivselt mõjustada baasi. Baas sün 
nitab pealisehitise, kuid välja are 
nenult ta ise mõjustab baasi, aital 
tal tugevneda ia ai^ab kaasa vanr 
baasi likvideerimiseks.

Kuid tuleb märkida, et ühiskond 
like nähtuste jaotus baasiks т.- 
r-ealisehitiseks ei ammenda kõik* 
inimese tegevuse sfääre. Siia ei 
kuulu need ühiskonrl-ikud n ^ ^ n  
s°d, mis on rea epohhide produk
tiks, tegutsevad ühiskonna kogu 
o'emasolu aja jooksul, teenindavad 
kõiki baase ja  kõiki klasse. Nii 
suguste nähtuste hulka kuulub ki< 
keel.

Seltsimees Stalin oma geniaalse 
tes keeleteaduse-alastes teostes k^i 
tiseenb teravalt marksismi vt^m  
"iseerijaid. andes baasi ia pealis
ehitise tegevussfääride täpse piin+- 
^"se. Ta näitab, et keele te^eviT- 
s^äär on laiem baasi ja  pea'isehi 
tise omast, et ta hõlmab kõik im 
mese tegeluse alad. teenindab 
tootmist ja m ajandust kui ka ku l
tuuri ja  r-olii'ikat, teenindahühis  
konna kõiki klasse, ei kuulu ei 
baasi eca pealisehitise hulka

Seltsimees Sta4ni kõnesolevad 
tersed arendavad edasi marksist 
lik-leninlikku teadust, suunavad 
võitlust kodanliku ja  pseudomark
sistliku ideoloogiaga, relvastadcs 
ideeliselt nõukogude inimesi.

Van.-õp. M. Bronštein

Soodus võimalus kunsti- 
küsimustega tutvumisehs

Tartu Riiklikus Kunstimuuseumi-- 
on avatud näitus „Nõukogude eesti 
kunst aastail 1940— 1950". V ä lja 
panek hõlmab kogusummas ligemale 
200 eksponaati oiimaaii, graafika  
skulptuuri, karikatuuii, raam atu
illustratsiooni ja  plakatikunsti alalt 
ning on koostatud peamiselt muu
seumi fondides ieiduvaist m aterja
lidest.

Ekspositsiooni 'ülesandeks on näi 
data sotsialisti ku realismi süvene 
mist nõukogude e e s i  kujutavas 
kunstis 10 aasta jooksul.

Näidust on külastanud arvukal' 
üliõpilasi-üksikkiilastajaid, kuid 
ekskursioonides kiilastam st esineb 
sen- veel vähe. Oleks soovtav, et 
TR Ü  Ametiühingu Komitee, sa
muti ELKNU TRÜ Komitee organi 
seeriksid kultuurelu ''Lindmmde 
suhtes passiivseks jätnud üliopi'as 
näitust külastama. Lksikursiomide 
le antakse muuseumi tö ö ta iae  
poolt väljapaneku kohta seletusi.

Lähemail päevil asub muureum  
juures tegevusse k u n s t i h u v i  
1 i s t e r i n g ,  mille ülesandeks on 
vene ja  eesti realistliku ja  nõuKo 
gude kujutava kunsti tutvustam ne  
loengute ja  vestluste teel kaks kor 
da kuus. Esimene loeng va'g^^p 1- 
tidega teem al: „I. E. Repini elu ja  
loom ing" toimub Vallik aavi t. 14
1. novembril kell 20 miPest m uu
seum loodab ka TRU üliõpilaste 
osavõttu.

V. M lk ,
Tartu Riikliku K u n st'm ""sau m i 

vanem teaduslik tööjõud.

TRÜ kunstiüse isetegevuse ja omaloomingu 111 olümpiaadi etteval
mistamise ja iäbiviimise juhend

(Järg. Rigus vt. „TRÜ" nr. 30)

VIII. Fotokunst
1) Võistlusest osavõtja esitab 

kolm fotot.
2) Fotode temaatika valik on va 

ba, kuid üks neist peab kujujtama 
oma teaduskonna üliõpilaste õppe- 
ja kasvatustööd (loengud, prakti
kumid, seminarid jne.) või vaba 
aja veetmist. Mainitud ülesvõte 
peab olema pildistatud siseruumis.

5) Positiividega koos tuleb esita
da ka negatiivid.

IX. Kõnekunst
1) Võistlusel esitatakse kaks et

tekannet: a) ettevalmistatud kõne 
kestusega 8— 10 minutit, b) ette
valmistamata kõne kestusega 5 
minutit.

2) Ettevalmistatud kõne temaati
ka valik on vaba, kusjuures tuleb 
eelistada tänapäeva nõukegu i (ku 
ülesehitustööd, nõukogude teaduse 
ja kultuuri saavutusi n ng priori
teeti ja  rahvusvahelise rahu kind
lustamise üritust käsitlevaid tee
masid.

3) Määratud kõnelenrse aja ü le 
tamisel rakendatakse m inusp^nk- 
tide süsteem: iga järgneva kahe 
minuti ületamisel arvestatakse hin
nangust 1 punkt maha.

4) Ettevalmistamata kõne teema 
teatatakse võistlejale 15 minutit 
enne esinemist.

M ä r k u s :  Uliõo lastel, kelle õn- 
peedukus ühes õppeaines on alla

rahuldava, on keelatud osavõtt ise
tegevuslikest 'üiiiustest oiümp aadi 
raames.

X. Hindamissüsteem
1) Ettekandeid hindab orgkomi

tee poolt kohalesaadetud žüi i .  
Hindamisele tuleb esitatud palade 
ideeline ja  kunstiline tase.

2) Et võistlejaile luua enam-vä- 
hem võrdseid võistlustingimusi, S3l- 
teks arvestatakse isetegevusala 
kuulumist sellega tegelejate õppe
ainete hulka.

5) Zürii poolt hinnatakse kõiki 
ettekandeid k'ümne punkti süstee
mis.

4) Ülevaatustel arvestatakse punk- 
te järgmiste valemite järgi:

a) Ettekanded osavõtjate arvuga 
ühest kuni viieni — y — a, kusjuu
res a on žürii poolt antud hinne ja 
у on ettekande eest teaduskonnale 
arvestatud punktide arv.

b) Ettekanded osavõtjate arvu

ga enam kui viis —  y =  kus-
10

juures x  on ettekandest osavõtjate 
arv ning у  ja  a omavad endist tä 
hendust.

e) Kõikide kooride, orkes'ri e 
instrumentaal- ja vokaalsol s ide 
ning -ansamblite, lava- ja  rahva- 
tantsukollektiivide, soolo^antsi iate 
ja deklamaatorite ettekandeist hin
natakse kolme pala punktis 4a ja 
4b esitatud valemite alusel. Vas 
tavad ettekanded tuleb е 'а  сЬ ä^a

märkida
tam sel,

repertuaari nimistu esi-
_________ kusjuures nende hu.ka
kuuluvad kohustuslikud palad, ku 
neid esineb vastaval alal.

d) Üle kolme, s. o. lisapaladena 
esitatud ettekannete eest arvesta 
takse punkte sel juhul, kui žüri. 
hindab neid hindega 6 või enam, 
kusjuures vastava lisapala ees 
saadud punktide arv korrutatakse 
koefitsiendiga 0,5.

e) Ettekandeid näitekunsti a'a

hinnatakse valemi j ärgi: y =

kusjuures y, x  ja  a on eespool ni 
metatud tähenduses ja m on näi
dendi peategelaste arv.

f) Rahvatantsukollektüvide esi
nemisel hinnatakse eraldi tantsu
rühma ja  rahvapilliorkestrit.

g) Teaduskondadele arvestatakse 
igakordse ülevaatuse eest punkte

1   50 А 1 -vaiemi jargi z = ------- , kusjuures
n

A on teaduskonnale vastava üle
vaatuse eest arvestatud punktide 
kogusumma, n on teaduskonna üli
õpilaste arv (välja arvatud o'ümpi 
aadi ajal Tartust eemalviibivad 
üliõpilased) ja z teaduskonnade 
vastava ülevaatuse eest arves atud 
punktide arv.

h) Ettekannete puhul, mis kuulu
vad käesoleva juhendi 2. punkti 
alla. korrutatakse ettekannete ees^ 
saadav punktide arv ras^uskce'it- 
siendiga 0,7. (Tärgneb)

kule, mis pidanuks huvitama kogu 
teaduskonda, ainult 15 üliõpilast.
11 kursuselt, kus bioloogiline kee
mia on õppeaineks. p o 'n "d  koos
olekul ühtki ü4õni!as+ Na"*u hil
jem  selgus, polnud kõik II kur
suse üliõnilased ti'dse teadlikudki 
seiest koosolekust. Sellis+est lo
hakustest tuleb nõukogul oma eda
sises töös hoiduda.

H. Hanson

Möödunud pühapäeval külasta
sid TRU näitekunstiringi liikmed 
eesotsas kunstiiise juhi sm. V älja 
otsaga Lembitu kolhoos', kus abis
tasid ko'hoosnikuid suhkrupeetide 
koristamisel. Kolhoosnikud jäid vä 
ga rahule näiteringlaste tööga, näi- 
teringlased aga neile osakssaanud 
südamliku vastuvõtuga.

Taolisi kolhoosikülastusi kavatse
vad näiteringlased korraldada edas
pidigi. Ühtlasi on kavas järgnevatel 
külaskäikudel viia kolhoosnikele 
ka kunstilist külakosti.

K. Veldre

METLH K fR J U T A T A F P E

Kui Õppevahendeid toimeta
takse kohale härgadel. . .

Mul õnnestus Eesti NSV Sovhoo
side Ministeeriumi laost välja kir
jutada põllumajanduse mehhani
seerimise kateedri jaoks, mis seni 
oli õppeabinõudega äärmiselt nõr
galt varustatud, umbes 7500 rbl. 
väärtuses hädavajalikke õppeva
hendeid.

Haldusprorektor lubas, et vasta
vad arved tasutakse oktoobrikuu 
esimestel päevadel, tegelikult aga 
korraldati see asi pärast kordu
vaid meeldetuletusi alles 10. 
oktoobril.

Seejärel pöördusin kohe trans
pordiosakonna juhataja sm. V fd i  
poole, kes lubas need väga vajali
kud õppevahendid kiiresti kohale 
toimetada. See 'ubadus aga täideti 
alles 25. oktoobril.

On täiesti ebanormaalne et hal- 
dusaparaat senini alahindab õppe
vahendite muretsemise tähtsust ja  
toimetab neid sõna tõsises mõttes 
härgadel kohale.

H. Tamm

„Tuige kunagi hi!jem!"
Metsamajandusosakonna II kursu

se üliõpilastel on siiani vee! kätte 
saamata suvise õppepraktika ko
mandeerimisraha. Kuigi vastavad 
dokumendid vormistati juba sep
tembri algul, viibib raha välia- 
maksmine lubamatult kaua. Ma
jandusosakonnas vastatakse meie 
järelpärim istele: „Tulge kunagi 
intern 1"

Ootame, et töötempo m aian d "s- 
osakonnas kiireneb ja  meie raha 
lõpuks ometi kätte saame.

V. Luuse, E. Lepn,
metsamajandusosakonna II kursuse 

üliõpilased.

E!utingimusi tu'eb parandada
Elutingimused A^a tän. 46 m ajas 

jätavad tõsiselt soovida. Nii rä^- 
teks minu korteris (nr. 54) on juha 
tigemale kuu aega ummistunud 
roiskvee kanalisatsioon ja roiskvesi 
voolab valamus* elukorteris e.

Loodan, et ülikooli teen 's^rate  
elamistingimuste parandamise ü!es- 
anne leiab vastavate otgan't^ poolt 
enam tähelepanu. K. Sirge

Vastutava toimetaja eest O. Utt
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Nr. 33 (80) Laupäev 1, 4. novembril 1950. a. 111 aastakäik

Kommunismi võidu nime!
Sesame Suure Sotsialistliku I 

Oktoobrirevolutsiooni 33. aastapäe
va lävel. Seda oma suurimat pidu-1 
päeva ^ervitab nõukogude rahvas 
uute võitudega kommunismi suure
joonelise hoone rajamisel.

Kaitstes ja kindlustades Oktoob
rirevolutsiooni võite ehitab nõuko
gude rahvas rahulikult ja tahte- 
kindlalt oma vaba elu. Päev-päe- 
valt kaovad sõjahaavad meie lin
nadest ja küladest, sünnivad uued 
linnad, tehased, kaevandused, koo
lid. Meie sotsialistlik põllumajan
dus elab üle enneolematult hoog
sat tõusu. Kogu meie ääretu maa 
on muutunud gigantseks ehitus- 
tandriks, kus rakendatakse geniaal
seid stalinlikke plaane, mille ellu
viimine toob kaasa meie rahvama
janduse uue suure tõusu, nõuko
gude inimeste materiaalse heaolu 
edasise paranemise, kommunismi 
voidu meie maal. Looduse ümber
kujundamise stalinliku plaani alu
sel tehakse edukalt lõppu põuda
dele, ebastabiilsetele viljasaakide
le, kindlustatakse kõrged ja püsi
vad viljasaagid. Kogu maa tähele
panu tugipunktis on uued kom
munismi suurehiiised Turkmeenias, 
Volgal ja Dnepril. Ehitatakse maa
ilma suurimaid hüdroelektrijaamu 
Kuihõševis, Stalingradis, Kahhov- 
kas, maailma suurimaid kanaleid 
turkmeenia kõrbedes, Lõuna-Uk- 
rainas ja Põhja-Krimmis, mille lõ
petamise järel meie tööstus saab 
suure hulga uut elektrienergiat, 
luuakse eeldused põllumajanduse 
hoogsamaks mehhaniseerimiseks 
elektrifitseerimise baasil, muude
takse miljoneid hek taare maad vil
jakandvaks.

Need on ehitused ja plaanid, 
millele võrdset ei tunne ühegi ka
pitalistliku maa tegelikkus. Selli
sed ettevõtted on jõukohased ai- 
nult sotsialistlikule riigile, kus 
töötav inimene on vaba kapitali 
orjusest, on elavalt huvitatud oma 
maa saatusest ja juhib seda ise. 
Sellepärast on meil Suure Sotsia
listliku Oktoobrirevolutsiooni 33. 
aastapäeval rohkem kui kunagi 
varem põhjust uhkust tunda selle 
üle, et elame ja  töötame sotsia
listlikus riigis, mille rajas Suur 
Oktoober, kaasaja võimsaimal ja  
õnnelikemal maal, vabastatud töö 
maal, mis elab üle võidukat ja 
hoogsat edasiliikumist kommunis
mi võidu poole.

Selle edasiliikumise edu ei oleks 
mõeldav ilma teaduse ja tehnika 
edusammudeta, nende edasiliiku
miseta. Sellepärast on täiesti sea
dusepärane see määratu hool ja 
tähelepanu, mida Nõukogude va
litsus ja bolševike partei osutavad 
teaduse arengule. Selle hoolitsuse 
parimaks näiteks on fakt, et ajal, 
mil kapitalistlikus maailmas käib 
ohjeldamatu relvastumise võidu
jooks ja  jahtivad kodanlikud tege
lased töötavad välja kiskjalikke, 
inimvihkajalikke uue sõja plaane, 
leidis kaasaja suurim inimene, tea
duse korüfee seltsimees Stalin ae
ga tegelemiseks keeleteaduse küsi
mustega. uute, õigete suundade 
andmiseks reale teaduseharudele. 
Sellise stalinliku hoolitsuse viljas

taval mõjul on meie teadlased 
saavutanud suuri võite nõukogude 
teaduse arendamisel, millest annab 
tunnistust ka Stalini preemia lau
reaatide kasvav arv väljapaistva
te tööde ja leiutiste eest teaduse 
ja tehnika vallas.

Teaduse hoogsa arendamise üri
tust teenib ka meie Tartu Riiklik 
Ülikool. Nõukogude võimu viljasta- 
vais tingimusis on eriti viimasel 
ajal meie ülikooli areng nõukogu
likel rööpmeil muutunud väga 
hoogsaks. Ü.iõpilasle õppeedukus on 
märgatavalt tõusnud tänu loengu
te ja seminaride ideelis-teoreetilise 
kvaliteedi tõusule suurema tähele
panu pööramisele üliõpilaste ise
seisvale tööle, nõukoguliku ellusuh
tumise süvendamisele meie üliõpi
laskonnas. Intensiivsemaks on muu
tunud ka töö noorsoo kommunistli
ku kasvatuse osas, kasvatustöö on 
endisest paremini ja  tihedamalt 
seostatud õppetööga. Ka seni kõige 
mahajäänumal alal — teadusliku 
töö osas — on tehtud tõsiseid ette
valmistusi töö murranguliseks pa
randamiseks. Nende edusammude 
oluliseks aluseks kujunes kodanli
ku natsionalismi purustamine Nõu
kogude Eestis, mis kajastus ka meie 
ülikoolis. Pole kahtlust, et seniste 
edusammude baasil meie kollektiiv 
saavutab uut edu oma töö paranda
mise ürituses, võitluses kodanliku 
natsionalismi, kosmopolitismi, for
malismi ja apoliitilisuse jäänuste 
vastu, noorsoo kommunistliku kas
vatamise eest.

Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni 33. aastapäeval tunneme 
erilise selgusega, et on suur õnn 
elada Nõukogudemaal, eesrindliku 
teaduse ja kõrgelt arenenud tehni
ka maal, ent ühtlasi tunneme ka 
oma vastutust teaduse ja tehnika 
edasise arendamise ürituses.

Eelseisvat pidupäeva tähistame 
olukorras, kus kogu maailmas käib 
võitlus kahe leeri — demokraatia 
ning sotsialismi leeri ja taassündi
nud fašismi ning reaktsiooni leeri 
vahel. Meie armastatud kodumaa 
seisab rahu eest võitlemise avangar
dis. Ta on lootuseks ja uhkuseks 
kogu progressiivsele inimkonnale. 
Meie sotsialistlik demokratism, mil
le kujukaks näiteks on eelseisvad 
kohalike nõukogude valimised, on 
eeskujuks ja unistuseks sadadele 
miljonitele kapitalismi ikkes vaev
levatele töötajatele. Uhkuse ja loo
tusega vaatavad meie maa kui rahu 
kantsi poole need sajad milionid 
ausad inimesed, kes on koondunud 
rahupooldajate armee ridadesse, ar
mee, mille juhiks on Nõukogude
maa töörahvas.

Suure Sotsialistliku Oktoobrire
volutsiooni 33. aastapäeval tunneme 
eriti selgesti, milline õnn on elada 
meie sotsialistlikul maal, mis on 
rahvastevahelise õiglase rahu kant
siks, kogu progressiivse inimkonna 
lootuseks ja südametunnistuseks. 
Eelseisvail pidupäevil tunnetame 
eriti selgesti, milline õnn on elada 
ja tööttda kommunismi võidu nimel, 
bolševike partei ja  suure Stalini 
juhtimisel.

Kuidas me tähistame oktoobripühi
Meie ülikooli kollektiiv tähistab eelseisvaid oktoobripühi väärilise 

pidulikkusega. Kolm apäeval toimus juba oktoobripidustuste sarjas 
ülikooli kino-lektoorium is dots. Reimani loeng Oktoobrirevolutsiooni 
ettevalmistamisest.

Ülikooli kollektiivi pidulik koosolek, mis on pühendatud Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 33. aastapäevale, toimub aulas 
5. novembril algusega kell 17. Kõnega esineb koosolekul rektor prof. 
Koort. Koosolekule järgneb sisukas kontsertosa, milles on kaastegevad  
ka ülikooli koorid.

7. novem bril võtavad meie ülikooli õppejõud, üliõpilased ja  tee
nistujad osa ülelinnalisest demonstratsioonist. Selleks kogunetakse 
?. nov. kell l i  A ia  tän. 46 hoone juurde.

Rohkesti mitmesuguseid üritusi korraldavad pühade puhul meie 
isetegevuslased. On ette nähtud rida esinemisi šeflusalustes kolhoosi
des. üliõpilaste isetegevusõhtu korraldamine jue.

/аба Lea/agrad me/e ees араб säs
aAsed,

oma fäaapad, pdf/aAad, Aooaed,
а/feed —

laamad аа/уоа///яяа/ оя sädamefaA-
sed,

fa/pf/ fõf/epaf raApasf ргозреИ/d /а
feed.

Võ/msad AYropt fe/zasfe Aorpase Лоо-
ned

faepa fõsfapad &orsfaafe fa/zmaaad
pä/d —

aeade as/a//A-/f/tfsad ja ä/epad /ooaed 
mee/de päs/ma f/aaasf sä? ^õ/gepea/f

/ätd.
Saared pärapad föö/fs/ patsfapad ffa-

яа,
&asf яе/d /afa/f йо/а р/М f///sep

framm,
aga samas oa М/й/a/f faas saaadamas

s/aaa
aafe fööf/sfe ref&as ;a paAaaad samm. 
Sf/mad fe/sfe yeas mõadagZ fõõmeesf

pee/ põ/Zsf 
йе//е aäofe aeg saraaad &orfse /a

p/A%
paraad raaasf, sõefo/masf ;a masZaa-

õ/Zsf —
pZ/gas ро/еб Aa/d aooras//& erAsas /a

й/Ай.
7emasf as&ada põ/d, ef pZZsaasfa^a

aormZ
fätfaad ammagf /и&а /a  a/asfaad

feZsf,
sesf JbaZ /oosff sZZa Ta/pepa/ee/e &ord

formt,
eAs /a feaiagf ofaad Z2As räada/a/sf

яе/sf/
/a  яй &a/af/ed, %afdas a/f PeasfaabZ

põfpf,
âZ <^arora/fy sZgaaa/t^s /õe/ Aõ/aaad

/as&,
söõsfs/d fõõ/fsed /ossf, Aas aõf^auF

põ/pZ
;aa%ruf /ая^ел &äesf fäA/еяер padra-

aZfasA.
^ga ä%sZ ef a/afoosf õA&a saa Aooaed, 
%<3Z%/a/ &õrgefe/ fe//ZagaZ/ fõdJZsZ aäed, 
aafesf ma/adesf maafapad fäaapa-

/ooaed —
&iue %ärmesft sgZaas^e määrZpad <Med.

Traditsioonilised
Möödunud pühapäeval korraldas 

USK traditsioonilise teaduskonda- 
de-vahelise rakendusliku iseloomu
ga teatevõistluse TRU juhtkonna  
poolt väljapandud rändauhinnale.

Teatevõistlusest, mis koosnes ja lg 
rattasõidust, granaadi täpsusvis- 
kest, V TK  takistusriba ületamisest, 
laskmisest, ratsutamisest, sõudmi-

teatevõistlused
sest, ujumisest ja  jooksust võttis 
osa 7 teaduskonda.

Pinevas võistluses saavutas esiko
ha kehakultuuriteaduskonna võist
kond ajaga 44 min. 50,6 sek. T ei
se koha saavutas põllum ajandus
teaduskond ajaga 45 min. 16,8 sek., 
kuna kolmandaks jä i arstiteadus
kond tagajärjega 48 min. 1 sek.

H. Huimerind

Uusi rekordeid aastapäeva auks
Suure Oktoobrirevolutsiooni 33. 

aastapäeva auks korraldati ülikooli 
lasketiirus laskevõistlused. Osa võt
sid kõik teaduskonnad 5-liikmelise 
mees- ja  5-liikmelise naiskonnaga.

Naiskondadest võitis põllum ajan
dusteaduskonna võistkond (Yalma, 
Tiilmann, Paal) uue ülikooli rekor

diga 232 punkti 300-st võima
likust.

Uue ülikooli rekordi püstitas ka 
põllumajandusteaduskonna m ees
kond (Petuhhov, Suur, Mahlapuu, 
Meltsar, Talijärv.) 418 punktiga  
500-st.

J. Juur

Keeleteaduse-alaseit konverentsilt
29. oktoobril toimus meie ülikoo

lis keeleteaduslikele küsimustele 
pühendatud konverents. K onve
rentsil esitati rida ettekandeid, m il
les käsitleti seltsimees Stalini m ur
rangulise tähtsusega keeleteadus
likke teid.

Ajaloo-keeleteaduskonna dekaan  
dots. Reiman kõneles teemal „Selt
simees J. V. Stalin keelest kui ühis
kondlikust nähtusest", prof. Ariste —  
„J. V. Stalin keele tekkimisest ja  
arenem isest", van.-õpet. Malõševs- 
kaja —  „J. V. Stalin võrdLev-ajaloo- 
lisest ja  paleontoloogilisest m eeto
dist keeleteaduses" ja  dots. Kask —  
„J. V. Stalin keele sõnavarast". K ü 
lalisena esines sm. Tukum tsev T a l
linnast teemal „Vene-eesti leksiaal- 
sed laenusuhted".

Ettekannete mitmekülgsuse poo
lest võib konverentsi pidada täies
ti õnnestunuks. Ent ej saa m ärki
mata jätta ka mõningaid puudusi. 
Viimane, ajaliselt kõige pikem ette
kanne (sm. Tukumtsev) oli esita
misviisilt ja  sisult kahtlemata hea, 
kuid näidete osas jättis see mõn
dagi soovida.

Ei saa kiita heaks ka sõnavõttude 
käiku. Sõnavõtud olid omaette pi- 
sireferaatideks, mis osalt kordasid 
seda, mida peaettekandjatelt oli 
juba kuuldud. Ei esitatud ühtki 
arvustavat sõnavõttu ettekannete 
kohta.

Et täita konverentsil tekkinud 
lünka, eriti sõnavõttude osas, kor
raldas ajaloo-keeleteaduskond kol
mapäeval konverentsi jätkam ise se
minari näol, millest võtsid osa a ja 
loo-keeleteaduskonna õppejõud ja  
üliõpilased.

Seminaril esinesid sõnavõttudega 
sm-d Mutt, Ariste, Pravdin, Ma- 
lõševskaja, E m its jt. Eriti elava  
vaidluse tekitas v.-õp. Ernitsa sõna
võtt, m illest paistis, et seoses 
N. J. Marri vigade paljastam isega  
seltsimees Stalini poolt on mõnin
gail õppejõududel tekkinud arva
mus, et nüüd on võimalik tagasi 
pöörduda idealistlikele, ebam ark
sistlikele seisukohtadele, m illel po
le midagi ühist marksistliku keele
teaduse edasiarenguga. V. Ernitsa 
targutused leidsid seminaril otsus
tava hukkamõistu.

P. Palmeos
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Võitleme bolševistlikult õppetöö edasise
parandamise eest

Läheneb Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 35. aastapäev, 
mil möödub ka pool semestri õppe
tööd.

Käesolev semester on meie üli
koolis toonud mõndagi uut nii õppe
töö organisatsiooni kui ka õppetöö 
kontrolli alal. Esmakordselt on õp
petöö viidud ennelõunastele tundi
dele, mis võimaldab üliõpilastel oma 
aega ratsionaalsemalt kasutada, 
veelgi paremini korraldada õppe
tööd. Senised õppetöö tulemuste 
näitajad on näidanud pidevat tõu
su. Nii on eksamitel saadud „väga 
häid" hindeid 1947/48. õppeaastal 
41,32%, 1948/49. õppeaastal 44,19%  
j?  1949/50. öpjpeaastal 46,85%. Sa
muti on iga aastaga paranenud ka 
õppedistsipliin. Kõik see aga ei to
hi tekitada enesega rahulolu m ee
leolu, ei tohi vähendada meie indu 
õppetöö ja  õppedistsipliini edasi
seks parandamiseks.

Õppetöö taseme edasiseks tõstmi
seks ja  pideva kontrolli teostami
seks õppetöö üle on rektoraadi ja  
õppeosakonna poolt astutud rida 
samme.

Uheks tõhusamaks õppetöö kont
rolli vormiks on loengute ühiskuu- 
lamine sellele järgneva arutlusega, 
kus kriitika ja  enesekriitika korras 
arutatakse läbi vastav loeng, tuuak

se esile puudused ja  antakse õppe
jõule konkreetseid juhiseid oma 
loengute taseme edasiseks paranda
miseks. Sääraseid loengute 'ühiskuu- 
lamisi vastava eriala õppejõudude 
poolt organiseeritakse ka sel õppe
aastal. Seejuures kerkivad aga pa
raku sageli raskused, kuna seoses 
õppetöö üleviimisega ennelõunastele 
tundidele on õppejõud samaaegselt 
hõivatud ja  ei saa ilmuda teise õo- 
pejõu loengule. Selle takistuse v äl
timiseks on nüüd kasutusele võe
tud magnetofon, mille abil loeng 
helilindistatakse, mis võimaldab 
ühiskuulamisi korraldada pärast- 
lõunastel tundidel ta võimaldab lä 
bi viia loengute 'ühiskuulam'si ka 
kateedrite ja  teaduskondade ko^s 
olekutel. Esimesed loengute helilin- 
distamised toimusid juba möödu
nud nädalal ja  neid hakatakse õp
peosakonna poolt pidevalt teostama.

Seoses loengute kuulamisega 
teostatakse kontrolli ka selle üle, 
kas õppeprogrammid on üliõpilaste, 
le kättesaadavaks tehtud ja kas 
loeng on kooskõlas õppeprogrammi
ga ja  kateedri ajajaotusplaaniga.

Käesoleval semestril reorganisee
ritakse ka Tartu Riikliku ülikooli 
Teaduslik-M etoodiline Nõukogu, 
mille tööplaanis muuhulgas on ka 
üliõpilaste iseseisva töö ja õppe-me-

netluspraktika küsimused.
Rangemat kontrolli hakatakse 

teostama õppejõudude õppekoorm u
se täitmise suhtes. Kui seni kontrol
li teostati semestri lõpul, siis nüüd 
teostatakse vastavat kontrolli iga 
kuu, kusjuures kateedrijuhataja  
peab pidevalt jälgim a koormuss 
täitmist ja  vastavate sissekannete 
tegemist kuu-aruande lehtedele.

Mis puutub üliõpilaste õppedist
sipliini, eriti loengutest osavõtu 
kontrolli, siis on läbi viidud tea
duskondade sekretäride nõupidami
ne, mille tulemusena kehtestatakse 
kõigis teaduskondades üh^ne vorm  
loengutest osavõtu registreerimi
seks. Kuna vastavate sissekannete 
tegemine dekanaatides toimub kur- 
suse- ja  rühmavanemate poolt iga 
nädal esitatavate kontroll-lehtede 
alusel, viiakse novembrikuu jooksul 
läbi kursuse- ja rühmavanemate 
koosolekud, kus arutatakse läbi õp
pedistsipliini, samuti ka eksam ieel
sete konsultatsioonide küsimused.

Peale ülalloendatute on õppe
osakonna tööplaanis veel terve rida 
teisi üritusi, mis peavad aitama 
tõsta ideelis-poliitiliseja õppetöö ta
set ja  kindlustada talvise eksam i
sessiooni eduka läbiviimise.

Ü. Kurvits, '  
õppeosakonna ülema kt.

INNUSTAGU МЕЮ SUURE OKTOOBRIREVOLUTSIOONI
A A S T A P Ä E V !

Keeleteaduse õpetamine marksistlikele alustele
Alates 9. novembrist s. a. asub 

ajaloo-keeleteaduskond parandama 
vigu, mis on tehtud „tänu" N. J. 
Marri ekslikele, ebamarksistlikele 
seisukohtadele keeleteaduses. Kõi
gile üliõpilastele peetakse tsükl 
loenguid, m illele järgneb arvestus.

Õppejõududele korraldatakse ko
hustuslik seminar, kus põhjalikult 
läbi arutatakse seltsimees Stalini 
teosed keeleteaduse kohta ning 
Moskvas KH M  korraldusel peetud 
konverentsi materjalid.

Agitaatorid rakendugu täie energia ja tõsidusega tööle

Suur osa meie ülikooli õppejõu
de on omaks võtnud nõukogude tea
duse põhimõtted ja  saavutused. V ii
mase kahe aasta jooksul toimunud 
suursündmused teaduse alal, nagu 
Lenini nimelise Üleliidulise Põllu
majandusteaduse Akadeem ia ses
sioon 1948. a., seltsimees Stalini 
tööd keeleteaduse kohta ja  akadee
mik Pavlovi õpetusele pühendatud 
NSV Liidu Teaduste Akadeemia ja  
NSV Liidu Meditsiiniliste Teaduste 
Akadeemia sessioon leidsid elavat 
vastukaja meie ülikooli teadlaste 
hulgas. Ülalmainitud suursündmu
sed osutusid meil seni esinenud va
nade ebaõigete seisukohtade ümber* 
hindamise lähtekohaks.

Nende sündmuste m õjul on ka 
meie teadusliku uurimistöö prob
leemistik ja  temaatika muutunud 
üha aktuaalsemaks. Meie teadus
likus töös kajastub järjest enam  
rahvamajanduse nõuete arvestam i
ne. Seda võib märkida eriti vete- 
г т а а т - ja  põllumajandusteaduskon
na kohta.

Veterinaarteaduskonna õppejõud 
on välja  töötanud uue antiraabilise 
vaktsiini valmistamise- ja  kasuta
misviisi, mis on rakendatud prak
tikas marutaudivastase kaitsesüsti
mise teostamisel, on leiutatud loo
made söögitoru ummistuse uus ra- 
viviis veesurvega. Samuti on väl
ja  töötatud pneumotooraks-teraapia 
hobuse kroonilise alveolaarse kop- 
suenfüseemi puhul ning uuritud

mitmesuguste uute preparaatide 
mõju koduloomade parasitaarhai- 
guste vastu (prof. Kaarde, Laas, V. 
Ridala, Laja, dots. Säre jt.)

Põllumajandusteaduskonna õp
pejõud on viimaste aastate jooksul 
avaldanud terve rea teaduslikke ja  
populaarteaduslikke töid ning 
artikleid nõukogude agronoomia ja  
zootehnika saavutustest. T ead u s
konna õppejõud on uurinud hapude 
muldade lupjam ise efektiivsust ja  
koostanud Lõuna-Eesti mullastiku- 
kaardi (dots. H allik). On uuritud 
veiste söödaratsioone (dots. Muuga) 
ning katsetulemused sordiaretuse 
alalt on kasutatud teraviljade ra- 
joniseerimisel Eesti N SV-s (dots. 
Sutter). On täiendatud universaal- 
rühvel- ja  reaskülvimasin (dots. 
Nurk), konstrueeritud maamõõte 
signaal ja  drenaažiader (v.-õp. Tiit- 
so). Peale selle on põllum ajandus
teaduskonna õppejõud osutanud 
ka tõhusat teaduslikku abi šeflus- 
alüsele kolhoosile ning välja  andnud 
õpikuid ja  käsiraamatuid põllum a
jandustehnikumidele ja  kolhoosi
dele ning sovhoosidele.

Matemaatika-Ioodusteaduskonnas 
on prof. Martinsoni poolt teostatud 
meie ülikooli ajaloo kohta kaks 
märkimisväärset uurimust, ja  ni
melt „Lunin vitamiinide avastaja
na" ja  „Tartu Ülikooli ajaloolised  
suhted Venemaa teiste kultuuri- 
tsentrumitega". Orgaanilise keemia 
kateedri poolt (v.-õp. Ottas) on väl

ja  töötatud veepehmendaja põlev
kivifenoolidest, mis tuleb edaspidi 
rakendamisele meie tööstustes. Füü
sika kateeder on andnud rea väär
tuslikke konstruktsioone loom aklii
nikule, nagu elektromagneetiline 
troakar, mille abil on suure eduga 
kõrvaldatud naelu ja  muid raud- 
esemeid veiste magudest, metallese- 
mete otsija loomamagudest ja  teisi 
aparaate. Arstiteaduskonna far
maatsiaosakonnas on välja  tööta
tud (prof. Veiderpass) unitaarekst- 
raktid, millest on võimalik valm is
tada rida teisi preparaate. Unitaar- 
ekstraktid on defitsiitsete, kallihin
naliste droogide asendajad.

Positiivseks nähteks teadusliku  
töö alal on asjaolu, et viimase aas
ta jooksul on valminud ja  ka kaits
tud terve rida disseratsioone (Pet- 
lem. Põkk, Uustal. Jegorov, Velles- 
te. Nõmm, Gabovitš, Seppo jt.).

Paranenud on ka meie kaadrite 
ettevalmistamine aspirantuuri kau
du, mis avaldub niihästi aspirandi 
kui ka juhendaja tõsisemas suhtu
mises töösse.

Kuid; peab tunnistama, et meil 
esineb teadusliku töö alal veel vä
ga palju tõsiseid vigu ja  puudusi, 
millest peame kiiremas korras va
banema. Olgu Suure Sotsialistliku  
Oktoobrirevolutsiooni 35. aastapäev 
meile innustajaks uutele saavutus
tele teaduse a lal!

Prof. A . Marland, 
teadusala prorektor.

Kohalike nõukogude valimiste 
eelsesse töösse ülikooli šeflusaluses 
agitpunktis nr. 8 rakendati partei- 
büroo, komsomoli- ja  ametiühingu
organisatsiooni poolt eesrindliku
mad ja  aktiivseimad üliõp lased 
ning õppejõud, arvult umbes 80 ini
mest. H iljuti kogunesid agifaatorid 
oma esimesele üldkoosolekule, kus 
sm. Feldman, kes kaks aastat jä r 
gimööda edukalt juhtis agitpunkti 
tööd, jutustas agitaatoreile nende 
ees seisvaist ülesannetest ja  eel
miste valimiste ettevalmistamisel 
saadud kogemustest.

Käesoleval aastal juhib agi^atsi- 
oonipunkti sm. Raudsepp. Tema 
juhtimisel ja  kaasabil sisustati agit
punkt ja  alustati tööd agitaatorite
ga.

Agitaatorite esimeseks ülesandeks 
oli külastada valijaid nende kodu
des ja  koostada valijate nim ekir
jad. Paljud agitaatorid said aru sel
le ülesande tähtsusest ja  suhtusi^ 
oma töösse kohusetruult (grupp 
nr. 1 —  vanem sm. Vilson arstitea
duskonnast, grupp nr. 2 —  vanem  
sm. Veiman arstiteaduskonnast ja 
grupp nr. 14 —  vanem sm. Vil- 
berg —  samuti arstiteaduskonnast). 
Kuid samas leidub ka neid agitaa
toreid, kes senini suhtuvad täiesti

vastutustundetult neile usaldatud 
ühiskondlikku ülesandesse. Siin tu
leks märkida gruppi nr. 4, millu 
vanemaks on K K T üliõpilane Sepp, 
ja  gruppi nr. 9, m ille tööd peab 
juhtima sm. O ja  põllum ajandustea
duskonnast. On iseloomustav, et hal
vasti töötavad just need agitaatorite 
grupid, m ille liikmed ei võtnud osa 
EK(b)P Tartu Linnakomitee poolt 
korraldatud 'ülelinnalisest agitaato
rite seminarist. Mainitud seminarist 
ei võtnud näiteks osa ükski grupi 
nr. 17 (vanem veterinaarteaduskon
na üliõpilane Frorip) neljast liik 
mest, samuti ükski ülalmainitud 4. 
grupi viiest agitaatorist.

Kuigi agitpunkt nr. 8 oma töö 
poolest leidis ajalehes „Edasi" esi
letõstmist, esineb siiski puudusi 
nende agitaatorite arvel, kes loha
kalt suhtuvad oma ülesandeisse. 
Mõne päeva pärast algab uus vas
tutusrikas etapp agitatsioonitöös — 
valijate nimekirjade kontroll. Et 
TRÜ  agitpunkt suudaks kindlustada 
Tähtvere rajooni valijate nim ekir
jade õigeaegset kontrolli, tuleb kõi
gil agitaatoreil täie energia ja  tõsi
dusega tööle rakenduda.

E. Paul, 
agitpunkti nr. 8 juhataja  

asetäitja.

Följetonide ja karikatuu
ride võistiuse tähtaega 

pikendati
Teatavasti kuulutasid ELKNÜ  

TRiÜ Komitee, TR Ü  Ametiühingu 
Komitee ja  ajalehe „Tartu Riiklik 
Ü likool" toimetus septembrikuus 
välja följetonide ja  karikatuuride 
võistluse, miile tähtpäevaks oli 1. 
november.

Kuna enamik noortest autoreist 
oli pikemat aega seotud valmistumi
sega noorte autorite vabariiklikuks 
konverentsiks, on võistluse korral
dajad otsustanud vastu tulla saabu
nud soovidele ja  võistlustööde ära
andmise tähtaega pikendada k u n i  
20. n o v e m b r i n i  s. a.

Naismaietajate
esivõistlused

Kaks nädalat tagasi algasid TRU  
esimesed esivõistlused naismateta- 
jaile. Võistlustest võtab osa 14 pa
remat maletajat peagu kõigist tea
duskondadest. Mängitud nelja voo
ru järel juhivad Kulli (õigusteadus
kond) ja  Kõiv (metsandusteadus
kond) võrdselt 4 punktiga.

Edaspidi toimuvad mängud kol
mapäeviti kella 18— 22-ni ja  püha
päeviti kella 10— 14-ni peahoone 
3. auditooriumis.

E. Jegerson

Ohtlikud nakkushaigused on alati 
valmistanud inimestele palju muret, 
häda ja  raskusi. Kodanlikes maades 
hävitavad nad tuhandeid inimelu
sid, m ida seal peetakse väärtuse
tuiks. Hoopis kindlustatumana nen
de kurjade haiguste vastu tunneb 
inimene end nõukogude ühiskonnas, 
kus arstiteadus teeb jõupingutusi, et 
hoida au sees sotsialistlikus riigis 
kehtivat tõde inimesest kui kallei
mast varast, väärtuslikemast kapi
talist.

Tõsist teaduslikku tööd selles 
suunas teevad ka meie ülikooli
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siini kogemuste ja  saavutuste ra
kendamise ka Eesti töörahva ter
vise kaitseks. See innustas ka pro
fessor Leppa uue hooga tööle. T e 
ma teeneks sellal jääb sanitaar-epi- 
demioloogilise jaama rajam ine Tar
tusse.

Saksa okupatsiooni inimestvihkav 
režiim tõukas ka Feliks Lepa eema- 

arstiteaduskonna mikrobioloogia ja  le oma armastatud töö juurest. Väl-
nakkushaiguste kateedrid. Üks ak
tiivsemaid ja  oma tööd sügava an
dumusega võtvaid teadlasi sel alal 
on mikrobioloogia kateedri juhata
ja  meditsiiniliste teaduste doktor 
professor Feliks Lepp.

ProfessoT Lepp ei ole oma tea
dusalase tegevuse vältel säästnud 
jõudu nakkushaigusi ravivate va
hendite tugevdamisel ja  täiustami
sel. Juba oma 1924. a. kaitstud dis
sertatsiooniga „Pleura vedelike bak
terioloogiline ja eksperimentaalne 
uurimine" andis ta tõhusa panuse tu" 
berkuloosivastasesse võitlusse. A la 
nud tööd noore teadlasena, on ta 
aastakümneid väsimatult teeninud 
rahvast ja  edendanud arstiteadust
— niipalju, kui kodanliku Eesti 
umbne õhkkond seda võimaldas.

Nõukogude korra saabumine osu
tus otsustavaks pöördeks ka eesti 
arstiteaduse arengus, tehes võim ali
kuks eesrindliku nõukogude medit-

jasuretam isele määratud rahva ter 
vis ei teinud muret kaasaegsetele 
ristikoertele. Kuid tookord meie 
haiglaid täitnud fašistlike röövval- 
lutajate ravimine ei huvitanudki 
professor Leppa. Nii möödusid tead
lase päevad kolm e aasta vältel täie
likus tegevusetuses või arstiabi and
mises juhuslikele patsientidele.

Pärast fašistide väljakihutamist 
meie maalt pääses F. Lepp uuesti 
oma südamelähedasele tööpõllule. 
Ta asus tegutsema õppejõuna üli
koolis, arstina polikliinikus ja  kon
sultandina lastehaiglas. Sadadele 
noortele arstiteadlastele on ta au
ditooriumides ja  laboratooriumides 
andnud edasi oma aastatepikkuse 
uurimistööga kogutud teadmisi ning 
tuhandete! inimestel väga mitm e
sugustelt tööaladelt on ta vastuvõtu- 
kabinettides ja  haiglais aidanud 
taastada tervist ja  elu.
Nõukogude ühiskond hindas profes

sor Lepa ennastsalgavat tegevust 
kõrgelt. Eesti NSV 10. aastapäeva 
puhul autasustati teda eeskujuliku  
töö eest Tööpunalipu ordeniga.

Saadud autasu kohustas teda 
veelgi intensiivsemale tööle. Ja 
energiline teadlane täidab auga oma 
kohustust. Ta juhendas kolme juba  
edukalt kaitstud kandidaadiväite
kirja  —  sm -te Savisaare, Savi ja  
Nurmandi töid. Valmimas on tema 
juhendam isel veel kaks kandidaadi
tööd —  sm. Tallmeistri töö „Esche
richia Coli osatähtsusest imikute 
ja  väikelaste kõhulahtisuse puhul" 
ja  sm. Laanese dissertatsioon „M ik
rofloora imikute ja  väikelaste kõ
hulahtisuse puhul". Peale nende tu
levad tema juhendam isel valm ista
misele ka sm-te Kerese, Koskvee 
ja  Jannuse väitekirjad. Prof. Lepa 
poolt juhendatavate tööde loetelu 
räägib selget keelt teadlase suurest 
töötahtest ja  energiast noore tead- 
lastekaadri kasvatamisel. Hindamis
väärne on ka tema juhendamise 
metoodika, mis seisneb pidevates 
konsultatsioonides, kirjanduse juha
tamises ning valminud tööde väga  
põhjalikus analüüsis.

Veel leiab professor Lepp oma 
niigi pikas tööpäevas aega juhti
valt osa võtta Ü TÜ  nakkushaiguste 
ja  mikrobioloogia ringi tööst. Ise

aga töötab ta järjekindlalt tuber
kuloosi ja  maosoolte nakkuse prob
leemide uurimise kallal.

Ent elatanud teadlane ei ole sul
gunud oma eriala tsitadelli, vaiü 
teda huvitab kogu ühiskond oma 
rikkalike eluavaldustega. Selleks 
teostab ta poliitilist enesetäienda
mist dialektilise ja  ajaloolise m a
terialismi alal.

Vana professorit võib näha oma 
kollektiivi keskel ka taastamis- 
objektil ning teadust rahva hulka 
kandmas. Ta on esinenud loengute
ga Tartu Tööstuskombinaadis, Kam- 
mivabrikus, Pühajärve sanatooriu
mis ja  m ujal, olnud konsultandiks 
Kohtla-Järve põlevkivirajoonis, V il
jandis, Võrus. Kunagi ei puudu ta 
teadusalastelt konverentsidelt, peab 
kindlat kontakti Moskva ja  Lenin
gradi teadlastega ning töötab Polii
tiliste ja  Teadusalaste Teadmiste 
Levitamise Ühingu tegevliikmena.

Üliõpilased ja  patsiendid tunne
vad professor Leppa kui alati abi
valmis ja  lahket seltsimeest, kes 
kunagi ei keela oma teadmisi ja  abi 
üldsuse heaks. Tema laialdane tea
duslik ja  ühiskondlik tegevus on 
eeskujuks kõigile meie ülikooli õp
pejõududele ja  üliõpilastele.

Kuna imperialistlike maade dol
laritega äraostetavad „teadlased" 
mõtlevad välja bakterioloogilisi rel
vi nakkushaiguste levitamiseks, siis 
tõuseb professor Feliks Lepa vastu
tusrikas töö nakkushaiguste vastu 
võitlemisel esile seda suurema täht
susega.

J. Mitt

1. novembril olid vene keele ka 
teedri kuulutuste tahvlil järgnevad  
teadaanded:

1) Kõigil kateedri liikmeil osa 
võtta keeleteaduslikust seminarist 
täna kell 20.

2) Kõigil iseseisvalt õppijail osa 
võtta loengutest „Abiks, marksismi
leninismi iseseisvalt õppijaile" 
kell 18.

5) Täna toimub ÜK(b)P a ja 
loo lühikursuse kõrgema astme 
õpperiAgi töö algusega kell 19.

4) Aulas toimub kell 19 loeng 
j teemal „Suur Sotsialistlik Oktoobri-
i revolutsioon".

5) Kell 18 algab kateedrijuhata
jate koosolek.

Kuhu peab minema õppejõud, kui 
ta on huvitatud keeleteaduse küsi
mustest, õpib iseseisvalt marksismi
leninismi, töötab poliitinformaatoj; 
rina ja poliitõpperingi juhatajana  
ning on pealegi võib-olla veel ka
teedri juhataja?

A. Suits

Ebasobivad tingimused
Millal kehakultuuri ja  spordi ka

teeder jõuab niikaugele, et üliõpi
lastel oleks pärast kehalise kasva
tuse tunde võimalik end pesta soo
ja  veega?

Praegu toimuvad kehalise kasva
tuse tunnid ebahügieenilises olukor
ras. Tunnis aetakse „nahk kuu
m aks" ja  lebatakse tolmusel põ
randal, pärast tundi pesemisvõima
lusi aga pole.

A. Haavel 

Vnsdt!sf*ks k fM tik a te

Andmed otid õiged
Ajalehes „Tartu Riiklik Ü likool" 

20. okt. ilmunud veste „Bacchuse 
lapselaps" kohta teatan, et kontrol
limisel osutusid artiklis toodud 
andmed õisreks. Üliõpilane Pehk. 
samuti üliõpilased Alvin, Veliem aa. 
Soiss ja Lust on esitanud dekanaa
dî  poolt rektorile karistamiseks 
nõukogude üliõpilasele ebasobiva 
käitumise päras*.

E. Talvik, 
õigusteaduskonna dekaan.

Korraldati täiendav jooksukross
Meie lehe 30. numbris kritiseeriti 

jooksukrossi läbiviimist kehakul
tuuriteaduskonnas. Nagu teatab 
toimetusele K K T dekaani kt. sm. 
Jürisson, oli artikkel õige —  jo o k 
sukross ebaõnnestus osalt organi- 
seerimatuse tõttu, osalt palfude 
üliõpilaste äraoleku tõttu võitlus
tel. Vigade parandamiseks viidi 
teaduskonnas 27. ja  28. oktoobril 
läbi täiendav jooksukross.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Kuna õppetöö on noorte kaadrite 

ettevalmistamise põhiliseks vahen
diks, siis omab põhilist tähtsust 
küsimus, kuidas on meie ülikoolis 
praktiliselt teostatud õppetöö orga
niseerimine. Õppetöö planeerimise 
ja  sisulise juhtimise töö lasub õp
peosakonnal. Kuidas on õppeosa
kond oma vastutusrikast ülesannet 
täita suutnud?

Õppeosakond on üldiselt rahul
davalt toime tulnud õppetöö a ja 
lise planeerimisega ja  lahendanud 
valdavas osas ka ruumide küsimu
se selliselt, et õppetöö võib lõppeda 
iga päev hiljem alt kell 16. Õppe
aasta algusest möödunud kahe 
kuu jooksul on õppetöö kulgenud 
suuremate häireteta, kuid on siiski 
esinenud loengute põhjendamata 
ärajäämise fakte (õigust., ajaloo- 
keelet.). Veterinaarteaduskonnas 
aga kestab õppetöö ikka veel kella  
18-ni ja  kauemgi.

Tähtsam on aga õppetöö juhtim i
ne selle kulgemise protsessis. K a
teedrite juhatajad, dekaanid, õp
peosakonna ja  rektoraadi töötajad  
peavad kehtiva korra kohaselt pe
rioodiliselt külastama õppejõudude 
loenguid ning tegema selle kohta 
oma m ärkused vastava kateedri 
kontrollvihikusse. Ka meil on seda 
tehtud, kuid puudulikult. A llak ir
jutanud tutvusid veterinaartea- 
duskonna kateedrite vihikute sisse
kannetega. Nii kateedrite juhata
jad kui ka dekaan on külastanud 
loenguid, osa tehtud tähelepane
kuist on küllalt väärtuslikud, puu
dutades sisulisi puudusi loengute 
ja praktikumide läbiviim isel (sm. 
Peebseni märkused). Enamik sisse
kannetest on aga ühekülgselt kiit
va iseloomuga, mis tekitavad eba
õige m ulje, et loengute kvaliteet, 
õppetöö sisuline külg üldse soovida 
ei jäta. Õppeosakond sellise libe- 
raalitsemise vastu võidelnud ei 
ole.

Õppeosakonna ülema kt. sm. K ur
vits isiklikult on külastanud arsti
teaduskonnas prof. Veiderpassi 
loenguid, kuid piirdus ainult päe
viku läbivaatamisega, ei märganud 
aga seda, et sm. Veiderpassi loen
gud on apoliitilised ja  igavad ning 
seisnevad õpiku m aterjali sõna
sõnalises ettelugemises. Prof. Val
des esitab oma loenguis küll m ark
sismi-leninismi klassikute tsitaate 
ja  arvab, et sellega on kindlusta
tud loengu kõrge ideeline tase, 
tegelikult aga pole m aterjali esita
mine ideeliselt päris sirgjooneline. 
Opeosakond pole selliste probleem i
dega üldse tegelnud. Nii on sm. 
Kurvits küsimusele, kas loengute 
kontrollimisel on avastatud ka ideo
loogilisi ja  metodoloogilisi puu
dusi, sunnitud pärast pikka mõtle
mist vastama eitavalt. Ülalpool esi
tatud ja  paljud teised faktid aga 
räägivad sellest, et m eil pole siin 
kaugeltki kõik korras. Sageli 
ei seisa m aterjali käsitlemine loen
gutes vajalikul kõrgusel (õppejõud 
Tiitso, Koha, Ritslaid). Moned de
kaanid pole külastanud ühtki loen
gut (mat.-loodust., põllum ajandus
teaduskond). Õppeosakond pole sel
list nõuet kategooriliselt esita- 
nudki.

Õppeosakonna ülema kt. sm. 
Kurvitsa formalistlikust suhtumi
sest õppetöö sisulise juhtimise k ü 
simustesse räägib ka see asjaolu, 
et dekanaatidelt nõutakse perioo
diliselt aruandeid loengute kont
rollimise kohta, kuid aruannetes 
pole sõnagi avastatud vigadest ja  
väärnähtustest. Eriti paneb imesta
ma asjaolu, et sm. Kurvits õigustab 
seda lubamatut nähtust —  õppe
osakond polevat selliseid andmeid 
nõudnudki, kuna need polevat va 
jalikud! M illeks siis üldse kontrol
litakse loengulist tööd — kas ainult 
kontrollimise pärast? M illeks vajab  
õppeosakond aruandeid —  kas 
ainult statistiliste kokkuvõtete tege
miseks?

Õppeosakond ei oma mingit üle
vaadet õppejõudude koosseisu 
komplekteerimisest. Sm. Kurvits 
teab küll, et vene keele kateedris

on komplekteerimata 5 õppejõu 
kohta ning neil kohtadel töötavad 
õppeülesannete täitjatena Em its ja 
Kengsepp, kes õppejõududena töö
tama ei sobinud. On küsitav, mida 
saavutati sellega? Seda., et nad saa
vad praegu kõrgemat palka, kui 
said koosseisuliste õppejõududena. 
Sisuliselt ei lahendanud see mingit 
probleemi —  Ernitsa ja  Kengsepa 
aadressil on avaldatud küllalda
selt õigustatud kriitikat õpetamise 
halva kvaliteedi pärast, kuid ten
dentsi olukorra paranemisele näha 
ei ole. Õppeosakond ei tea midagi 
sellest, et mõningaid õppeplaanis 
ettenähtud distsipliine üldse ei 
loeta (vana-ida ajalugu) ja  ei näi 
tundvat m uretki vastava õppejõu 
koha täitmiseks.

Eespooltoodust nähtub, et õppe
osakond pole leidnud oma õiget 
kohta õppetöö sisulises juhtimises, 
vaid etendab ainult faktide konsta- 
teerija osa. Õppeosakond pole enda 
ümber suutnud luua aktiivi, kes 
signaliseeriks esinevatest puudus
test, mistõttu seisab eemal tege
likust elust ega näe kaugemale 
oma paberivirnadest. Õppeosakond 
pole isegi mõelnud üliõpilaste ak
tiivi töölerakendamisele. Näiteks 
käesoleval õppeaastal pole läbi v ii
dud ühtki kursusevanemate koos
olekut. Sm. Kurvits on küll isik
likult kontrollinud üliõpilaste osa
võttu õppetööst õigus- ja  ajaloo- 
keeleteaduskonnas, kuid ei tea, kes 
on suuremad puudujad! Oppedist- 
sipliini rikkujate suhtes ootab õp
peosakond bürokraatlikult deka
naadi seisukohta (näit. ajalehes 
„T R U " ülestõstetud küsimus aja- 
loo-keelet. II kursuse üliõpilase 
T. Huigi kohta), kuid ei nõua ise 
dekanaatidelt küsimuste operatiiv
set lahendamist ja  ei oska kriiti
kast teha õigeid järeldusi. Tänu 
sellele saavad aset leida juhtumid, 
kus näit. ajaloo-keeleteaduskonnas 
mõni üliõpilane pole käesoleval se
mestril üldse loenguid külastanud 
(Garaštšenko). Õppeosakond ei tea 
aga sellest midagi.

Hooletuse ja  viivitamise tõttu as
jaajam ises võis tekkida selline 
olukord, nagu esines õppemaksust 
vabastamise osas: septembrikuu 
stipendiumist arvestati üliõpilastel 
õppemaks maha, käskkiri vabasta
mise kohta ilmus aga hiljem  ja  üli
õpilane peab kulutama ko^me-nelja 
asutise lävesid, et raha tagasi saa
da. Kas sellega ei sunnita kaudselt 
üliõpilasi puuduma loenguilt?

Nagu nähtub, pole õppeosakond 
meil muutunud õppetööd juhtivaks 
staabiks, esineb paberlikkust, bü 
rokraatlikku suhtumist töösse, puu
dub küsimuste sisuline analüüs ja  
töö bolševistlikult printsipiaalne 
juhtimine. On tarvis, et õppeosa- 
kon<I ei poeks paberite taha ega 
püüaks statistikaga katta oma töö 
puudusi, vaid ausa enesekriitika 
korras tunnistaks tehtud vigu. On 
ilmne, et senise suuna jätkudes sm. 
Kurvits ei suuda õppetöö organi
seerimise juhtimisega rahuldavalt 
toime tulla, sest tema juures on 
puudunud peamine —- bolševistlik  
tööstiil.

On vaja, et rektoraat kõige kii
remas korras pööraks tõsist tähe
lepanu õppeosakonna tööle ja  võ
taks tarvitusele kõik vajalikud  
abinõud selle parandamiseks. Alles  
siis võib õppeosakond edukalt toi
me tulla oma vastutusrikaste üles
annetega.

Ajalehe „Tartu Riiklik Ü likool" 
brigaad:

E. Ertis,
kaugõppeprorektor.

A. Blumfeldt,
ELKN Ü  TRU  Komitee sekretäri 

asetäitja.

A. Künnap, 
ajalehe „TRU" toimetuse esindaja.
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Võitleva noorsoo 
pidupäev

Eile tähistati kõigis maailma m aa
des võitleva noorsoo pidupäeva —  
ülemaailmset demokraatliku noor
soo päeva.

Uhkuse ja  rõõmuga tähistati seda 
pidupäeva, sest noorsugu on auga 
täitnud oma aukohustuse —  olla 
rahu kaitsjate esiridades. Need 60 
m iljonit noort ? l-lt  maalt, kes kuu
luvad Ülemaailmse Dem okraatliku  
Noorsoo Föderatsiooni ridadesse, 
annavad kõigile eeskuju oma lep
pimatusega võitluses uue sõja õhu
tajate vastu, kindla ja  kestva rahu 
eest, demokraatia ja  sotsialismi 
eest.

U D N F-i võitlust toetab peale 
otseste liikm ete veel suur hulk sii
raid rahusõpru. Nende arv kasvab  
sedamööda, mida häbematumaks ja  
jultunum aks muutuvad imperialist
likud agressorid oma röövellike 
plaanide teostamiseL

D em okraatlik noorsugu on rahu
pooldajate võimsa armee vääri
kaks võitlussalgaks. Om a pidupäe
val —  ülemaailmsel demokraatliku  
noorsoo päeval —  kinnitab ta oma 
tahet ja  otsustavust edaspidigi van
kumatu järjekindlusega võidelda 
kestva rahu eest, uue sõja vastu, 
sotsialismi ja  demokraatia eest.

Nõukogude üiiõpiiaste 
eeskujul

17. november on rahvusvaheline 
üliõpilastepäev. See päev on demo
kraatlike üliõpilaste jõudude üle
vaatuse päevaks võitluses rahu ja  
demokraatia eest.

Dem okraatlikud üliõpilased ja 
nende organisatsioon Rahvusvahe
line Üliõpilaste Liit on tugevaks 
jõuks, mis on suuteline palju ära 
tegema võitluses rahu, dem okraa
tia ja  sotsialismi eest. Nagu kogu 
selles võitluses, nii ka demokraat
like üliõpilaste võitluses etendab 
juhtivat osa Nõukogude Liit, nõu
kogude üliõpilaskond. Pole juhus
lik, et just nõukogude autorilt 
pärinevad Rahvusvahelise Üliõpi
laste Liidu hümni kirglikud sõnad: 
„A ga kui rahu on ohus, kõigi 
ausate kohus tõusta meiega sõdade 
vastu, seista kui kindel müür!' 
Nende sõnadega huulil on m iljo 
nid üliõpilased tõusnud rahu kait
sele ja  on valmis kaitsma rahu 
üritust võiduka lõpuni.

M eil on au ja  õnn kuuluda nõu
kogude üliõpilaskonna ridadesse 
Tähistades rahvusvahelist üliõpdas- 
tepäeva tõotagem oma igapäevase 
tööga olla selle au väärilised!

Uusi MuiMsi ja täiustusi
Arstiteaduskonna õppejõud on 

tulnud toime rea leiutiste ja  täius
tustega, mis aitavad parandada ra- 
vimisvõimalusi.

Nii on kurgu-, kõrva- ja  nina- 
haiguste kliinikus tarvitusele võe
tud arstiteaduskonna õppejõudude 
poolt väljatöötatud sond söögitoru 
söövituste ravimiseks. Sellel ravi
meetodil on mitmed eelised, ja  se
nised ravitulemused lubavad ooda
ta nimetatud meetodi põhjendatud 
levikut.

Oftalmoloogia alal on sm. Sotteri 
poolt leiutatud instrument võõr
kehade ja  „roosterõnga" eem alda
miseks sarvkestalt ning uus iri- 
dodialüüsi operatiivne meetod.

S. Marlik

Käesoleva semestri algul ühenda
ti kõik Ü TÜ  raames töötavad võõr
keelte ringid ühiseks lääne-eroopa 
keelte ja  kirjanduse ringiks. Ühen
datud ring arendab huvitavat tege
vust: peale vastavakeelsete ette
kannete sektsioonides toimub kord 
kuus ka  üks eestikeelne ettekande
koosolek, mis on pühendatud prog
ressiivse väliskirjanduse tutvusta
misele ja  millest osavõtt on võim al
datud ka võõrkeeli mittevaldavaile 
kirjandussõpTadele.

Esimesel taolisel koosolekul aru
tati keeleteaduse küsimusi. Eriti 
huvipakkuvaks kujunes sm. Muti 
ettekanne keeleteadlaste konve
rentsist Moskvas. Neil päevil kuu
lati ringis ettekannet teemal „D e
mokraatliku Saksamaa kirjanik  
Anna Seghers". Novembrikuu lõpul 
toimuval koosolekul antakse üle
vaade demokraatliku Unna kirjan
dusest, kusjuures esitatakse ka 
tõlkekatkeid hiina luulest ja  proo
sast. Detsembrikuu töökoosolekul 
tutvustatakse progressiivsete prant
suse kirjanike loomingut.

Kõigi asjahuviliste osavõtt ringi 
koosolekuist on teretulnud!

L. Varres

VäsimatuM parandada o!ukorda 
ühise!amuis!

J* J*it* Чт

Jaama tänava ühiselamu kuulub 
oma ruumide poolest meie ülikooli 
parimate internaatide hulka. Siin 
on koridorisüsteem, keskküte, väi
kesed 2— 4 inimese toad jne. Võiks 
arvata, et siin soodsate võimaluste 
baasil on loodud eeskujulikud elu
tingimused ja  laitmatu kord.

Nagu selgus aga ajalehe „Tartu  
Riiklik Ü likool" brigaadi külaskäi
gul Jaama tänava ühiselamusse, 
pole asjad ses suhtes siin kaugeltki 
korras. Esimeseks silmatorkavaks 
puuduseks on see, et remonti ei 
teostatud suvevaheajal, vaid alus
tati alles septembri lõpul ja  see 
kestab veel praegugi. Seetõttu pea
vad üliõpilased sageli ühest toast 
teise kolima, tuli ajutiselt sulgeda 
klubi, mis täitis ka õppetoa üles
andeid. Halb on see, et remont ise 
areneb väga aeglaselt. Haldusapa- 
raat peab remondi kiirendamisele 
tõsist tähelepanu osutama.

Tänavu tehti ühiselamus algust 
loengute korraldamisega. Ent kui 
Tiigi tän. ühiselamus on juba läbi 
viidud 10 loengut, siis Jaama täna
val on neid toimunud üksnes 2. 
Tubades pidavat küll selgitatama 
valimismäärustikku, kuid selle töö 
tegelikust arengust puudub ühis
elamu nõukogul igasugune ülevaa
de. Kontrolli puudumise tõttu ongi 
see enamasti formaalseks kujune
nud.

Küsimusele, kas ühiselamus lei
dub veel „kollase kirjanduse" lu 
gejaid, vastab ühiselamu noukogu 
aseesimees sm. Prikk veendunult, 
et sellist nähtust enam ei esine. 
Faktid aga tõendavad vastupidist. 
Toas nr. 19 võis öökapis leida „Ju
turaamatu" ja  „Tutupauna" rebe
nenud numbreid, toas nr. 16, mille 
vanemaks on sm. Jänes, on aga 
moes politseiromaanide lugemine.

Suuri puudusi esineb ka ruum i
de korrashoiu alal. Peagu kõikjal 
on voodid korrastatud lohakalt, te
kid on kortsus, paljudel vooditel 
puuduvad padjad. Ka lauapaberid, 
raamaturiiulid ja  riiete paigutus 
jätavad palju  soovida. Paljud toad 
(35, 29) on umbsed ja  õhutamata. 
Mitmed üliõpilased magavad voo
dis üliriiete ja  jalanõudega, hoia
vad aknalaudadel toiduaineid (Ol- 
lino), pesemata toidunõusid vede
leb voodi all (tuba nr. 40), öökap- 
pides leidub toiduaineid (toad 31, 
33, 38, 40 jt.). Sokid ja  riided ve

delevad tihti voodis, veekaravi- 
nid on määrdunud. Sm. Vulfi öö
kapp aga on täidetud viinapudeli
tega!

Täiesti antisanitaarses olukorras 
on osa toidukappe. Esimese korru
se koridoris näeme usteta toidu
kappide rida, mis oma korratuse ja  
räpasusega teravalt süüdistavad 
oma peremehi. Pesemata toidu* 
nõud, jahu- ja  kartulikotid, nõgi- 
sed pannid, määrdunud paberid —  
kõik on segamini. Kapipealset aga 
kroonivad kuivanud leivakannikad. 
Sama koridor on jalgrataste hoiu
kohaks. Veelgi halvem on olukord 
köögis asuvais toidukappides (eriti 
sm. Lepajõe toidukapp). Köögipõ- 
randal vedeleb kartulikoori, pliiti
del taignat. Sanitaarkontrolli kor
raldatavat küll 2 korda kuus, kuid 
selle põhjalikkus ja  efektiivsus 
näib tegeliku olukorra valguses 
kahtlasena.

Juba kevadel atlustati ühiselamu  
õue korrastustöid ja  spordiplatsi 
rajamist, kuid asi soikus. USK ja  
ametiühing ei ole nõukogu abista
nud sporditarvete muretsemisel. 
Kunagi kavatses nõukogu organi
seerida maleturniiri, kuid seegi on 
seni jäänud vaid kavatsuseks.

Asetleidvate puuduste peam i
seks põhjuseks on ühiselamu nõu
kogu mitterahuldav tegevus. Nõu
kogu ei ole seni organiseerinud tu- 
badevahelist sotsialistlikku võist
lust, pole korraldatud seltsimeheli
ku kriitika koosolekuid, üldse on 
osutatud vähe indu võitluses ela- 
miskultuuri tõstmise eest.

Ühiselamu nõukogul tu le b o m a  
kohustustesse suhtuda palju  tõsise
malt ja  viivitamatult asuda ülal
toodud puuduste likvideerimisele. 
Muidugi peab siin palju kaasa 
aitama ka haldusaparaat, kom so
m oli- ja  ametiühingukomitee. Eba
kultuursetel üliõpilastel aga tuleb 
end otsustavalt parandada.

A jalehe „Tartu Riiklik Ü likool" 
brigaad:
E. Haug,

Tiigi tän. ühiselamu nõukogu 
aseesimees.
R. Zimmer, 

ajalehe „T R U " toimetuse esindaja. 
L. Liivak,
U. Tonts,
T. Veske,

E. Saarnok, 
üliõpilased Tiigi tän. ühiselamust.

Kaks äärmust
Seinalehed meie ühiselamutes il

muvad nüüd juba enam vähem kor
rapäraselt. See õigustab ja  kohus
tab m eid esitama järjest kõrgemaid 
nõudeid seinatlehtede sisu kvalitee 
di suhtes.

Üheks üldisemaks veaks ühisela
mute seinalehtede sisulise külje  
juures on kaldumine ühte kahest 
äärmusest.

Pioneeri tänava ühiselamu seina
lehe „Kommunistlik Sõnarelv" 2. 
numbris on 3 artiklit: „U LKN Ü  32. 
aastapäev", november 191?" ja  
„M uljeid suvepraktikast". Mida si
saldavad siis need artik'lid? Kuidas 
nad kajastavad meie üliõpilaste 
elu suurte tähtpäevade valguses, 
kuidas aitavad kaasa võitluses kõr
ge õppeedukuse eest? Tuleb ava
meelselt ütelda —  mitte kuidagi. 
Aastapäeva artiklite kirjutam isel on 
kramplikult hoidutud noorsoo, am
mugi veel üliõpilasnoorsoo ja  TRU  
elu käsitlemisest. Ning kuna ka 
„M uljeid suvepraktikast" novem bri
kuu seinalehes ei oma enam v aja 
likku löövust, jätab kogu seina
leht lugeja  täiesti ükskõikseks. 
Ta ei innusta, ei kutsu kaasa.

tSiin on tegemist esimese äärmu
sega. Seinalehte on paigutatud 
artiklid, mida võime —  ja  märksa 
paremas esituses —  lugeda igas 
aastapäeva-eelses ajalehes ja  a ja 
kirjas. Sellised m aterjalid, mis aja 
lehes võivad olla omal kohal, on 
seinalehes, jäädes eluga sidumata, 
täiesti ülearused ja  sobimatud. 
Ning selline seinaleht ei aita teos
tada nõukogulikku kasvatustööd.

Rida toimetusi on õigesti aru saa
nud, et üliõpilaste etlu käsitlemist 
vältiv seinaleht ei huvita üliõpilasi. 
Aga siin laskutakse tihti teise äär
musse. Ilm ub seinalehti, mis sisal
davad ainult ülevaateid toidukappi
de ja  tubade korrashoiust. Näitu
se tänava ühiselamu seinalehe 
„M eie K odu" toimetus kiitis isegi 
heaks Oktoobrirevolutsiooni aasta
päevale pühendatud juhtkirja, mis 
sisaldas lause antud tähtpäevast ja  
siis juttu tubade ning kappide kor
rashoiust, malevõistlustelt ja  muust.

Möödaminnes oli öetldud mõni sõna 
ka ühiselamu eesrindlikest üliõpi
lastest. Miks nad kuuluvad paremi
ku hulka,, sellest polnud aga mahti 
kirjutada. Kahtlemata ei täida ka 
selliseid artikleid sisaldavad seina
lehed rahuldavalt oma ülesandeid.

Et seinalehti saab ja  tuleb teisiti 
toimetada, sellest räägivad eesrind
like toimetuste töökogemused. Sei
nalehena, mis näib olevat üle saa
nud laskumisest äärmustesse, tuleb  
märkida Tiigi tänava ühiselamu 
seinalehte. Juba kaks numbrit jä r 
jest sisaldab see seina!eh+ sisukaid 
ja  häid m aterjale. Ü LKNU  32. aasta
päeva puhul avaldati seinalehes 
artikli kõrval kommunistlikust 
noorsooühingust lühikirjutised
ühiselamu kahest tublist kom m u
nistlikust noorest. Ja see muutis 
kogu m aterjali palju elavamaks, 
palju lähedasemaks.

Poliitilist kasvatustööd teostavad 
edukalt ka sisukad artiklid Kastani 
tänava ühiselamu häälekandjaks 
„Noor M õte". Teravalt ja  printsi
piaalselt tõstetakse siin üles ühis
elamus peetavate loengute vähese 
külastamise küsimus. „Vestes vest
lusest" käsitletakse huvitavalt ja  
õigesti küsimust, kuidas viia läbi 
vestlusi tubades.

Tõsta kõigi meie ühiselamute seir 
nalehtede kõik numbrid parimate 
tasemeni —  see on täiesti teostatav 
ülesanne. Omandades avara silm a
ringi ja  põhimõtteilisuse peavad 
kõik ühiselamute seinalehed ühtlasi 
tulema lähemale oma ühiselamule, 
üliõpilaste elule. Siin on väga olu- 
tline toimetuse tõeliselt kollektiivne 
töö numbrite ettevalmistamisel. 
(Pole igatahes normaalne see, et 
Näituse tän. ühiselamu seinalehe 
toimetuse liikmed ea tunnegi kõik 
teineteist!). Ainult nii kaovad meie 
ühiselamuist seinalehed, mis ku ju 
tavad keskajalehtede halbu ärakir
ju  või illustreeritud teadetetahv
leid, ainult nii muutuvad seinalehed 
tõeliseks kommunistlikuks sõnarel
vaks.

A. Tamm
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õigusteaduskonna panus valimiste 
ette valmistamisse

Õigusteaduskonna kollektiiv on 
aktiivselt rakendunud osa võtma 
koha.ike nõukogude valimiste ette
valmistamisest.

Paljud teaduskonna ^üliõpilased 
ja  õppejõud esinevad valimiseelsel 
perioodil linna agitpunktides loen
gute ja  vestlustega, milles leiab 
käsitlemist rahvusvaheline olu
kord, valimiste läbiviimise põhi
mõtted ja  kord, Stalinlik Konsti
tutsioon kui maailma demokraat
likem  põhiseadus jne. Käsitlemisele 
tulevad ka sellised teemad nagu 
„Stalinliku ajastu hiigelehitused", 
,,UK(b)P —  nõukogude ühiskonna 
suunav ja  juhtiv jõud" jt. Loengu
tega esinevad II, III ja  IV kursuse 
üliõpilased ning õppejõududest sm-d 
M äll, Püss, Uustal jt. Eriti aktiiv
selt võtab sellest tööst osa IV kur
sus, kus mitmed üliõpilased on 
avaldanud soovi esineda loengute
ga mitmel teemal. Esile tuleb tõs
ta mainitud kursuse üliõpilast T õ l
ki, kes kavatseb esineda teemadel 
„Nõukogude kodanike põhiõigused 
ja  -kohustused", „Leninlik-stalin- 
likku tüüpi rahvasaadik" jne. Ka 
õppejõud sm-d Mäll ja  Uustal val
mistavad ette loenguid mitmel tee
mal.

Paralleelselt loengulise propa
ganda korraldamisega võtab tea
duskonna kollektiiv osa ka vali

miste organisatsioonilisest etteval
mistamisest. 22 teaduskonna üliõpi
last on valitud valimiste ringkon- 
nakomisjonide koosseisu. Nendeks 
on õppe- ja  ühiskondliku töö ees
rindlased, nende hulgas kommu
nistlikud noored Ellen A ja  ja  Inge 
Karlson I kursuselt, Harri Küttik, 
Vainer Krinal ja  Alvar Linnamägi 
II kursuselt, Aleksander Blumfeldt 
Ш kursuselt jt. Õppejõududest võ
tavad valimiste ringkonnakom isjo- 
nide tööst osa sm-d Püss ja  Ibius.

Unustatud pole ka agitaatorite 
tööd. Teaduskond eraldas oma  
kollektiivist hulga tublisid seltsi
mehi ja  suunas nad tööle agit
punktidesse. Paljud agitaatorid, 
nagu II kursuse üliõpilased Vana
aseme ja  Lang, I kursuse üliõpila
sed Pärtel ja  Pärtelpoeg jt. on ju 
ba loonud oma valijatega tiheda 
kontakti ja  arendavad ulatuslikku  
selgitustööd valijate kodudes.

Õigusteaduskonna õppejõud ja  
üliõpilased tahavad kohalike nõu
kogude valimiste ettevalm istam i
sel anda oma parima ja  aidata 
kaasa selleks, et valimised ku ju 
neksid meie töörahva poliitilis- 
moraalse ühtsuse ja  nõukogude 
patriotismi uueks võimsaks de
monstratsiooniks.

L. Kaaramaa

Naiskomisjoni aruande-valimiskoosotek

Kadugu leige suhtumine!
Ajaloo-keeleteaduskonna sega- ! 

koor esines möödunud olümpiaadil 
võrdlemisi tublilt, saades hea hin
nangu osaliseks. Uueks olümpiaa
diks valmistub koor aga lubam a
tult halvasti, millega on ohustatud 
mitte üksnes koori hea nimi, vaid 
ise?i esinemine üldse muutub kü
sitavaks.

Viga seisneb koori liikmete dist- 
siplineerimatuses. Tenoreid kogu
nes koori vähe ja  needki vähesed 
ei teinud midagi oma häälerühma 
suurendamiseks. Vastupidi: mõist
nud oma erakordset tähtsust kooris, 
hakkasid nad proovidelt puuduma. 
Tenorite halb eeskuju nakatas tei
sigi lauljaid. Sellise tööstiili juures  
pole ime, et neljast ettekandele 
tulevast laulust on ainult üks kogu 
koori ulatuses enam-vähem selgeks 
õpitud. Esinemiseni aga on jäänud 
vaid nädalapäevad.

Hämmastama* paneb mitte ainult 
ajaloo-keeleteaduskonna mõnede 
üliõpilaste vastutustundetu ja  täies
ti ebanÕukogulik suhtumine kuns
tilisse isetegevusse, vaid ka see, et 
teaduskonna isetegevuskomisjon  
on seda näotut komöödiat enam  
kui kuu aega rahulikult ja  era
pooletult pealt vaadanud. Loodame, 
et selline suhtumine kohe kaob.

J. Martin 
Vastuseks krMMkate

Eesrindlik kursusekolmik
Oppesasta esimestest päevadest 

peale on ajaloo-keeleteaduskonna  
vene filoloogia I kursus, mis koos
neb peagu ainult kommunistlikest 
noortest, näidanud ennast aktiivse 
r'ühmana. Tuleb märkida kursuse
kolmik u —  komsomoli grupiorgani- 
saatori sm. Basseli, kursusevanema 
sm. Kovali ja  ametiühingu organi
saatori Sõssojeva hästi organiseeri 
tud ja  kooskõlastatud tööd. Osates 
hästi ühendada isiklikku initsiatii
vi rühma soovidega on kolmik saa 
vutanud väljapaistvaid töötulemusi- 
kõik üliõpilased astusid ameti'ülrr 
gusse ja  vastastikuse ahistamise 
kassasse, võtavad aktiivselt osa kir 
jandusringi tööst; omapoolsel init
siatiivil hakati igal nädalal korral
dama poliitinformatsioone ja  kir
janduslikke vestlusi, mis lähevad 
üle huvitavateks diskussioonideks:

viiakse läbi loenguid aktuaalsetel 
teemadel ja  ühiseid külaskäike k i
noteatritesse.

Kursusekolmik on eeskujuks kõi
gile üliõpilastele ka õppedistsipliini 
ja  -edukuse osas. Loenguilt puudu
mised ja  muud distsipliinirikkumi- 
sed ei jää  tähelepanematuiks, vaid 
võetakse õigeaegselt arutusele rüh
ma koosolekuil, puuduste kõrvalda
miseks kasutatakse ka välklehe abi. 
Üliõpilased võtavad aktiivselt osa 
marksismi-leninismi aluste semina
ridest.

Kõnesolev kursusekolmik on oma 
töös edu saavutanud tänu aktiivsele 
reageerimisele puudustele, üliõpi
laste ühiskondliku aktiivsuse tähe
lepanelikule kasvatamisele ja  kol
miku liikmete tegevuse pidevale 
kooskõlastamisele.

V. Boikov

Paranevad iseseisva õppimise tingimused

H iljuti toimus Tartu Riikliku  
Ülikooli naiskomisjoni aruande- 
valimiskoosolek, kus tehti kokku
võtteid senisest tööst. Nagu aru
andest nähtus, on kom isjon m öö
dunud tegevusaasta jooksul pida
nud 10 koosolekut. Peale selle 
on korraldatud rida referaatkoos- 
olekuid.

Eriline tähelepanu on pööratud 
koduperenaiste kaasatõmbamisele 
ülikooli ühiskondlikule tööle. Ü li
kooli 100-st koduperenaisest võtab 
ülikooli üritustest aktiivselt osa 
50% . Tegevusaastal organiseeritud 
teaduskondade naiskomisjonid on 
samuti korraldanud rea referaat- 
koosolekuid. Nii metsandusteadus
konna naiskomisjon pidas kodupe
renaistele seminari teemal „Naine 
kapitalistlikus riigis ja  naine Nõu
kogudem aal", arstiteaduskonna 
naiskomisjon korraldas koosoleku  
teemal „Teadus ja  u sk " jne.

Ühe tähtsama üritusena toimus 
suvel ekskursioon Moskvasse, m il
lest võttis osa 25 inimest. Kasutati 
ära ametiühingu kaudu saadud tu- 
rismituusikud, m illega võimaldus 
vähese tasu eest saada Moskvas 
korralik m ajutamine, hea toitlus
tamine ja  eeskujulik kultuuriline 
teenindamine. Külastati rida täht
samaid Moskva muuseume, vaadel
di kunstipäraseid ja  tehnika vii
mastest saavutustest kõnelevaid 
allm aaraudtee-jaam u, sõideti Mosk- 
va-nim elisel kanalil jne. Sügava  
austuse ja  lugupidamisega möödu
sid tuhandete Moskva külastajate  
hulgas meie töötajad ja  üliõpila
sed Nõukogude riigi raja ja  V. I. 
Lenini sarkofaagist. Mainitud eks

kursioon oli igati huvitav ja  õpet
lik ning samalaadseid üritusi peaks 
naiskomisjon püüdma organiseeri
da veel tulevikuski.

Naiskom isjoni tegevuses oli kaht
lemata ka rida puudujääke. Ei 
suudetud täiel määral tegevusse 
rakendada teaduskondade naisko- 
misjone, kuigi mõned komisjonid, 
nagu veterinaarteaduskonna, m ate
maatika-loodusteaduskonna jt. nais
kom isjonid suhtusid tõsiselt küsi
musse. Naiskom isjon ei suutnud 
küllaldasel määral jälgida üliõpi
laste kasvatus- ja  elu-olulisi küsi
musi, ei esinetud järjekindlalt pa
randusettepanekutega ses osas. 
Kahjuks jä i organiseerimata ka 
lasteaed.

Aruande-valim iskoosolekul kin
nitati uued teaduskondade naisko
misjonid ja  valiti uus 2i-liikm e- 
line TRU  naiskomisjon, kes valis 
esimeheks koduperenaise Ene Pau
li, aseesimeheks prof. ETriede R i
dala, sekretäriks üliõpilase Asta 
Sepa. Liikmeteks jäid prof. Alm a  
Tomingas, koduperenaised D jubko- 
Brandt, Antons ja  E. Ariste, sek
retär S. Ajaste, laborant A . Noor
mägi, dots. Alm a Ruubel, van-õpe- 
taja A . Lumberg, keskkütja A . 
Kallas, raamatukoguhoidja L. Ko- 
seson, õpetaja V. Tamberg, teadus
lik sekretär I. Maaroos, assistent K. 
Toomari, üliõpilane I. Unt, sekre
tär Polli, transporttööline O. Verev, 
sekretär A . Aršinova ja  sm. Jav- 
kina. Uus kom isjon seadis oma esi
meseks ülesandeks igati kaasa ai
data kohalike nõukogude valimiste 
ettevalmistamisel ja  läbiviimisel.

! .  Maaroos

Töö parandamiseks
20. oktoobril ajalehes „T R U " 

ilmunud artiklis „Töö vajab otsus
tavat parandam ist" avaldati õi
gustatud kriitikat veterinaartea
duskonna kehakultuurikollektiivi 
töö kohta. Artikkel oli arutusel 
teaduskonna õppejõudude ja  ühis
kondlike organisatsioonide ühisel 
koosolekul, kus võeti vastu otsused 
kehakultuuritöö parandamiseks.

E. Sannamees, 
veterinaarteaduskonna keha

kultuurikollektiivi esimees.

õppeosakonna korraldusel on üli
õpilastele iseseisvaks õppimiseks 
õhtuti avatud järgm ised auditoo
riumid:

1) TRU peahoones auditooriumid 
4 ja  6 kella 1?— 22 iga päev, v ä lja 
arvatud esmaspäev ja  neljapäev.

2) Aia tän. 46 metsandusteadus-

kellakonnas tuba 18 iga päev 
18— 22.

5) Ü lejõe linnaosas elunevatele 
üliõpilastele on avatud veterinaar
teaduskonna patoloogilise anatoo
mia auditoorium iga päev kella  
18— 22.

TRÜkunstiiise isetegevuse 3. oüimpiaadi läbiviimise juhend
(Järg. Algus vt. .TRÜ" nr. 30 ja 32) 

i) Kirjandusliku ja  muusikalise

Õiendus
Ajalehes „Tartu Riiklik Ü likool" 

nr. 32 (79) avaldatud olümpiaadi 
juhendis on eksitav viga. Peatükis 
„Hindam issüsteem" punkti 4 ala
jaotuse b all esitatud valem peab 
olema järgm ine: у  =  4** 5 ja

sama punkti alajaotuse e all esita
tud valem  järgm ine: у

omaloomingu ja  kujutava kunsti 
hindamisel arvestatakse teadus
konnale punkte kõigi esitatud töö
de hinnete summa suuruses, kus
juures ei arvestata alla 4 punkti 
hinnatud töid.

j) Fotokunsti hindamisel arves
tatakse teaduskonnale punkte tea
duskonna kolme parema võistleja  
kolme esitatud foto keskmise hinde 
summa suuruses.

k) Kõnevõistlusel arvestatakse 
teaduskonnale punkte teaduskonna 
kolme parema esineja esinemise 
hinde summa suuruses.

1) Klubi kollektiivide poolt esi
tatud ettekandeist arvestatakse 
teaduskonnale punkte valemite 4b 
ja  4h alusel, kusjuures у  on kor
rutatud koefitsiendiga 5; y, a, n, z 
ja  A on kehtivad eespool märgitud 
tähenduses ja  x  tähistab ettekan
dest osavõtjate arvu vastavast tea

duskonnast.
M ä r k u s :  Iga klubikollektiivi 

liikme harjutuselt puudumisel ar
vestatakse teaduskonnale 1 miinus
punkt, millede summa lahutatakse 
hiljem  klubikollektiivi arvel saa
dud punktide arvust.

5) Lõppülevaatustel esitatava re
pertuaari valib välja  žürii ja  vas
tavate ettekannete eest teaduskon
nale punkte ei arvestata.

6) Teaduskondade lõplik pare
musjärjestus arvutatakse valemi 
järgi —  R = T + P + K ,  kusjuures 
T on teaduskonna piires kulgenud 
isetegevuse eest arvestatav punkti
de arv, P on kirjandusliku ja  
muusikalise omaloomingu, kujuta
va kunsti jt. alade eest ar
vestatav kunktide arv; К —  klu- 
bikollektiivide esinemistest tea
duskonnale arvestatav punktide 
arv ja  R —  teaduskonna lõplik 
punktide arv.

VÄIKEKODANLIKU MÕTTEVIISI JÄÄNUSTE VASTU!

Joonduda eesrindlaste järgi
Juba teist aastat tegutsevad mate- 

maatika-loodusteaduskonnas a ja 
kirjanduse ühiskondlikud levitajad, 
kes organ.iseerivad ajakirjade ja  
ajalehtede tellimisplaani täitmist.

Vaadeldes novembrikuu tellimis- 
aruandeid teaduskonnas, nähtub, et 
üldine plaan on tugevasti ületatud 
—  nimelt 145% võrra. Hulgaliselt on 
seehulgas tellitud ajalehte „Tartu  
R vklik Ü likool", arvult 81 eksem
plari.

Esile tuleb tõsta füüsika V  kur
sust (levitaja sm. Kurm), kus iga 
üliõpilase kohta tuleb keskmiselt 
4 ajalehte ja  ajakirja . Hästi on 
ajakirjanduse levitamine läbi w.i- 
dud ka matemaatika II kursusel 
(sm. Mikfeldt), kus iga ü4õpilase 
kohta on tellitud keskmiselt 5 a ja 
lehte.

Ent eesrindlike kursuste kõrval 
esineb ka m ahajääjaid, kus ajakir

janduse levitamine on halvasti or
ganiseeritud. Sellistest kursustest 
tuleb mainida bioloogia V kursust 
(sm. Laanekask), kus ajalehe on 
tellinud ainult iga kolmas üMõpila- 
ne, ja  matemaatika I kursust (sm. 
Tamme), kus tuleb 1 ajaleht üli
õpilase kohta. Omapärase „rekor
di" saavutas aga geoloogia III kur
sus, kus tuleb 1 ajaleht 13 (!) üli
õpilase kohta. Ajakirjanduse levi
taja sm. Mustjõgi on oma ülesan
desse suhtunud lubamatult üks
kõikselt ja  pole midagi ette võtnud 
tellimisplaani täitmiseks.

Ajakirjanduse levitamine on vä
ga tähtis ülesanne noorte kom m u
nistlikus kasvatuses. Seepärast tu
leb mahajäänud levitajail otsusta
valt parandada oma tööd, joondu
des eesrindlaste järgi.

E. Sammet

Õnnestunud üritus kino-Iektooriumis
Juba mitu nädalat toimuvad regu

laarselt üritused ülikooli kino-lek- 
tooriuiws. Kõige paremini õnnestu
nuks võib nende hulgast lugeda 
hiljuti toimunud loengut, millest 
osavõtt oli eriti rohkearvuline.

Kehakultuuriteaduskonna üliõpi
lase sm. Grossi loeng „Kodanlikust 
ja  kommunistlikust m oraalist" võe
ti kuulajaskonna poolt vastu siira 
kaasaelamisega.

Järgnenud värvilise filmi „M aa
ilma noorus" demonstratsioon ai
tas mitmekesistada õhtut ja  tugev
dada selle kasvatuslikku mõju.

Selliste loengute ja  kinoetenduste 
korraldamist ametiühingu poolt tu
leb lugeda tänuväärseks ürituseks, 
mida veelgi põhjalikum alt ja  pa
remini jätkata tuleb.

E. Teemägi

Viimaste aastate jooksul on meie 
üliõpilaste ideelis-poliitiline tead
likkus tunduvalt tõusnud. Meil on 
palju tublisid ja  aktiivseid noori, 
kes on kindlalt omandanud nõuko
guliku maailmavaate ja  kes kogu  
oma igapäevase töö ja  elu seovad 
kommunismi ülesehitamise suurte 
ülesannetega. Kuid meil on kah
juks ka veel selliseid üliõpilasi, 
kes, kuigi sageli korralikud ja  
püüdlikud inimesed, püsivad ikka  
veel vanade, väikekodanliku mõt
telaadi igandite kammitsas.

Kõige paremini selguvad niisu
gused ideoloogilised puudused vest
lustes üliõpilastega ja  õpperühma
de koosolekuil. Ilmneb, et osa meie 
üliõpilasi stiihiliselt tuleb kaasa 
nõukogude eluga; nad käivad kor
ralikult loenguil, samuti täidavad 
ka enam-vähem rahuldavalt neile 
antud ühiskondlikke ülesandeid. 
Kuid neis endis ei ole veel toimu
nud murrangut, neil puuduvad 
veel paljud sellised iseloom ujoo
ned, mis peavad olema omased 
nõukogude inimesele. Nad vaata
vad meie nõukogude elule külma, 
kiretu pilguga, mõistmata seda, 
et nende ülesanne on olla aktiiv
ne vöit'eja, eesrindlik ehitaja.

Ajaloo-keeleteaduskonna IV kur
suse saksa filoloogide rühmavanem  
Ruth Riispere on korralik üliõpi
lane. Ta Õpib hästi, ei puudu loen
guilt, hoolsalt täidab ta oma rüh- 
mavanema-kohuseid. Esimesel pil
gul näib, et meil on tegemist väga  
tubli nõukogude üliõpilasega. Et 
see aga siiski täiesti nii pole, sel
gub juba sm. Riispere esimestest 
lausetest, kui ta vastab küsimusele, 
kas ta on kunagi huvi tundnud 
selle üle, miks tema rühma üliõpi
lane sm. Mei sageli puudub, või 
kas ta on teda korrale kutsunud.

„Dekanaadis ei ole mulle öeldud, 
et ma seda tegema pean. Keegi ei 
o 'e seda senini minult nõudnud. 
Puudumised olen küll alati sisse 
märkinud. Muidugi, kui n õ u t а к - 
s e, võin ma ju  ka põhjusi kü
s i d a . . . "

Kui n õ u t a k s e . . .  . Aga kas 
siis alati tuleb oodata nõuet, käs
ku? O lem e ju  m eie ise huvitatud 
sellest, et meil oleks tubli, tore ja  

ühtne nõukogulik kollektiiv, et
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meie tööd häirivad puudused kii
resti kõrvaldataks!

Õppedistsipliini küsimustesse eba- 
nõukogulikult suhtumine on om a
ne mitte üksnes sm. Riisperele. Ka  
sama kursuse ajaloolaste rühm a
vanemal Arved Lutsul, kes kuulub  
eesrindlike üliõpilaste hulka, on 
siin oma vildakad arvam used: „Eks 
see ole rohkem üliõpfaste isiklik 
asi, m illal nad puuduvad ja  kuidas 
konspekte järele kirjutada suuda
vad.* Loengutest osavõtt aga ei ole 
ometi ju  meie eraasi, sellest on 
huvitatud Nõukogude riik, sotsia
listlik ühiskond, kes tahab, et meist 
kasvaksid teadlikud ja  distsiplinee
ritud töötajad.

Sama rühma üliõpilased Asta  
Pärtel ja  Meeri Uustare näitasid 
oma ebateadlikkust sellega, et pi
dasid täiesti loomulikuks loengult 
puudumist seoses botikute ostmisel 
järjekorras seismisega!

Need ja  teised väärarusaamad ja  
-suhtumised nõukogude üliõpilase 
kohustustesse ja  sellesse, mida 
oodatakse nõukogude ülikooli lõ
petanud inimestelt, avaldavad hal
ba mõju meie noorte tegevusele ja  
käitumisele. Et neist lahti saada, 
on üliõpilastel tarvis püsivalt ja  
visalt täiendada oma poliitilist 
teadlikkust. Seda silmas pidades 
võttis ELKN U  Tartu Linnakomitee 
vastu otsuse, m ille alusel töötati 
välja III ja  IV kursuse üliõpilaste 
poliitilise enesetäiendamise tee
mad, miPedest ühe läbitöötamine 
on kohustuslik igale kommunistli
kule noorele ja  väga soovitav kõi
gile üliõpilastele.

Kuidas aga suhtusid mõned üli
õpilased sellesse äärmiselt täht
sasse üritusse? —  Vaevalt kuulda 
saanud, et teemade läbitöötamine 
pole mitte kõigile kohustuslik, toob 
ajaloo-keeleteaduskonna IV  kur
suse eesti filoloogide rühmavanem  
Eduard Lepik tagasi puhia lehe, 
öeldes, et üliõpilastel pole aega te
gelda niisuguse asjaga. On ju  tõ
si, et mõnede üliõpilaste juures on 
viimasel ajal esinenud ülekoorm a
mist ühiskondliku tööga; selle näh
tuse vastu peetakse juba võitlust. 
Kuid dekanaadi kaudu kogutud 
andmed ühiskondliku koormatuse 
kohta näitavad, et paljud üliõpila
sed on siiski veel päris ilma iga-

f

suguste kohustusteta peale õppetöö 
(sm-d Käbin, Hiio, Pall, Mutso, 
Mälberg jt.). Aga ka need üliõpi
lased poevad nüüd üliõpilaste ü le
koormatuse vastu võitlemise loo
sungi taha. Kujukas näide selle 
kohta on IV kursuse inglise filo
loog Elfriede Pintsel. Allpooltoo
dud kõnelus, mis toimus hiljuti 
sm. Pintseli ja  komsomoli grupi- 
organisaatori vahel, näitab seda 
selgesti:

Grupporg: „Sina, sm. Pintsel, 
peaksid tingimata ühe poliitilise 
enesetäiendamise teema läbi töö
tama. See aitaks sind tublisti nõu
koguliku maailmavaate omanda
misel. Pealegi pole sul erilisi ühis
kondlikke ülesandeid."

Sm. Pintsel: „Kuidas nii? Mina 
olen ju  teatri- ja  kinovolinik. Ja 
kust sa võtad, et minu maailm a
vaatega on midagi korrast ära?" 
Sm. Pintsel näib õigustatult sol
vununa.

Grupporg: „Terve rühm ju  teab, 
et sa teatrivolinikuna pole midagi 
teinud —  keegi pole sinu kaudu  
saanud teatripääsmeid. Kui sinult 
neid küsiti, ütlesid sa, et igaüks 
võib neid kassast ise saada."

Sm. Pintsel: „No kui sa nii kan
gesti tahad, siis võin ju sulle 
järgm iseks korraks selle teatripile
ti tuua. et sa rahule jääksid."

Nende oma sõnadega näitas sm. 
Pintsel selgesti, et ta tõepoolest 
pole omandanud õiget nõukogulik
ku maailmavaadet.

Meie ülikool sammub kindlalt 
tõusuteed. Me oleme kõrvaldanud 
ülikoolist kõige reaktsioonilisemad, 
Nõukogude riigile võõrad elem en
did ja  võtame otsustavalt printsi
piaalse seisukoha kõige suhtes, mis 
on meile otseselt vaenulik. Meie 
järgm iseks sammuks aga on asuda 
rangesse võitlusse nende igasu
guste igandivarjunditega, väikeko
danliku mõtteviisi jäänustega, mis 
muidu ausaid üliõpilasi takistavad 
saamast tõelisteks nõukogude ini
mesteks. Selleks õppigem ja  uuri
gem visalt m arksistlik-leninlikku  
teooriat, parimat ja  kindlaimat 
relva ideoloogilisel rindel!

S. Uustalu

Vastutav

m n —

toimetaja J. Feldbach
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Kohalike nõukogude valimiste eel
Täpselt kuu aega lahutab meid 

veel tähtsast päevast — Eesti NSV 
kohalike nõukogude valimiste päe
vast. Valimistele läheb meie töötav 
rahv#s vastu suure patriootilise 
tõusu tähe all, uute töökangelaste- 
gudega tehastes ja põllumajandu
ses, poliitilise selgitustöö otsustava 
hoogustamisega.

Ka TRU kollektiiv annab oma 
panuse valimiseelsesse selgitustöös
se. Paljudele õppejõududele ja üli
õpilastele usaldati vastutusrikas töö 
valimiste ringkonna- ja jaoskonna
komisjonide liikmetena. Mitusada 
üliõpilast ja õppejõudu töötab agi
taatoritena. Meie ülikooli šeflusalu- 
ne agitatsioonipunkt nr. 8 on sm. 
Raudsepa juhtimisel tõusnud pari
mate agitpunktide hulka Tartus. 
Ulatuslikku tööd tehakse ka loen- 
gulise propaganda osas. Õigustea
duskonna õppejõududest ja vane
mate kursuste üliõpilastest moodus
tati lektorite grupp, mille liikmed 
esinevad valijaile loengutega agi- 
tatsiooiiipunktides ja käitistes. Ka 
ELKNÜ TRÜ Komitee ja ÜTÜ nõu- 
kogu kutsusid neil päevil ellu oma 
lektorite grupi, millel seisab ees 
väga suur töö loengulise propagan
da korraldamise alal.

Suhteliselt nõrgemaks on aga seni 
jäänud valimiseelne selgitustöö üli
kooli kollektiivis endas, piirdudes 
peaasjalikult vaid poliitinformatsi- 
oonidega. Vähe on töötatud noorte 
valijatega, kes tänavu esmakord
selt kasutavad oma kõrget õigust

võtta osa valimistest. Ei ole veel 
korraldatud noorte valijate õhtuid, 
küsimuste ja vastuste õhtuid ja 
muid taolisi üritusi. On selge, et 
komsomoli- ja ametiühinguorgani
satsioonidel tuleb valimiseelset sel
gitustööd ülikooli kollektiivi hulgas 
tugevasti hoogustada.

Valimiseelsest tööst on eemale 
jäänud ka ülikooli kino-lektoo- 
rium. Mitte ükski siin peetud loen
guist ei ole seotud valimiste ette
valmistamisega. Ka UTU nõukogu 
poolt korraldatavais üleülikoolilis- 
tes loengutes ei ole valimised seni 
kajastamist leidnud.

Ka agitaatorite töös tuleb mõnda
gi veel parandada. Tuleb saavuta
da olukord, kus eranditult iga agi 
taator töötab eesrindlikult ja aren
dab süstemaatilist selgitustööd va
lijate kodudes. On tarvis silmas 
pidada seda, et agitaatorite hästi 
organiseeritud ja hoolsast tööst ole
neb suurel määral valimiste hea 
kordaminek.

Kasvatada meie inimestes nõuko 
gude patriotismi ülevat tunnet, 
armastust ja ustavust meie suurele 
kodumaale ja nõukogude võimule, 
organiseerida massides töövaimus- 
tuse uut tõusu ja  organiseerida üli
kooli kollektiivi liikmeid järjest 
ulatuslikumalt osa võtma ühis
kondlikust tööst — see on meie 
partei-, komsomoli- ja ametiühingu 
organisatsioonide tähtsaim ülesanne 
kohalike nõukogude valimiste eel.

K I N D L A L T  R A H U  K A I T S E L
Koos kogu maailma progressiivsete üliõpilastega tähistab ka Tartu 

Riiklik Ülikool täna rahvusvahelist üliõpilastepäeva kui oma kallist 
püha. '

Rahvusvaheline üliõpilastepäev langeb tänavu ühte teise suure 
tähtpäevaga — eile avati Varssavis teine ülemaailmne rahupooldajate 
kongress. Meile kõigile on hästi teada sündmused, mis eelnesid kong
ressi algusele. Tunneme inglise valitseva imperialistliku kliki alatuid 
manöövreid, mis tegid võimatuks kongressi läbiviimise Inglismaal 
Sheffieldi linnas, nagu see varem oli ette nähtud. Teise ülemaailmse 
rahupooldajate kongressi saadikute enamusele viisade andmisest keel
dumisega paljastas Inglise tööerakondlik valitsus miljonite ausate 
inimeste ees kõigis maailma maades end imperialismi agendina, Wall 
Streeti kuuleka teenrina, demokraatia avaliku vaenlasena. Koos kogu 
progressiivse inimkonnaga häbimärgistame ka meie Attlee valitsuse 
alatut tegevust, antud lubaduste küünilist jalgade alla tallamist tema 
poolt. Me avaldame kirglikku protesti sellise demokraatiavastase 
tegevuse vastu.

Oleme ühtlasi uhked seeüle, et imperialistidel ei õnnestunud ajada 
nurja teist ülemaailmset rahupooldajate kongressi. Külalislahke Poola 
demokraatlik valitsus lõi kõik võimalused kongressi läbiviimiseks 
Varssavis. Märatsegu imperialistid oma võimetus vihas: delegaadid, 
kelle kogunemist Inglismaale nad takistasid, tulid kokku Varssavis 
ja väljendavad siin sadade miljonite inimeste tahet, keda nad esin
davad. Ja nende kaugelt üle poole miljardi inimese nimel hüütakse 
kongressi tribüünilt: „Ajam e nurja sõjaõhutajate räpased plaanid! 
Rahurinne on võitmatu! Rahu rahvastele!" .

Oleme sügavalt uhked, et kuulume nõukogude üliõpilaskonna rida
desse, kelle poole tänasel rahvusvahelisel üliõpilastepäeval armastuse 
ja lootusega vaatavad demokraatlikud üliõpilased kõigis maailma maa
des. Nagu kogu nõukogude rahvas, nii ka nõukogude üliõpilaskond 
on eesrindlikuks võitlejaks rahukaitsjate hiiglaslikus armees. Kä meie, 
Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilased, võime uhkusega raporteerida, et 
oleme oma hoolika ja innuka tööga andnud oma panuse Nõukogude 
kodumaa — rahu kindla kantsi — tugevdamiseks, tema võimsuse kas
vuks.

Meie kirglik tahe kaitsta rahu ja  meie otsustav hukkamõist uue 
sõja õhutafaile väljenduvad täna õhtul kell 18 aulas toimuval piduli
kul koosolekul, mis on pühendatud rahvusvahelisele üliõpilaste
päev ale ja  teise ülemaailmse rahupooldajate kongressi avamisele. 
Kõnega esineb koosolekul ELKNÜ Keskkomitee üliõpilasnoorsoo 
osakonna juhataja sm. V. Blumfeldt.

Võtkem kõik osa rahvusvahelisele üliõpilastepäevale ja teise üle
maailmse rahupooldajate kongressi avamisele pühendatud pidulikust 
koosolekust. Kujunegu see koosolek meie rahutahte võimsaks demonst
ratsiooniks, väliendugu siin meie kirglik protest nende alatute vahen
dite vastu, millega imperialistid püüavad takistada rahupooldajate 
võimast liikumist!

ELKNÜ TRÜ Komitees

p a r a n d a d a
Hiljuti arutati ELKNU TRU Ko

mitee koosolekul ülikooli kino-lek- 
tooriumi töö küsimusi. Ilmnes, et 
saavutuste kõrval esines kino-lek- 
tooriumi töös ka rida tõsiseid puu
dusi, töö kandis juhuslikku iseloo
mu, üliõpilaste osavõtt oli vähene.

Lektooriumi töö parandamiseks 
komitee otsustas, et teaduskonda
des, ühiselamutes jm. ei tohi kol
mapäeviti kino lektooriumi töö 
ajaks planeerida muid üri
tusi, selle asemel tuleb üliõpilasi 
suunata lektooriumi. Ka kursuste

kultuuriorganisaatorid ja kinovo 
linikud peavad tegema üliõpilaste 
hulgas ulatuslikku selgitustööd, et 
tagada rohket osavõttu lektooriumi 
üritustest.

Ka teaduskondade komsomoli- ja 
a/ü büroodel tuleb senisest palju 
enam tähelepanu pöörata kino-lek- 
tooriumi tööle ja üliõpilaste osavõtu 
kindlustamisele sellest. Alles siis 
kujuneb kino-lektoorium kommu
nistliku kasvatustöö tähtsaks 
keskuseks ülikoolis.

(N. A. Bulganini kõnest Moskva Nõukogu pidulikul koosoiekul 6. novembril 1950)

. . .  Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni kolmekümne kolman
dat aastapäeva võtab nõukogude 
rahvas vastu suurte edusammudega 
kõigil poliitilise, majandusliku ja 
kultuurielu aladel

. . .  Nõukogude Liidu poolt rahuli
ku arengu aastail saavutatud edu on 
meie rahvas veelgi tugevdanud 
nõukogude patriotismi tunnet, mille 
jõud, nagu õpetab seltsimees Stalin, 
seisab selles, et tema aluseks ei ole 
rassilised või natsionalistlikud eel
arvamused, vaid rahva sügav usta 
vus ja truudus oma kodumaale, 
kõigi meie maa rahvuste töötajate 
vennalik koostöö.

. . .  Valitsus kulutab suuri summa
sid sotsiaalseteks ja kultuurilisteks 
üritusteks. Sõjajärgseil aastail on 
meie maal taastatud ja ehitatud tu
handeid uusi koole, raamatukogu
sid ja lasteasutisi ning suurel hul
gal haiglaid, sanatooriume, puhke
kodusid, klubisid, teatreid ja  kino
sid.

Algkoolides, seitsmeklassilistes 
koolides ja keskkoolides, tehniku
mides ja teistes keskõppeasutistes 
õpib 3? miljonit inimest. Kõrge
mates õppeasutistes õpib 1 230 000 
üliõpilast, mis rohkem kui 400 000 
võrra ületab nende sõjaeelse arvu.

Edukalt arenevad nõukogude kir
jandus ja kunst, mis teenivad meil 
rahva huvisid ja on nõukogude ini
meste kommunistliku kasvatamise 
tähtsaks vahendiks.

On kasvanud teadusliku uurimise 
asutiste võrk. On astutud uued 
suured sammud ülesande lahenda

misel, mille seadis seltsimees Stalin 
nõukogude teadlastele: „Mitte ai
nult järele jõuda teaduse saavutus
tele väljaspool meie maa piire, vaid 
need ka ületada "  Aatomienergia 
saladuse avastamise järel on meie 
teadlased paljude teiste suurte töö
dega ja avastustega aidanud kaasa 
tehnilisele progressile, meie rahva- 
majandusplaanide täitmisele ja  üle
tamisele.

Käesoleval aastal läbiviidud loo
vad diskussioonid keeleteaduse ja 
füsioloogia küsimustes on viinud 
edasi meie nõukogude teaduse 
arengut.

Erakordselt suure tähtsusega olid 
seltsimees Stalini sõnavõtud diskus
sioonis keeleteaduse küsimustes, 
mis kindlustasid põhjaliku murran
gu eelkõige sellel teadusalal. Näi
dates, et teadus ei saa areneda ja 
edeneda arvamuste võitluseta, krii
tikavabaduseta, vananenud vorme
lite ja  järelduste uutega asendami
seta, avas seltsimees Stalin kogu 
nõukogude teaduslikule mõttele 
laialdased perspektiivid uute üles
annete lahendamisel, mis seisavad 
meie riigi ees. i

. . .  Nõukogude ühiskonna arengu 
käigus omandab järjest suurema 
tähtsuse meie kaadri ideelis-teoree- 
tiline karastamine. Sotsialismilt 
kommunismile ülemineku tingimu
sed kohustavad meid tõstma kõrge
male astmele kogu ideoloogilise töö, 
parandama veelgi töötajate kommu
nistliku kasvatamise üritust.

Kommunismi ei saa üles ehitada, 
ilma et oleks täielikult üle saadud 
kapitalismi igandeist meie inimeste

teadvuses. Sellepärast tulebki in
tensiivsemalt võidelda töösse ja  sot
sialistlikku omandisse, riiklikest 
huvidest kinnipidamisesse mitmesu
guste mittekommunistliku suhtumi
se avalduste vastu. Tuleb otsusta
valt välja juurida kodanlikud mõ
jud teaduse, kirjanduse ja  kunsti 
alal, sihikindlalt täiustada tööd 
meie kõigi erialade kaadri mark
sistlik-leninliku kasvatamise alal, 
aidata tal omandada teadust 
ühiskonna arenguseadustest.

Meie kommunistlik partei kutsub 
üles mitte rahulduma saavutatuga 
ja mitte joovastuma edusammudest. 
Ei oleks nõukogude inimeste vää
riline mitte märgata puudusi töös 
ja mitte võtta tarvitusele abinõusid 
nende kõrvaldamiseks.

. .  Meie töös puuduste vastu võit
lemise ustavaks ja  läbiproovitud 
vahendiks on bolševistlik kriitika 
ja enesekriitika. Partei õpetab, et 
kriitika ja enesekriitika, mis on 
üks nõukogude ühiskonna liikuma
panevaid jõude, aitab otsustavalt 
kõrvaldada vana, oma aja ära ela- 
nut ja rajada teed uuele, eesrind 
likule, progressiivsele. Sellepärast 
tuleb kriitikat ja enesekriitikat ka
sutada mitte vahetevahel, vaid ala
liselt. Kriitika ja enesekriitika peab 
olema pidevalt tegutsevaks relvaks, 
mis on suunatud kogu meie töö pa
randamisele.

Puuduste likvideerimine poliiti 
Uses kasvatuses, majanduslikus ja 
kultuurilises ülesehitustöös annab 
võimaluse avastada uusi sotsialist
liku tootmise kasvu allikaid ja see 
ga kiirendada meie liikumist teel 
kommunismi poole.

Pearaamatukogust

Korraldatakse 
iugejate konverents
TRU Pearaamatukogu on viima

sel ajal teostanud oma töös mõnin
gaid uuendusi ja parandusi, et 
paremini teenindada lugejaid ja 
paremini abistada meie ülikooli 
õppe- ja teaduslikku tööd. Kuid 
siiski esineb raamatukogu töös veel 
küllalt puudusi ja vigu. m:lle 
esiletõstmiseks ja kõrvaldamiseks 
lugejad võiksid tõhusalt kaasa 
aidata.

Et kuulda võimalikult paljude 
lugejate, nii üliõpilaste kui ka 
õppejõudude seisukohti ja  ette
panekuid,, selleks korraldab pea- 
radmatukogu teisipäeval, 2t. no
vembril, s. a. algusega kell t8 aru- 
andluskoosoleku tugejatele.

PearaamatiA:ogu loodab võimali
kult paljude lugejate osavõttu ja 
ootab õiglast kriitikat. Küsimusi ja 
ettepanekuid on soovitav esitada 
juba varem kirjalikult.

Bibliograafia keeieteaduse 
küsimustes

Seoses seltsimees Stalini viimaste 
tööde ilmumisega, mis valgustavad 
keeleteaduse küsimusi, eriti mark
sismi keeleteaduses, on TRU Pea
raamatukogu poolt koostatud bib
liograafia kirjutiste kohta, mis 
käsitlevad keeleteaduse küsimusi 
alates 9. maist, kui „Pravda" veer
gudel avati vaba diskussioon keele
teaduse küsimustes. Seni on regist
reeritud kokku 148 kirjutist. Kar
toteek on kasutamiseks välja pan
dud pearaamatukogu bibliograafia 
sektoris, kusjuures seda täienda
takse pidevalt uute keeleteadus
like tööde ilmumisel.

M. Liblik

Kirjandusiik näitus
Suure Sotsialistliku Oktoobri

revolutsiooni 33. aastapäeva tähis
tamiseks on TRU Pearaamatukogu 
ruumides korraldatud raamatunäi
tus, mis selgitab Oktoobrirevolutsi
ooni ettevalmistust, võitu, NSV 
Liidu rajamist, kindlustamist ja 
kommunismi ülesehitust NSV le i
dus.

Eksponaadid algavad Kommunist
liku partei manifestiga, V. I. Lenini 
ja J. V. Stalini vastavasisuliste 
töödega ning UK(b)P ajalugu ja 
tegevust käsitleva kirjandusega. 
Väljapanekute hulgas näeme 
1918. a. konstitutsiooni väljaannet, 
Lenini ja Stalini ustavate võitlus
kaaslaste bibliograafiaid; töid, mis 
näitavad, kuidas Nõukogude riik 
kujunes maailma võimsamaks suur
riigiks, demokraatia ja rahu kant
siks.

E. Vigel

Nõukogude koduloomade anatoo
mia arendamisel omab silmapaist
vat kohta ja esineb keskse kujuna 
professor Aleksei Filippovitš K li
mov. Ta nimi kerkib esile mitte 
üksnes ülikooli professorina ja 
teadusliku uurijana, vaid ka kodu
loomade anatoomia õpperaamatute 
autorina ja Klimovi nimelise kool
konna asutajana Nõukogude Liidus. 
Et Klimov alustas oma kutselisi 
õpinguid Tartus, olles endise Tartu 
Veterinaarinstituudi üliõpilane, siis j 
teeb viimane asjaolu tema meile ; 
eriti lähedaseks. Kuna käesoleval 
aastal tähistatakse A. F. Klimovi 
surma 10. aastapäeva, siis peatume 
lähemalt tema kutselise etteval
mistuse ja edasise viljaka töö juu
res loomaanatoomia alal.

A. F. Klimov sündis 4. veebrua
ril 1873. a. talupoja perekonnas 
nüüdses Gorki oblastis. O lles lõpe
tanud Nižni-Novgorodi vaimuliku  
seminari, astub ta aastal 1900 
Tartu Veterinaarinstituudi üliõpi
laseks. Nõrga tervise pärast 
on ta sunnitud õpingud kat
kestama 1902. a. kevadsemest
ril ja  immatrikuleeritakse sa
ma aasta sügissemestril teist
kordselt. Õppetöö kõrva] arendab 
A. F. Klimov ka revolutsioonilisi 
tegevust, mille tagajärjel ta seisab 
politsei alatise järelvalve all. En
dise Tartu Veterinaarinstituudi 
säilinud dokumentidest nähtub, et 
politsei jälitab A. F. Klimovit nii 
Tartus kui ka kodukohas, eriti 
aga Klimovi tegevust õppetöö vahe
ajal. Pideva jälitamise tulemusena 
teatab Liivimaa sandarmivalitsuse 
Tartumaa osakonna ülem kirjaga
6. V 1903. a. Tartu Veterinaarinsti
tuudi direktorile, et üliõpilane 
A. F. Klim ov on tema poolt vastu
tusele võetud poliitilistel motiivi
del. Hiljem selgub, et Klimovit 
süüdistatakse streikidest osavõtmi
ses, illegaalse kirjanduse säilitami
ses ja levitamises. Seega lõpeb 
Tartu periood Klimovile kurvalt: 
temalt võetakse kolmeks aastaks 
õigus Tartus elamiseks, ta kustuta
takse Veterinaarinstituudi üliõpi
laste nimekirjast.

Peale 3-aastast karistusaja kand
mist astub Klimov Kaasani Veteri- 
naarinstituuti ja lõpetab selle kii
tusega. Tähelepanuvääriv on Kli
movi julge ja mehine vä'jaastu- 
mine Tartu Veterinaarinstituudi 
direktori ees. Ta ei tunnista ennast 
milleski süüdi, vaid nõuab Tartu 
Veterinaarinstituudi direktorilt tun
nistust selle kohta, et ta 1) on 
lahkunud Tartu Veterinaarinsti- 
tuudist politsei süü läbi, mitte 
nõrga õppeedukuse tõttu, nagu esi
algselt tunnistusele oli märgitud ja
2) on olnud Tartu Veterinaarinsti

tuudi II kursuse üliõpilane ning 
õiendanud kõik I kursuse eksamid 
ja osa II kursuse eksameid, mitte 
rahuldudes üldise märkusega, et 
on õppinud Tartu Veterinaarinsti- 
tuudis 2 aastat. Saanud tõendi soo
ritatud eksamite kohta, immatriku
leeritakse ta 1907. a. Kaasani Vete
rinaarinstituudi II kursuse üliõpila
seks.

Peale Veterinaarinstituudi lõpeta
mist jäetakse ta assistendiks kodu
loomade anatoomia kateedri juur
de, kus ta töötab prof. Tretjakovi 
juhatusel kuni 1916. a., millal ta 
valitakse Novotšerkasski Veteri
naarinstituudi histoloogia ja  em b- 
ritoloogia professoriks. Pärast Suurt 
Oktoobrirevolutsiooni kutsutakse 
Klimov Moskva Veterinaarinsti
tuudi professoriks koduloomade 
anatoomia alal, kus äkiline surm 
katkestab ta töö 10. aprillil 
1940. a.

Klimovi lai eruditsioon, tema 
suured kogemused ja sobivus uuri
jaks, pedagoogiks, lektoriks ja  
organiseerijaks ilmnesid täies ula
tuses alles nõukogude võimu ajal, 
mis talle pakkus avaraid võimalusi 
teaduslikuks tööks. Oma töödes 
Klimov ei olnud traditsioonide ori, 
ta näitas ju 'gust ja otsustavust 
uute normide ja seisukohtade esi
tamisel. Ta loobus senini koduloo
made anatoomias valitsenud kitsa
rinnalisest deskriptiivsest suunast 
ja lähenes õpitavale organismile 
laial, võrdlevanatoomilisel taustal. 
Ta püüdis siduda üksikorgani ehi
tust tema arenemise ajalooga ja 
talitlusega, antud organismi bioloo
giliste iseärasustega ja tema ole
masolu tingimustega antud ajaloo
lisel perioodil. Klimov töötas välja 
uue nõukoguliku metoodika kodu- 
põhilised vaated uue koolkonna 
loom ade anatoom ia k äsitlem isek s  
ja  esitas uue organsüsteemide jao
tuse kava.

Klimov oli produktiivne teadus
likkude tööde juhistaja. Ta mur
dis senini valitsenud rutiini looma- 
anatoomias ja lõi uue, nõukogude 
loomaanatoomia koolkonna. Oma 
olemusest andis Klimov edasi 
oma õpperaamatutes. Anatoomiliste 
probleemide lahtimõtestamisel ka
sutas Klimov dialektiüs-materia- 
listlikku meetodit ja maailmavaa
det, mis andis uue suuna looma 
organismi ehituse uurimiseks ja 
mõistmiseks.

Klimovi ideed leidsid rakenda
mist tema ja ta rohkearvuliste õpi
laste poolt. Tema tööd kasvavad 
ja laienevad auks nõukogude tea
dusele ja meie suurele kodumaale.

Pro!. E. Vau
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Umbne õhkkond eesti keete ringis Kommunistüke noorte e!u

Seltsimees Stalini ajaloolised teo
sed keeleteaduse küsimustes tähen
dasid põhilist murrangut nõukogude 
keeleteaduses, panid aluse tema kii
rele arengule. Ka meie ülikoolis 
on keelte õpetamine ja  sellealane 
uurimistöö seltsimees Stalini poolt 
näidatud suundade alusel viidud 
m arksistlikele alustele. Võib-olla 
ainsaks kohaks, kus m urrang meie 
keeleteaduses kajastunud ei. ole, on 
U TU  eesti keele ring.

Eesti keele ring (esimees R. Kull, 
teaduslik juhendaja dots. A . Kask) 
pole tänaseni oma temaatikas suut
nud vabaneda elukaugusest ja  eba- 
aktuaalsusest, mis on võõras nõu
kogude eesrindlikule teadusele. 
Ringi tööplaan oma põhiosistes näi
tab keeleteaduse parteituse kont
septsioonide säilimist ringi töös. 
Tööplaanis on öeldud, et „pearõhk 
ringi töös on pandud eesti k irja 
keele ja  rahvakeele suhete uurimi
sele ning läänemere keelte sõnava
ra uurimisele, m illele lisanduvad 
üksikud uurimused keele ajaloo  
alalt". See parteitust ja  apoliitili
sust väljendav formuleering vSiks 
olla töö aluseks ka igale kodanli
kule uurimisasutisele.

Elukaugust esineb ka üksikute 
teemade juures. Sellised teemad 
nagu „V älte varieerumisest täna
päeva eesti ühiskeele häälduses", 
„Possessiivsest lausestruktuurist 
soome-ugri keeltes" jt. ei vaja  
kommentaare. Ring andi9 küll kaks 
ettekannet ületeaduskonnalisele 
konverentsile, kus arutleti m urran

gut nõukogude keeleteaduses, kuid 
ringis endas seltsimees Stalini uusi 
teoseid ja  nende tähtsust tutvusta
tud ega arutletud ei ole. See on 
tõsine lünk ringi töös.

Koige mainitu juures ei ole ime, 
et ringi liikm ed on kaotanud usal
duse ringi töö suhtes. Viimasest 
ringi koosolekust võttis osa vaid 
paar üliõpilast vanematelt kursus
telt, enamus osavõtjaist olid esime
se kursuse üliõpilased, kes ringi 
perspektiivitut tööstiili nähtavasti 
veel ei tunne.

Väga ilmekalt kajastuvad eesti 
keele ringi töö puudused U TU  IV  
teaduslikule konverentsile suuna
tavate ettekannete projektis. Esita
tud kolmest teemast ei käsitle 
ükski suurt murrangut meie kee
leteaduses. Teem ad on ebakonkreet
sed ega rahulda tegeliku elu v aja 
dusi.

Väera nõrgalt on eesti keele rin
gi tööd suunanud Ü TU  ajaloo-kee- 
leteaduste osakonna nõukogu (esi
mees A. Liim, teaduslik juhendaja  
prof. P. Ariste). Mõlemad on heaks 
kiitnud nii ringi tööplaani kui ka 
teaduslikule konverentsile suunata
vate ettekannete projekti, hoolima
ta neis leiduvaist suurtest puudus
test.

On tingimata tarvis, et eesti kee
le ringi töös toimuks murrang ja 
tehtaks otsustav lõpp sumbunud 
õhkkonnale ringis.

U. Siimann,
UTU nõukogu aseesimees.

Tihedas kontaktis vennasvabariikide astronoomidega
U TU  astronoomiaringi saavutuste 

hulka kuulub tihedate sidemete 
loomine vennasvabariikide vastava
te teaduslike ringidega. Nii on loo
dud kontakt Üleliidulise Astronoo- 
milis-Geodeetilise Ühingu Moskva, 
Kuibõševi, Simferoopoli ja  Riia

osakondadega ning Moskva plane- 
taariumi astronoomiaringiga. Meie 
ringi esindajad on moskvalasi ja  
riialasi korduvalt külastanud ning 
vahetanud nendega töökogemusi.

H. Eelsalu

Teooria ja praktika käsikäes
Kuigi mullateaduse ring on põl

lumajandusteaduskonnas tööta- 
vaist Ü TU  ringidest noorim, on ta 
siiski saavutanud juba küllalt tun
nustusväärseid töötulemusi. Kaks 
korda kuus toimuvad ringi töökoos
olekud, kus* kantakse ette referaa
te mullateaduse ja  agrokeemia 
probleemidest.

Ringi liikmed rakendavad teoo
riat ka praktikas. Nii korraldati 
katseid granuleeritud väetistega 
šeflusaluses Jüriöö kolhoosis. Väga 
õpetlik oli ka ekskursioon Kuuste 
valla kolhoosidesse, kus tutvuti T A  
Põllumajanduse Instituudi poolt 
teostatud happeste muldade lupja- 
miskatsetega.

H. Heim

Följetonide ja karikatnnride võistlusest
ELKN U  TR Ü  Komitee, TRÜ  

Am etiühingu Komitee ja  ajalehe  
„Tartu Riiklik Ü likool" toimetuse 
poolt väljakuulutatud följetonide ja  
karikatuuride võistlusele saadeta
vate tööde läbivaatamiseks ja  hin
damiseks on nüüd moodustatud 
žiirii. Žürii esimeheks on ajalehe 
„T R U " vastutav toim etaja sm. J. 
Feldbach, kuna liikmetena kuulu
vad žürii koosseisu ajalehe „T R U "

L. TV. mäžes- 
7 7 ^ - s

Mõne päeva pärast, 20. novembril 
täitub 40 aastat suure vene kirjani
ku Leo Tolstoi surmast.

Tolstoi jäädvustas oma nime 
vene ja  maailma kultuuri ajalukku  
suurepärase kirjanikuna, kes ka
jastas oma loominguga väga täht
sat ajajärku vene ühiskondlikus 
elus —  186i. a. reformidest kuni
1905. aasta revolutsioonini.

V. I. Lenin oma ajaloolistes ar
tiklites L. N. Tolstoist vaatles teda 
kui vene revolutsiooni peeglit, kes 
kajastas oma loomingus vasturääki
vusi kogu 1905. aasta revolutsiooni 
eelses elus.

Ülikooli ametiühing, U TU  ning 
vene kirjanduse ja  eesti kirjandu
se kateeder kavatsevad ühise üri
tusena Leo Tolstoi surma-aastapäe- 
va tähistamiseks läbi viia koos
olekut, kus esinevad vene kirjan
duse kateedri õppejõud, vene kir
janduse ja  eesti kirjanduse ringi 
liikmed.

Vene keele ja  kirjanduse kabine
tis on avatud Tolstoile pühendatud 
näitus, kus on välja  pandud L. N. 
Tolstoi põhiteosed ning rikkalik  
pildimaterjal Tolstoi elust. Eri vit
riinis on esitatud ülevaateid ja  sõ
navõtte Tolstoi kohta.

Tolstoi loomingu tutvustamisele 
on pühendatud ka paljude prakti
lise vene keele ringide novem bri
kuu töö-õhtud.

vastutava toim etaja asetäitja sm. 
K. Taev, TR U  A /U  Komitee liige 
sm. L. Raudsep, ELKN U  TRÜ  K o
mitee liige sm. A. Tamm ja  kir
jandusringi juhatuse liige sm. 
J. Mitt.

Tuletam e veel kord meelde, et 
võistlustööde äraandmise tähtpäe
vaks on 20. november s. a. R u t a- 
k e  v õ i s t l u s t ö ö d e  ä r a a n d 
m i s e g a !

Arstiteaduskonna komsomoli- 
algorganisatsioon korraldas hiljuti 
lahtise koosoleku küsimuse „M il
line peab olema nõukogude arsti
teaduskonna üliõpilane" arutami
seks. Huvi aruteldava teema vastu 
oli teaduskonna üliõpilaste hulgas 
äärmiselt suur, mistõttu suur audi
toorium täitus koosoleku alguseks 
viimase kohani.

Pikema ettekandega esines 
kommunistlik noor Akivo Lenzner. 
Oma ettekannet illustreeris sm 
Lenzner rohkete näidetega arstide 
vastutustundetust, rahva petmisele 
ja  isiklikule rikastumisele suuna
tud tegevusest kapitalistlikus ühis
konnas. Terava vastandina sellele

iseloomustas sm. Lenzner nõukogu
de arsti üllast kuju, tema kõrget 
eetikat ja  tööd, mis on suunatud 
töötava inimese tervise kaitsmisele. 
Terava kriitika alla võeti ettekan
des õppetöös m ahajääjad ja  õppe
distsipliini rikkujad arstiteadus
konnas (üliop. Haavel, Levol, Pom
mer, Lapnik, Bochman, Virkoja, 
Arro jt.). Mõnel kursusel (näit. 
raviosak. VI k. 12. rühm) esineb 
otse massilisi õppetööst puudumisi. 
Tuleb ette ka juhtumeid, kus mõ
ned m ahajäänud üliõpilased (Liiv, 
Laja, Jäätma raviosak. IV k.) kir
jutavad maha kontrolltöid, tihti
peale teostatakse ebaausalt õppe
tööst osavõtjate registreerimist

jne. Ebanõukogulikult käituvaile 
üliõpilastele seadis sm. Lenzner 
eeskujuks, kelle järgi joondudes 
oma tööd parandada tuleb, tea
duskonna parimad üliõpilased —  
sm-d Valgma, Pärnik, Elberg, K al- 
nin, Raidoja, Grassmann, Kull, 
Laas, Uus, Väli, Mitt, Patune, Pil- 
liste, Looga, Niinemägi jt., kes 
paistavad silma hea õppeedukuse, 
korraliku distsipliini ja  tublide 
teaduslike tööde poolest. —  Veelgi 
rohkem võinuks sm. Lenzneri ette
kandes olla konkreetsust ja  nõu
kogude üliõpilast iseloomustavate 
joonte allakriipsutamist.

H. Kanter

Kommunistlikud noored ja õppetöö
Kommunistlike noorte üheks 

tähtsamaks ülesandeks on võitlus 
õppetöö parandamise eest. Head 
eeskuju selles osas on näidanud 
õigusteaduskonna III kursuse 
kommunistlikud noored.

Mõnedele selle kursuse üliõpilas
tele tegi raskusi poliitilise ökonoo
mia terminoloogia omandamine, se
da enam et osa m aterjali loeti 
vene keeles. Kommunistlikud noo
red arutasid[ seda küsimust oma 
koosolekul ja  leidsid lahenduse — 
kommunistlikule noorele sm. 
Blumfeldtile, kes vabalt valdab  
vene keelt, tehti ülesandeks anda 
eestikeelseid konsultatsioone neile 
üliõpilastele, kellel vene keelega 
on raskusi, ja  selgitada küsimused, 
mis loenguil jäid arusaamatuks.

Suurt tähelepanu on pööratud ka 
vene keele õppimisele, kusjuures 
esile tuleb tõsta 1. õpperühma 
algatust. See õpperühm oli vene 
keele õppimise aial üks m ahajää
numaid kogu teaduskonnas. Viim a
se kontrolltöö hinded pakkusid 
õige kurba pilti: umbes 75%  rühma 
üliõpilastest said mitterahuldava  
hinde. Loomulikult ei saanud 
kommunistlikud noored tekkinud 
olukorda ükskõikselt pealt vaada
ta. Arutanud kom som oli- ja  ameti- 
ühingugrupi ühisel koosolekul seda 
küsimust, tegid kommunistlikud 
noored ettepaneku kasutada loen
gute plaanis olevaid „aknaid" ühis
te tõlgete ja  diktaatide tegemiseks. 
Seda ühise töö vormi on nüüd juba  
korduvalt kasutatud. Vene keelt

paremini valdavad üliõpilased Sok- 
man, Jaanimäe, Pikkor jt. aitavad 
innuga kaasa selles ürituses. Pole 
kahtlust, et see töömeetod rühma 
õppeedukuse tõstmiseks vene kee
le osas tõhusalt kaasa aitab.

Mitte üksi kursusekaaslaste abis
tamises, vaid ka oma isikliku töö
ga annavad kommunistlikud noo
red õigusteaduskonna III kursusel 
teistele üliõpilastele eeskuju. 
Kommunistlikud noored Blumfeldt, 
Prost, Tamm, Kuusmaa, Sokman jt. 
kannavad õigusega kursuse pari
mate üliõpilaste nimetust. .

Kommunistlike noorte juhtim isel 
tuleb õigusteaduskonna li l  kursuse 
kollektiiv ka edaspidi edukalt toi
me oma õppeülesannetega.

L. Kallaste

Teaduskondade kehakultuurikol
lektiivide juhendamise ülesanne 
lasub Ülikooli Spordiklubil, kes 
oma tööd sel alal eelmiste aasta
tega võrreldes on tunduvalt paran
danud.

Kui käesoleva õppeaasta alguseni 
teatati kollektiividele eelolevatest 
võistlustest alles paar päeva enne 
vastavat üritust, siis nüüd on see 
viga parandatud: võistlusjuhendid 
antakse kätte normaalselt kaks nä- 
dalt enne võistlusi. USK on otsus
tavalt ja  järjekindlalt asunud likvi
deerima olukorda, kus USK- liik 
meks arvestatakse paberlikult „sur
nud hingi" ning kus USK võistlus
test võtavad osa üliõpilased, kes 
pole pidanud ÜSK distsipliini liik
memaksude tasumise osas.

ÜSK ja  kollektiivide vahelise si
deme tugevdamiseks korraldatakse 
iga nädal koosolekuid, kus aruta
takse läbi eelseisvad ülesanded, 
selgitatakse esinevaid raskusi ja 
puudusi ning vahetatakse töökoge
musi. Neil koosolekuil on selgita
tud rida puudusi, mis esinevad 
kollektiivide töös ja  nende juh ti
mises ÜSK poolt.

USK juhatuse tegevuse nõrgaks 
küljeks on kontakti peagu täielik

puudumine teiste ühiskondlike or 
ganisatsioonidega, eriti aga kom so
m oliorganisatsiooniga. Selle taga
jä rje l pole kommunistlikud noored 
kõikjal veel saanud eesrindlikuks 
jõuks kehakultuuritöös. Selline 
nähtus esineb näiteks ajaloo-kee
leteaduskonnas. USK juhatus ja  
komsomolikomitee kehakultuuritöö 
sektor peavad oma tegevuse pare
mini kooskõlastama. Seni korralda
tud ühest kehakultuurikollektiivide 
esimeeste ja  ELKNU algorganisat
sioonide büroode esindajate ühisest 
nõupidamisest on veel vähe.

Ülikooli Spordiklubi töös esineb 
ka teisi puudusi. Nii näiteks tun
dub, nagu ripuksid USK sektsioo
nid õhus, sest nad ei tunne mingit 
huvi teaduskondade vastavate sekt
sioonide tegevuse vastu. On isegi 
sektsioone nagu lauatennise- ja  
purjespordisektsioon, mis eksistee
rivad ainult paberil, sest siiani 
pole suudetud anda reaalseid või
malusi nende spordiharude harras
tamiseks. Samuti pole seni organi
seeritud õppejõudude kehakultuu
rikollektiive.

ÜSK pole midagi ära teinud ke
hakultuuri ja  spordi propageerimi
se alal, eriti aga väheharrastatavate

„Vabaduse lauiik" „Vanemuise" iava l
Eesti nõukogude helilooming on 

helilooja Eugen Kapi ja  luuletaja  
Paul Rummo koostöö tulemusel ri
kastunud uue ooperiga „Vabaduse 
laulik", mis on pühendatud luule
taja Juhan Siitiste mälestusele.

Lauliku kuju ooperis on antud 
seoses suurte sündmustega eesti 
rahva elus —  nõukogude võimu 
taastamine Eestis 1940. a., Suur 
Isamaasõda ja  Nõukogude Eesti va
bastamine. Ooper ei piirdu mitte 
ainult vabaduse lauliku kujuga  
Esitatud on rida võitlejate karak
tereid. Tõetruult on joonistatud  
Armu, Laiu, madruse ja  grusiinla
se kujud. On antud rida rahva- 
stseene: tööliste demonstratsioon
1940. a. ajaloolistel juunipäevadel, 
partisanide võitlus Suure Isamaa
sõja ajal, Tallinna vabastajate koh
tumine elanikega.

Paul Rummo libretot tuleb pida
da üldiselt õnnestunuks. Hästi on 
esile toodud ooperi idee —  rahva 
vabaduse eest võitlemine. Tõetruult 
on kujutatud rahvalaulikut oma 
luulega võitlusvaimu sütitamas. Ent 
libretos leidub ka puudusi, millele 
arvustus on juba tähelepanu juhti
nud. Mis puutub ooperi muusikasse, 
siis on E. Kapp ooperis õnnestunult 
väljendanud eesti rahva vabadus
võitlust. Ainult imestama peab, 
miks ei ole ooperis ühtki m eelde
jäävat aariat.

Nõukogude Eesti esimese täna-

päevatemaatilise ooperi võtmist RT  
„Vanem uine" m ängukavva tuleb 
soojalt tervitada. Kahju on vaid 
sellest, et lavastaja K. Ird ei ole 
igakord leidnud õiget suunda ja  la 
hendust ning pole vältinud kõiki 
teoses leiduvaid vigu.

1. pildis on tegevuse tsentrumi 
toodud kohvik, m ille tõttu tööliste 
demonstratsioon jääb täiesti lava 
taha. Viimasest kuulem e ainult lau
lu ja  näeme tõusmas paari lippu. 
Pealegi on lippude tõusmine lava
tehniliselt lahendatud väga prim i
tiivselt. õigem  oleks olnud kohvik  
asetada lava ühele küljele, sest siis 
oleks olnud näha ka demonstratsi
ooni ja  oleks võimalik vältida lib
reto viga —  tööliste kogunemine 
oleks toimunud väljaspool kohvi
kut. 2. ja  5. pilt on lahendatud pa
remini, 5. pildis ainult häirib 
võitlejate liiga vaba kõndimine 
eesliinil. Lavastuse parimaks tu
leb lugeda 5. pilti, mis annab 
patriootlikult ia elulähedaselt edasi 
partisanide võitlusvaimu.

Viimases pildis tundub võõrasta
vana suhtumine peategelasse Ra
jusse. Miks austatakse ülestõstmi
sega ainült Laidu, mitte aga ka va
baduse laulikut, ikelle luule oli 
võitlusrelvaks karmil okupatsiooni
ajal? Lõppstseenis jääb luuletaja  
hoopiski vait, selle asemel et koos 
rahvaga laulda suurele Stalinile.

Osatäitjaist tuleb tunnustavalt 
märkida Arm u kehastajat Elsa

Lampi, kes psühholoogiliselt õiges
ti suutis edasi anda sellele kujule  
omaseid jooni —  julgust, bolševist- 
likku eesmärgikindlust, tulist pat
riotismi.

Rahule ei saa jääda peategelase 
Juhan Raju kehastaja Enn Raaga 
N äitleja omab küll meeldivat häält, 
esineb aga mängulisi puudujääke. 
Vabaduse laulikut tahaks näha m e
hise ja  visa võitlejana, tema laulus 
peaks olema üllust, sooja tempera
menti ja  patriootlikku paatost. Se
da aga me Enn Raalt ei leia. Pea
tegelane jääb staatiliseks. Tema 
käitumine ja  liikum ine on mõtesta
mata (eriti 2. pildis luuletuse esi
tamisel). N äitlejal tuleb veel palju  
oma osa kallal töötada, kuni ta 
suudab anda tõelise vabaduse lau
liku kuju.

M eeldejäävalt esitavad oma osi S. 
Podekrat ja  J. Lükki, samuti ka E 
Tamul ja  H. Peep. E. Salu lahele 
Kaldmaa osas tuleb aga ette heita 
teatavat puisust ja  teatraalsust.

Lavastus sellisel kujul, nagu ta 
esitati teisel etendusel, vajab veel 
tõsist viimistlemist ja  üm berkorral
damist väga mitmetes stseenides

Üliõpilaskond tunneb elavat huvi 
ooperi „Vabaduse lau lik " vastu. 
Loodame, et üliõpilasetendusel või
me näha juba viimistletud, kunsti
küpset lavastust.

V . Timmo

spordiharude (maadlus, tõstmine, 
käimine, vehklemine jt.) populari
seerimiseks. Kasutamata on jäetud  
niisugused võimalused, nagu õppe
filmide näitamine, demonstratsioon- 
võistluste korraldamine, loengud, 
vestlused jne. Esineb ikkagi veel 
spordidistsipliini ja  -eetika rikku
mise juhtumeid, m illele USK peagu 
üldse ei reageeri. Nii näiteks ei 
ilmunud ajaloo-keeleteaduskonna  
võistkond rakendusliku iseloomuga 
võistlustele, USK pole aga sellest 
olnud huvitatud.

Kehakultuuritöö üldiseks ja  suu
reks puuduseks on see, et sport po
le veel tunginud massidesse. Et se
da saavutada ja  teisigi puudusi lik
videerida, peab USK juhatus otsus
tavalt oma tööd parandama.

K. Kukk

Nagu teada, ilmus tänavu keva
del „Noorte H ääles" põhjalik krii
tika meie kirjandusekateedrite töö 
kohta. Kateedrid vastasid sellele 
kriitikasummutamise katsetega, ja 
tänaseni ei ole kriitikale bolševist
liku printsipiaalsusega vastatud. 
M illal kavatsetakse seda teha? Ja 
miks ei ole õpetatud Nõukogu ega 
rektoraat huvi tundnud meie üli
koolis asetleidvate kriitikasummu
tamise skandaalsete juhtumite 
vastu? L. Paluste

* * *
Miks ei ole ülikooli arstliku pea

komisjoni esimehel sm. Rullil ja  
komisjoni teistel liikmetel üldi
selt teatavakstehtud kõnetunde? 
Praegu peavad üliõpilased neid 
päevade kaupa otsima ja  raiska
ma oma väärtuslikku aega.

S. Kaer 
V^s?t!s*4ks т r iit !R a !e

VäHitakse väärnähtuste kordumine
Meie lehe 51. numbris ilmus 

artikkel „Kui rühmakolmik ei täi
da oma ülesandeid". Seoses sellega 
teatatakse toimetusele, et kriitika 
füüsika II kursuse kolmiku  
aadressil oli põhjendatud.

Nagu teatatakse füüsika II kur
suselt, arutati kriitika läbi kursu- 
sekoosolekul teaduskonna komso
moli- ja  ametiühingu-orsranisatsioo- 
ni esindajate osavõtul. Oppedistsip- 
liini rikkujaile tehti koosoleku ees 
noomitus, töö edasiseks parandami
seks võeti koosolekul vastu põhja
lik otsus.

Matemaatika-loodusteaduskonna^ 
prodekaan sm. Ruubel teatab 
oma kirjas abinõudest, mis on ette 
võtnud dekanaat seoses ajalehes 
esiletoodud väärnähtustega. „A ja le 
hes avaldatud kriitika on tänu
väärt ja  dekanaat omalt poolt võ
tab tarvitusele kõik abinõud, et 
taoliste väärnähtuste kordumist 
vältida," kirjutab sm. Ruubel.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Rakendada kõik jõud eksamisessi
ooni eduka läbiviimise 

kindlustamiseks
Läheneb vastutusrikas periood 

ülikooli töös — järjekordne talvine 
eksamisessioon. Õppetöö kogu üli
kooli ulatuses lõpeb 5. jaanuariks, 
mille järel algavad eksamid, mis 
kestavad 23. jaanuarini. Seega on 
sessiooni alguseni jäänud ainult 
veidi üle ühe kuu.

Nõukogude kõrgemat kooli ise
loomustab lakkamatu areng ja 
kasv, mis on tingitud meie maa 

üha suurenevatest vajadustest kvali- 
titseeritud eriteadlaste järele. See 
areng seab järjest suuremaid nõud
misi ka noorte kaadrite erialase 
ettevalmistamise osas. Käesoleva 
õppeaasta algust tähistasid NSV 
Liidu valitsuse otsused kommunis
mi ajastu suurehituste teostamiseks, 
mis kõigi nõukogude inimeste sü
dametes kutsusid esile õigustatud 
uhkusetunde ja  kogu nõukogude 
rahva patriotismi võimsa tõusu. See 
kohustab ka kõrgemate koolide 
Õppejõude endalt küsima, kas vas
tab nende töö tase nendele nõue
tele, mida seab üles kommunismi 
Suurehituste ajastu. Üliõpilaste 
teadmiste, nende erialase ja idee- 
Hs-poliitilise ettevalmistuse taseme 
tõstmine peab seisma meie ülikooli 
töötajate tähelepanu keskpunktis.

Seltsimees Stalini geniaalsed tööd 
keeleteaduse küsimustes kutsusid 
esile loomingulise tõusu teaduslike 
kaadrite hulgas mitte ainult keele
teaduse alal, vaid eranditult kõigis 
teaduse harudes. Seltsimees Stalini 
poolt antud juhised tuleb täiel 
määral rakendada ka meie ülikooli 
õppetöös.

Kõike ülaltoodut arvesse võttes 
peame suhtuma käesolevasse eksa
mite ettevalmistusperioodi suurema 
tõsidusega ja  innuga kui kunagi 
varem. Eelseisev eksamisessioon 
kujuneb käesoleva õppeaasta esi
mese semestri töö kokkuvõtteks. 
Eksamisessiooni tulemuste põhjal 
saab otsustada mitte üksnes üli
õpilaste töö. vaid kogu meie üli
kooli õppetöö üle. Eksamisessioon 
näitab, kuidas meie professorid ja 
õppejõud on suutelised ette val
mistama ideelis-poliitiliselt, teadus- 
Hk-teoreetiliselt ja praktiliselt 
noort juhtivat nõukogude intelli
gentsi.

Me peame eelseisval eksamisessi
oonil kindlustama kõrge nõudlikku
se ja objektiivsuse üliõpilaste tead
miste hindamisel. Selles osas lasub 
suur vastutus kõigepealt dekaani
del, kellel tuleb teaduskonniti 
õppejõududega läbi arutada eksa
misessiooniga seoses olevad metoo
dilised küsimused ja  välja töötada 
hinnete kriteerium. Siin on vaja
lik ka tihe koostöö teaduslik-me- 
toodilise nõukoguga ja pedagoogika 
kateedriga.

Õppetöö kvaliteedi määrab kind
laks kõigepealt see, kuivõrd põhja
likult on üliõpilased omandanud 
teadmisi, kuivõrd nad oskavad neid 
teadmisi rakendada praktikas. Hea 
ettevalmistus eksamisessiooniks tä
hendab esmajärjekorras pidevat,

plaanipärast ja  distsipliinikindlat 
tööd kogu semestri vältel. Eksa
miteks valmistumine ei tohi toimu
da üksnes loengukonspektide alu
sel, vaid tuleb ka nõuda vastavates 
programmides ettenähtud kirjan
duse süstemaatilist läbitöötamist.

Rööbiti plaanipäraselt toimuva 
õppetööga tuleb eksamisessioonini 
jäänud aega kasutada ainete süs
temaatiliseks kordamiseks. Selleks 
on tarvis kõik eksamisessiooniga 
seosesolevad küsimused läbi aru
tada teaduskondades ja kateedri
tes, kaasa tõmmates üliõpilaskonna 
aktiivi, nagu seda ongi juba teh
tud arsti- ja veterinaarteaduskon
nas, ning koostada vastav plaan. 
Eelkõige on teaduskondade dekaa
nid ja kateedrijuhatajad kohusta
tud hoolitsema selle eest, et vasta
vad programmid ja õpikud oleksid 
üliõpilastele kättesaadavaks tehtud.

Eksamisessiooni paremaks ette
valmistamiseks tuleb senisest suu
remal määral kasutada üliõpilas
konna aktiivi kaasabi. Selleks tu
leb kursuste ja rühmade hooldajail 
õppejõududel koostöös komsomo
liga ja  ametiühinguga organisee
rida õpperühmade ja kursuste 
koosolekuid, kus läbi arutatakse 
eksamisessiooni ettevalmistuse kü
simused. Nendel koosolekutel saaks 
välja selgitada õpperühma või kur
suse ettevalmistuse senise käigu 
üksikutes õppedistsipliinides, tuleks 
kindlaks teha, kuivõrd üksikud 
õppejõud on üliõpilasi tutvustanud 
õppeprogrammide nõuetega ning 
üliõpilased omalt poolt saaksid 
teha konkreetseid ettepanekuid 
konsultatsioonide ja täiendavate 
ülevaateloengute läbiviimiseks ük
sikutes õppedistsipliinide osades.

Säärased koosolekud aitaksid ka 
välja selgitada õppejõude ja üli
õpilasi, kes suhtuvad konsultatsi
oonide läbiviimisse formaalselt, mil
lest vastavad dekaanid ja kateedri
juhatajad saaksid teha vastavaid 
järeldusi.

Kursuse hooldajad õppejõud pea
vad tutvuma ka oma kursuse üli
õpilaste iseseisva tööga ja välja 
selgitama mahajäänud üliõpilasi, et 
nendele saaks vastavate kateedrite 
poolt korraldada erikonsultatsioone.

Eksamisessiooni ettevalmistamine 
on vastutusrikas tööperiood nii üli
õpilastele kui ka õppejõududele, 
mis nõuab kõigi jõudude ja võima
luste otstarbekohast kasutamist. 
Minnes eksamitele peavad nõuko
gude üliõpilased näitama, et nad 
on omandanud rikkalikke teadmisi 
ja marksistlik-leninliku maailma
vaate. Hästi ettevalmistatud eksa
miga näitab üliõpilane, et ta mõis
tab hinnata seda suurt hoolt ja  
armastust, millega Nõukogude valit
sus ja bolševike partei ümbritse
vad õppivat noorsugu.

Rakendades ühiselt kõik jõud 
eksamite põhjalikuks ettevalmis
tamiseks võime kindlad olla, et eel
olev eksamisessioon toimub kõrgel 
tasemel ja oma tulemustelt ületab 
eelmise õppeaasta eksamisessioonid.

Seoses 140 aasta möödumisega 
kuulsa vene teadlase N. I. Pirogovi 
sünnist korraldab U TU  arstiteadu
se osakond pühapäeval, 26. no
vem bril s. a. Uues Anatoomikumis 
teadusliku konverentsi. Konverent
si esimese istungi kavas on UTU  
arstiteaduse osakonna nõukogu esi
mehe B. Rubinsteini avasõna, ars
titeaduskonna IV  kursuse üliõpilase
1. Loode ettekanne „N. I. Pirogov
—  vene kirurgia koolkonna ra ja ja "

ja  VI kursuse üliõpilase K. Asseri 
referaat „Kaproonsiidi füüsikalised  
omadused ja  steriliseerim ine". Is
tung algab kell t l.

Teisel istungil, mis toimub kell
16, kuulatakse S. Sooberti ettekan
net „Punase vere tsentraalsest re
gulatsioonist" ja  M. Otsa ettekan
net „Regeneratsiooni dünaamika 
haavandites ja  kaua m ittekinnikas- 
vavates haavades lokaalse kuderavi 
rakendam isel".

Täna õhtul toimub ametiühingu konverents
Täna õhtul algusega kell t8 toimub ülikooli aulas TRU  ametiühingu

organisatsiooni konverents.
Konverentsil kuulatakse ära TR U  Am etiühingu Komitee ja  revisjoni

komisjoni aruanded tehtud tööst, valitakse ametiühingukomitee ja  
revisjonikom isjoni uus koosseis ning delegaadid vabariiklikule am eti
ühingu konverentsile.

KomnmntstMbe noorte e!u

Kõigi kommunistHke 
noorte aktiivsus on edu 

a!useks
Tööliste ja  teenistujate komso- 

moli-algorganisatsioon pole kuigi 
suurearvuline. Tem a koosseis on 
õige mitmekesine: siin on õppejõu
de, arhivare, laborante, raamatu
kogu töötajaid. Kuid meid kõiki 
ühendab üks ülesanne: kasvatada 
organiseerimata noori ja  tõsta oma 
ideelis-poliitilist teadlikkust.
* Kõik kommunistlikud noored võt
sid endale individuaalsed kohustu
sed ideelis-poliitilise enesetäienda
mise a'al. Peale m arksism i-leninis
mi klassikute üksikute teoste tund
maõppimise on kõigi kommunistlike 
noorte ühiseks kohuseks õppida 
seltsimees Stalini elulugu, mis töö
tatakse läbi ka algorganisatsiooni 
koosolekuil. Peale selle esitatakse 
koosolekuil ülevaateid rahvusvahe
lisest olukorrast. Nii tegi sel tee
mal hiljuti hea ettekande sm. Tint, 
kes alles äsja võeti vastu U LK N U  
liikmeks.

Kevadel viis organisatsioon läbi 
huvitava ürituse —  Pavlenko ro
maani „Onn" arutelu. Nüüd on 
meil kavas korraldada ka A žajevi 
„Kaugel M oskvast" ja  Toominga 
„Rohelise k u lla " arutlused.

Väärtuslikuks algatuseks oli ka 
vene keele õpiringide loomine töö
listele ja  teenistujatele. Seda või
malust kasutab vene keele oman
damiseks 30 inimest, kes töötavad 
kahes grupis.

M<^e töö nõrgaks küljeks on 
Ü LK N U  ridade lubamatult aeglane 
kasv. Kevadest kuni käesoleva 
aiani on vastu võetud ainult 3 uut 
kommunistlikku noort. See näitab, 
et meie organisatsioon töötab veel 
vähe organiseerimata noorte kas
vatamiseks.

Et seda puudust kaotada, tuleb 
kommunistlikel noortel muutuda 
distsiplineeritumateks ja  aktiivse
mateks. Kui üksikud kommunistli
kud noored nagu sm-d Poon urm ja  
Lilleorg, samuti ka äsja ULKNU-sse  
vastuvõetud sm-d Tint ja  Aidu on 
aktiivselt osa võtnud organisatsioo
ni tööst, siis sm-d Pehk, Kuusik jt. 
seevastu on olnud passiivsed ja  
pole küllalt hoolikalt suhtunud 
selgitustöö läbiviimisse noorte hul- 
gas.

Aktiviseerida kõik kommunistli
kud nooled —  see on meie üles
anne, m ille lahendamine loob tin
gimused töö edasiseks parandami
seks.

S. Maasik,

tööliste ja  teenistujate komso- 
moli-algorganisatsiooni sekretär

KohaHke nõukogude vaHm!$te ееЖ

Л я п / п а  ̂

Kohalike nõukogude valimiste 
ettevalmistamine on jõudnud väga 
tähtsasse järk u : meie suure kodu
maa linnades ja  külades toimu
vad töötajate koosolekud koha
like nõukogude saadikukandidaa
tide esitamiseks. Kõikjal üle meie 
ääretu maa nimetavad töötajad oma 
esimese saadikukandidaadina ar
mastatud juhi ja  õpetaja Jossif Vis- 
sarionovitš Stalini nime. Seltsimees 
Stalini kandidatuuri esitamises 
leiab selge väljenduse meie rahva 
nõukogude patriotism, tema tihe 
koondumine bolševike partei ja  
suure Stalini ümber. Paljudes koh
tades on saadikukandidaatideks esi
tatud ka seltsimees Stalini lähemad 
võitluskaaslased, Nõukogude riigi 
ja  bolševike partei väljapaistvad  
tegelased sm-d V. M. M olotov, G. 
M. Malenkov, L. P. Beria jt.

Om a austavat õigust saadikukan
didaatide esitamiseks kasutas ka 
meie ülikooli kollektiiv. Esimesena 
korraldati koosolek Tartu Linna 
Töörahva Saadikute Nõukogu saa
dikukandidaatide esitamiseks üli
kooli komsomoli-organisatsioonis. 
Kommunistlikud noored esitasid 
oma saadikukandidaatideks ELKN U

Tartu Linnakomitee sekretäri Uno 
U r i (valimisringkond nr. 134) ja  
eesrindlikud üliõpilased Vladimir 

i K o s l o v i  (valimisringkond nr. 62), 
Mall R u u b e 1 i (valimisringkond 
nr 63) ja  Antidea I n g a l t i  (vali
misringkond nr. 66).

Teisipäeva õhtupoolikul toimunud 
õppejõudude, üliõpilaste ja  teenis
tujate üldkoosolekul seati Tartu  
linnanõukogu saadikukandidaati
deks TR U  rektor prof. ATred  
K o o r t  (valimisringkond nr. 46), õp
peprorektor Richard A n t o n s  (va
limisringkond nr. 71) ja  biokeemia 
professor Eduard M a r t i n s o n  
(valimisringkond nr. 142).

Ülikooli parteiorganisatsioon 
omalt poolt esitas linnanõukogu  
saadikukandidaatideks parteiorga
nisatsiooni sekretäri sm. Arno  
K ö ö r n a  (valimisringkond nr. 101) 
ja  üldise ajaloo kateedri õppejõu 
Lydia R o o t s i  (valimisringkond 
nr. 144).

Mainitud kandidaatide esitamine 
toimus suure üksmeele tähe all, 
sest ülikooli kollektiiv näeb neis 
seltsimeestes oma koige eesrindli
kumaid esindajaid. R. Paluste

Agitaatori selgitav sõna valijate kodudes
Ule saja üliõpilase on rakendu

nud tööle agitaatoritena linna 
agitpunktide nr. 8 ja  14 juures. 
Nende poolt oskuslikult tehtud po
liitiline agitatsioon on tõhusaks 
panuseks töötajate kommunistlikku  
kasvatusse. Kuid tähtsaks eeldu
seks agitatsiooni tõhususele on tihe 
side agitaatorite ja  valijate vahel. 
Sellest räägivad eesrindlike agitaa
torite töökogemused.

Metsandusteaduskonna I kursuse 
üliõpilane Henn Alton näiteks töö- 
lab esimest aastat agitaatorina, 
kuid valijad peavad temast lugu 
ja  ta on Tööstuse tänava m a jis  
nr 21 oodatud külaliseks. Sm. A l
ton ei lähene inimestele ametlikult 
ja  formaalselt, vaid viib oma vest
lusi läbi lihtsalt ja  kõigile arusaa
davalt. Ta on õppinud tundma igat 
oma valijat ja  sõbralike vestlus
tega võitnud nende usalduse. Sm. 
Alton on valijatega vestelnud vali- 
mismäärustikust, erinevusest vali
miste vahel Nõukogudemaal ja  ko
danlikes riiges. Ta on rääkinud 
meie kodumaal teostatavatest kom
munismi suurehitustest, Nõukogude 
Liidu ustavast võitlusest rahu 
eest jne. Juba varakult täpsustas 
ta oma valijate nim ekirja. Valijad  
temale määratud m ajast käisid ni
m ekirja kontrollimas esimeste hul- 
gas.

Et väga oluline on õige lähene
mine inimestele, seda rõhutab ka

ajaloo-keeleteaduskonna I kursuse 
kommunistlik noor agitaator Enno 
Varik. Om a esimese vest'use ees
märgiks valijatega seadis sm. Varik  
vastastikuse tutvumise. Tõsiselt 
huvitudes elu-olustikulistest tingi
mustest suutis ta nendega luua ti
heda ja  sooja vahekorra. Järgne
vais vestlustes käsitles sm. Varik  
mitmesuguseid sise- ja  välispoliiti
lisi probleeme. Eriti hoolikalt on 
ta suhtunud valijate küsimustesse, 
püüdes neile a ati anda põhjalikke 
ja  arusaadavaid vastuseid. Hea 
eduga on sm. Varik rakendanud 
grupivestluste vormi.

Selliseid agitaatoreid, nagu sm-d 
Alton ja  Varik on meil palju. Nad 
suhtuvad tõsiselt oma vastutusrik
kasse töösse ja  viivad Noukogude 
valitsuse ja  bolševike partei poliiti
kat iga üksiku töötajani. Nad on 
võitnud usalduse ja  on oodatud 
külalisteks valijate kodudes.

Kuid siiski leidub ka oma kohus
tustesse hooletult ja  vastutustun
detult suhtunud agitaatoreid. Nii 
asusid alles neil päevil oma agi- 
taatorikohustusi täitma a jaloo-kee- 
leteaduskonna üliõpilased Karl 
Kuusk ja  Toomas Huik. Tuleb  
loota, et taolised m ahajääjad kii
resti joonduksid eesrindlaste järele  
ja  aitaksid kaasa bolševistliku tõe
sõna viimisel iga üksiku valijani.

R. Kullaste

Pidulik koosolek rahvusvahelise üliõpilastepäeva tähistamiseks
Suure pidulikkusega tähistati 

tänavu meie ülikoolis rahvusvahe
list üliõpilastepäeva. Sel puhul kor
raldati a u 'as pidulik koosolek, m il
lest kogunes osa võtma hulk üli
õpilasi, õppejõude ja  teenistujaid.

Koosoleku avas ülikooli kom so
molikomitee sekretär sm. Tiido. 
Seejärel valiti sm. Arhangelski et
tepanekul aupresiidiumi UK(b)P  
Keskkomitee Poliitbüroo liikmed 
eesotsas suure rahu eest võitleja, 
kogu progressiivse inimkonna geni
aalse juhi seltsimees Staliniga. 
Koosolekust osavõtjad võtsid selle 
ettepaneku vastu tormiliste kiidu- 
avaldustega.

Ettekandega esines ELKNU K esk
komitee üliõpilasnoorsoo osakonna 
juhataja  sm. V. Blumfeldt. Kõne

leja andis haarava ülevaate prog
ressiivse inimkonna võitlusest rahu 
eest, uue m aailm asõja õhutajate 
vastu. Sellest võitlusest votab ak
tiivselt osa demokraatlik noorsu
gu, sealhulgas ka progressiivne 
üliõpilaskond. Rahu eest peetava 
võitluse tuletorniks ja  lipukand
jaks on aga meie võimas kodumaa
—  Noukogude Liit, rahu kindel 
kants. Sm. Blum feldt kutsus üli
õpilasi üles täitma oma aukohus- 
tust —  oma tubli tööga kaasa aita
ma meie kodumaa võimsuse kas
vuks, mis on rahu ja  rahvaste ju l
geoleku kindlaimaks tagatiseks.

Sõnavõttudega esinesid koosole
kul veel rektor prof. Koort, partei
organisatsiooni sekretär sm. Köör
na, üliõpilased D egtjarjova, Kuu-

sik jt. Kõik nad väljendasid nõuko
gude inimeste kindiat otsustavust 
seista vankumatult rahu kaitsel ja  
ajada nurja imperialistide räpased 
sõjasepitsused.

Suure vaimustusega võtsid koos
olekust osavõtjad vastu otsuse saa
ta tervitus teisele ülemaailmsele 
rahupooldajate kongressile. Tervi
tuses väljendub kirg ik hukkamõist 
uue sõja õhutajaile, kindel veendu
mus õiglase rahuürituse võidus.

Rahvusvahelisele üliõpilastepäe- 
vale pühendatud pidulik koosolek 
kujunes m eie ülikooli kollektiivi 
nõukogude patriotismi kirkaks de
monstratsiooniks, mis väljendas 
tema sügavat ustavust rahukaitse 
üritusele.

A. Kolk
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N. !. P!R0G0V —  suur teadiane, patrioot ja humanist
Hom m e tähistab meie kodumaa 

koos teiste demokraatlike maade 
rahvastega suure vene õpetlase ja  
välikirurgia looja Nikolai Ivano- 
vitš Pirogovi sünni 140. aastapäeva. 
Need avastused ja  teened, mida 
Pirogov tulise patrioodina on and
nud oma kodumaale ja  kogu 
inimkonnale, on hindamatud.

Ülem aailm se kuulsusega suur 
vene kirurg, anatoom ja  õpetlane 
Nikolai Ivanovitš Pirogov sündis 
15. (25.) novem bril 1810. aastal 
Moskvas, 13-nda ning eelviimase 
lapsena perekonnas. Juba lapse
eas ilmnes Pirogovi juures kaldu
vus meditsiini tundmaõppimise vas
tu, mis hiljem  muutus suureks 
kiindumuseks arstiteadusse üldse, 
m illest anatoomia oli kõige enam  
eelistatud.

Alghariduse sai Pirogov kodus, 
kodukooliõpetajailt, keskhariduse 
Moskvas, K rjaževi instituudis, m il
le lõpetamise järel ta astus Moskva  
ülikooli arstiteadust õppima. Ü li
k o o l pääsemine oli noorele Piro- 
govile raskendatud tema nooruse 
tõttu (ta oli alles 14-aastane). 
M oskva ülikoolis tõusis N. Pirogov 
oma andekuselt esile. Lõpetanud 
1827. aastal Moskva ülikooli, seisis 
Pirogov küsimuse ees —  mida 
nüüd teha? Samal aastal asutati 
Tartu ülikooli juurde professoriks 
ettevalmistamise instituut. Pirogov 
otsustas sõita Tartu, õppima äsja
avatud instituuti. Eriala va ikul ot
sustas Pirogov kirurgia kasuks, 
kuna see põhjenes temale armsaks- 
saanud anatoomial.

Tartu ajastuga algabki Pirogovi 
kirurgiline tegevus. Siin leiab ta 
sooja vastuvõtu kirurgia kateedri 
ja  kliiniku juhataja professor 
M oieri poolt, kellest sai Pirogovi 
esimene kirurgiaõpetaja.

1835. aastal komandeeriti N. I. Pi
rogov Saksamaale, tutvuma sealsete 
kuulsuste tööga. Pirogov ei olnud 
vaimustatud saksa õpetlastest, kuna 
ta märkas nende piiratud teadmisi 
anatoomias.

Kevadel 1855 lahkus Pirogov 
koos teiste Professorite Instituudi 
kasvandikega Saksamaalt, et sõita 
Moskvasse, kus tal oli lootusi saada 
kirurgia õppetooli. Teel ta haiges
tus kohutüüfusesse ja  pidi selletõt
tu neljaks kuuks Riiga paigale jä ä 
ma. Tervistunult sõitis Pirogov läbi 
Tartu Peterburi. Teel ootasid teda 
kürvad teated. Tartus sai ta ku ul
da, et kunagi temale lubatud M osk
va ülikooli kirurgia kateedri juh a
taja koht oli ministeeriumi poolt 
antud Inozemtsevile. Pirogov jäi 
nüüd peatuma Tartu, kus teda 
Moieri perekond endise lahkusega 
vastu võttis.

Moier, olles vaimustatud Pirogovi 
operatsioonide kiirusest ja  heast 
tehnikast, otsustas loovutada oma 
juhatamisel oleva kirurgia kateedri 
Pirogovile. See on üks haruldasi 
juhte, kus õpetaja, nähes oma õpi
lase enesest suuremaid võimeid, 
heataht ikult sellele oma koha loo
vutab. Mõne aja pärast kinnitatigi 
Pirogov Tartu ülikooli kirurgia ka
teedri juhatajaks. Tulvil energiat 
alustas Pirogov oma tööd. Pirogov 
oli hea pedagoog ja  huvitav lektor. 
Oma õppetöö algusest peale otsus
tas ta oma õpilastele koik oma ko
gemused teatavaks teha, sest need 
pidid olema teistele õpetlikud. Selle 
eesm ärgiga hakkas ta Tartus pro
fessoriks oleku ajast pea'e igal 
aastal välja andma aruandeid, nii
nimetatud „Анналы хирургической
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клиники", milles ta annab täpse 
kirjelduse kõikide aasta jooksul 
sooritatud operatsioonide, nende 
tulemuste kohta.

1857. aastal valiti N. Pirogov 
korraliseks professoriks. Mõned 
kuud hiljem  komandeeriti ta 
Prantsusmaale, kus tuntud teadlased 
väljendasid kiitust Pirogovi uurin
gute ja ka tema äsjailmunud töö 
„Arterite ja  fasciate kirurgiline 
anatoomia" kohta. Nii sai 26-aas- 
tane vene õpetlane oma teaduslike 
uurimistega lääne-euroopa teadlas
te tähelepanu osaliseks. Nad olid 
sunnitud tunnustama vene m edit
siini saavutusi.

Prantsusmaa arstiteadus ei rahul
danud Pirogovi. Ta pöördus tagasi 
Tartu. Siin töötas ta professorina 5 
aastat. Selle aja vältel ilmusid 
tema sulest järgm ised tööd: „A na- 
tomia chirurgica truncorum, ar- 
teriorum atque fasciorum " fadina  
ja  saksa keeles ühes atlasega in 
folio), „Annalen der chirurgischen 
K lin ik" 1856— 1857, „Annalen der 
K lin ik " 1856— 1858 ja  „Über Durch- 
schneidung der Achillessehne", 
1840. Esimese töö eest sai Pirogov 
Dem idovi preemia.

Need viis aastat, m illal Pirogov  
Tartus kirurgia kateedri juh ataja 
na töötas, olid temale väga pro
duktiivsed. Temast kasvas täiesti 
iseseisev teadlane, laia silmaringi
ga uurija, hiilgav kirurg ja  ande
kas pedagoog, keTe nimi omandas 
üldise tuntuse. See oli üks põhjus
test, miks Pirogovile pakuti Peter
buri Kirurgia Akadeem ia kirurgia 
õppetooli. 18. jaanuaril 1841. aas
tal määratigi Pirogov M eediko-Kir- 
urgia Akadeem ia professoriks 
ja  sõjaväehospidali peaarsti teiseks 
abiks. Sellest hospidalist moodustas 
Pirogov hiljem  hospitaal-kirurgia  
kliiniku, kuhu ta määrati kirurgia  
osakonna juhatajaks.

Kui algas Krimm i sõda, palus 
Pirogov end komandeerida Sevas
toopoli lahinguvä jale, millise loa 
ta 1854. aastal ka sai. Nii lõppes 
Pirogovi tegevuse Peterburi ajastu. 
Ehkki ta kuni 1856. aastani püsis 
veel Kirurgia Akadeem ia professo
rite nim ekirjas, ei võtnud ta enam  
osa Akadeem ia tegelikust tööst. 
1856. aastal lahkus Pirogov ka 
akadeemiast. Tekib küsimus, mis 
sundis Pirogovi nii varakult loobu
ma õppetegevusest, mida ta nii 
väga armastas ja  m illega ta kuni

surmani tegeles? Üheks põhjuseks, 
mis teistele pinnaks silmas oli, tu
leb siin kindlasti pidada Pirogovi 
iseloomujooni —  sirgjoonelisust, 

I piiritut armastust oma eriala vas- 
i tu. Ta ei läinud kunagi kom pro

missideni ega painutanud selga 
i isikliku heaolu huvides. Tema  
' ideed olid progressiivsed. Selliseid 

mebi pehkinud tsaarirežiim ei va- 
! ianud, ja  Pirogov, kes omas ü le
maailmse kuulsuse, sai sageli oma 

I kodumaal vihkamise ja  tagakiusa- 
! mise osa'iseks. Teda taluti kui pa

ratamatust, kuid ei armastatud.
Peterburi ajastul saavutas Piro- 

! govi loov töö oma kõrgpunkti, 
j Suur on nende õpikute ja  mono- 
I graafide arv, mis sel a jal Pirogovi 
i sulest ilmusid. Nii valmis temalt 
: 1845. aastal „Täielik inimese ana

toomia kursus", 1846. aastal „Ана
томические изображения наружного 
вида и положения органов, заклю
ченных в трех главных полостях 
человеческого тела" (kohtuarstide
le), 1849. aastal —  „Koolera pato
loogiline anatoomia", 1851. aastal —  
„Topograafilise anatoomia lõiked 
ine. Viimase töö juures kasutas 
Pirogov külmutatud laipade saagi
misel saadud lõikeid. See töö tõi 
Pirogovile ülemaailmse kuulsuse ja  
tegi tema nime surematuks.

1852. aastal Pirogov kirjeldas 
oma kuulsa luu plastika operatsi
ooni, mis „Pirogovi operatsiooni 
nime all maailma arstiteaduslikus 
ki^ianduses kuulsaks sai.

Sama ajastu keskel valmis Piro- 
s-ovilt kliiniliste tähelepanekute ja  
uurimuste tulemusena töö „Eetri 
aurud kui valuvaigistav vahend k i
rurgilises praktikas".

Lahkudes Peterburist siirdus Pi- 
roFov oma mõisasse Višnia, kus 
bakkas tegelema m ajapidamisega. 
Ekslik oleks arvata, et Piro^ov 
siin oma arstiameti o 'eks maha 
pannud. Tema eluase sai nagu pal
verännaku kobaks, kuhu voolas 
L ikk u  tuhandeid haigeid, et saada 
Pirogovilt arstiabi. Ta tegi endisest 
väikesest kõrtsist operatsioonitoa ja  
paigutas opereeritud haiged talu
taredesse.

Professorina edasi tegutsedes 
oleks Pirogovil vaevalt aega jätk u 
nud suure teose „Наччлз военно- 
полевой хирургии" koostamiseks, 
mis seni pole kaotanud oma 
värskust ja õnetlikknst. 1881. aasta 
maikuus pühitseti Moskvas Piro- 
srovi 50-aastase arstitegevuse ju u 
belit, millest ka juubilar ise osa 
võ++is. Tmibelipidnstustele koerunes 
hulgaliselt osavõtjaid nii V en e
maalt kui ka välismaalt. Pirogovile 
iagati auaadresse. ta valiti audok
toriks ine. Oma kõnes pidustustel 
ütles Pirogov: „Mina, mineviku ini
mene, kõrvale iättes kiirelt m öö
duva oleviku, tõstan klaasi helge 
tuleviku terviseks ja  soovin süda
mest noorele generatsioonile kõige 
paremat —  õigust ja  vabadust!"

See oli Pirogovi viimane kohtu
mine oma õpilaste ja  kaastööliste
ga. Pirogov põdes suulae vähki, 
mis taPe tohutut piina valmistas ja  
millesse ta 5. detsembril 1881. aas
tal suri.

Pirogov omab suuri teeneid vene 
kirurgia arendamisel. Ta on väli
kirurgia looja. Tem a nimi ja  tema 
tööd meditsiinis, niihästi kirurgia 
kui ka välikirurgia alalt olid, on, 
ja  jäävad õilsaks eeskujuks meie 
nõukogude arstidele.

Prof. A. Linkberg

Parandada ametiühingu tööd arstiteaduskonnas
Meie üliõpilasnoorsoo kasvatam i

sel on kutsutud väga tähtsat osa 
etendama ametiühing, kes peab vä
simatult võitlema oma liikmete 
ideelis-poliitilise teadlikkuse tase
me, õppedistsipliini ja  õppeedukuse 
tõstmise eest, kommunistliku m o
raali nõuete austamise juurutam ise  
eest meie noortes.

Vaatleme, kuidas on neid üles
andeid täitnud arstiteaduskonna 
ametiühingu büroo, m ille esim e
heks on sm. Mart Kull.

Kohe pärast büroo valimist, mis 
toimus septembris, jagati liikmete 
vahel ülesanded ja  asuti tööplaani 
koostamisele. Selle realiseerimisel 
on küll saavutatud mõningat edu, 
kuid tulemused o'eksid võinud 
kahtlem ata olla palju  suuremad, 
kui oleks õigeaegselt loodud ja  
tööle rakendatud tugev aktiiv. Seda 
aga pole seni tehtud.

Arstiteaduskonna üksikutel kur
sustel esineb väga palju  loengu
telt puudumisi. VI kursusel ulatus 
puudumiste protsent koguni 50-ni. 
Tu'eb  tunnustavalt märkida, et bü 
roo osutas sellele nähtusele vääri
list tähelepanu, kontrollis olukorda
VI kursusel ja  leidis, et enamik

puudumisi olid põhjendamatud. 
Tarvituselevõetud abinõude tule
musel on nüüd puudujate arv jä r 
sult vähenenud. Kõrgema õppe
distsipliini eest võit'emise eesm är
gil on sisse viidud rühmadevahe
line võistlus punktide süsteemi alu
sel, kusjuures sellega seotud küsi
musi arutatakse ka rühmade koos
olekuil.

Halb on aga see, et need büroo 
iseendast väärtuslikud algatused 
pole organisatsiooniliselt k ü la lt  
kindlustatud. Viga seisneb nimelt 
selles, et ametiühingu rühmad ei 
tööta küllalt intensiivselt. Mones 
rühmas, nagu näiteks raviosakonna  
III kursusel, pole pärast aruande- 
valimiskoosolekut toimunud ainust
ki koosolekut. Tihtipeale puudub  
vajalik tihe side komsomoligruppi- 
dega. Mõnes ametiühingu rühmas 
pole ühtki kommunistlikku noort. 
Oleks otstarbekohane jaotada kom 
munistlikud noored rühmadesse sel
liselt, et igas rühmas oleks mõni 
kommunistlik noor. Samuti tuleks 
edaspidi rühmades hoopis tähele
panelikumalt jä  gida ühiskondlike 
kohustuste jagam ist, et kõrvaldada 
praegu esinevat mõnede ü iõpilaste

ülekoormatust ja  rakendada tööle 
ka seni passiivsetena püsinud noo
red.

Rohkem tähelepanu tuleks bü 
rool edaspidi pöörata ka õppeme
toodilise töö parandamisele. Seni 
on büroo ses osas ilmutanud luba
matut passiivsust, kuigi on signaa
le, et mõnede õppejõudude töö 
(näit. sm. Purre —  nakkushaiguste 
praktikumide osas) ei vasta nõue
tele.

Hoopis enam tuleks tegelda ka 
poliitinformatsioonide läbiviimise 
kontrollimisega, millest büroo seni 
sisuliselt täiesti eemale on jäänud. 
Suureks lüngaks töös on ka sideme 
puudumine Ü TÜ -ga, mida büroo  
ei taotlegi, kuigi ta peaks olema 
elavalt huvitatud sellest, et Ü TÜ  
tööst võtaksid osa laiad üliõpilaste 
hulgad, osutama abi temaatika 
kindlaksmääramisel ja  selle reali
seerimise kindlustamisel.

Laialdase aktiivi abiga tuleb 
arstiteaduskonna ametiühingu bü 
rool töös esinevad puudused likvi
deerida ja  suurendada oma osa 
noorte kommunistliku kasvatuse 
töös.
A. Uustal, A. Pärismaa, R. Zimmer

Vähem kui poolteist kuud on jä ä 
nud talvise eksamisessioonini. Seisab 
ees pingeline ülesanne —  õiendada 
semestri lõpus kõik ettenähtud ar
vestused ja  seejärel asuda eksami
sessioonil eksamite sooritamisele. 
Teatavasti tulevad arvestused õien
dada enne eksamisessiooni algust.

Tavaliselt lõpevad praktilised 
tööd üks kuni kaks nädalat enne 
semestri lõppu. Aega eksamisessioo
ni alguseni kasutatakse õpitud m a
terjali kordamiseks, lõplikuks sides- 
tamiseks ning arvestuste sooritami
seks.

Teoreetiliste teadmiste omanda
misel ja  kindlustamisel ning üliõpi
laste virgutamisel iseseisvale tööle 
omavad suurt tähtust semestri jo ok 
sul korraldatud kontrolltööd. Pato
loogilise anatooomia ja  kodulooma
de anatoomia kateedris on eduga 
rakendatud üliõpilaste teadmiste 
kontrolliks diferentseeritud eelar- 
vestusi. Koduloomade anatoomias 
toimetatud teadmiste kontroll vete- 
rinaarteaduskonna I kursuse üliõpi
lastega näitas, et valdavas enam u
ses suhtutakse töösse tõsiselt ja  on 
saavutatud hinnatavaid tagajärgi. 
Kontrolltööde tulemused arutatak

se läbi kateedri koosolekuil ja  toot- 
misnõupidamistel üliõpilastega, kus 
analüüsitakse m ahajäävuse põhjusi 
ja leitakse teid nõrkade üliõpilaste 
abistamiseks. Väga tähtis osa kõrge 
õppeedukuse saavutamisel on kur
suse hooldajal õppejõul. Tundes in
dividuaalselt oma kursusel õppetöös 
m ahajääjaid üliõpilasi, tuleb tal 
viivitamatult astuda samme vasta
vate abinõude tarvituselevõtmiseks. 
Erilist tähtsust omavad siin konsul
tatsioonid. Konsultatsioonide ajad  
tehti teatavaks juba semestri al
gul, kuid nõrkadele üliõpilas
tele tuleb lisaks korraldada täien
davaid individuaalkonsultatsioone 
ka väljaspool ettenähtud plaani.

Lähenev eksamisessioon kohustab 
senisest veel rohkem tähelepanu 
pöörama õppetöö parandamisele. 
Tuleb kasutada kõiki võimalusi üli
õpilaste iseseisvale tööle rakenda
miseks ja  nende töö kontrollimi
seks.

Tähistagem käesoleva semestri lõ
pul toimuvaid kohalike nõukogu
de valimisi õppetöö ideelis-ieoree- 
tilise taseme uue tõusuga, töös esi
nevate lünkade likvideerimisega!

Van. -õpetaja P. Saks

Ühiselamud saagu kasvatustöö keskusteks
Ühiselamute olukord on viim as

tel aastatel järjest paranenud, üha  
suuremat tähelepanu pööratakse 
üliõpilaste poliitilisele kasvatami
sele ühiselamuis, mis veel mõnda 
aega tagasi oli täiesti sööti jäetud  
töölõiguks. Nii on ELKN Ü  TRÜ  
Komitee initsiatiivil organiseeritud 
loengute läbiviimine ühiselamuis 
kaks korda kuus, iga nädal kor
raldatakse vestlusi tubades, seina
lehed ilmuvad juba võrdlemisi re
gulaarselt. Tiigi tänava internaadis 
on korraldatud sotsialistlik võistlus 
parima ja  korralikema toa ni
mele jne.

Neist edusammudest on aga veel 
vähe. Senini jääb faktiks, et polii
tiline kasvatustöö, noorte m aailm a
vaate kasvatamine ühiselamuis toi
mub siiski süsteemitult ja  pinna
liselt. Käesoleval õppeaastal on 
ühiselamutes läbi viidud kokku  
üle neljakümne loengu väga mit- 
m ekesistel teemadel, nagu „A m ee
rika agressioon K oreas", ,/Võitlev 
Vietnam ", „Pööre keeleteaduses 
jne. Kahjuks aga esineb loengute 
organiseerimisel suuri puudusi. 
Loengute plaanist on kinni peetud 
ainult Tiigi ja  Lauristini tän. ühis
elamus. Väga vähe on loenguid 
korraldatud Ülikooli, Pioneeri, Kas
tani jt. ühiselamutes. Tihti on ka 
oengute kvaliteet olnud madal ja  

nad on sisaldanud poliitilisi vigu.
Iganädalasi vestlusi tubades 

viiakse korralikult läbi ainult 
Lauristini ja  Kastani tän. ühisela
mus. Täiesti puudulik on vestluste

organiseerimine aga Näituse ja  
Jaama tän., osalt ka Tiigi tän. in
ternaadis. V  iimatimainitud ühis
elamu 55. toa vanem laskus ses 
osas koguni nii madalale, et jättiä 
vest* used läbi viimata ja  andis toa 
elanikele käsu, et nad järelepäri
misele vastaksid, et vestlusi siiski 
korraldatud on.

Poliitilise kasvatustöö paranda
mise osas ühiselamutes seisab meil 
ees suur töö. Tuleb organiseerida 
ühiseid teatri, kino ja  näituste kü- 
lastamisi ja  arutelusid, organisee
rida laialdane sotsialistlik võistlus 
parima toa nimele, korraldada õp
petöös nõrgalt edasijoudvate üli
õpilaste abistamist ja  votta tarvi
tusele teisigi abinõusid kollektiiv- 
sustunde kasvatamiseks. Praktika  
mõttes oleks väga hea organisee
rida ühiselamutes süstemaatiliselt 
vene keeles vestlemist.

Nende ja  teiste ülesannete täit
mine lasub eeskätt ühiselamute 
nõukogudel, eriti ühiselamu vane
matel, kes peavad oskus ikult tööle 
kaasa tõmbama internaadis elune- 
vaid kommuniste ja  kommunist
likke noori, viima kasvatustöö iga 
üksiku üliõpilaseni.

Ka ülikooli komsomoli- ja  ameti
ühingukomiteed peavad paremini 
juhtima kasvatustööd ühiselamutes. 
Nende ülesandeks on nõukogude 
perioodiline juhendamine, tööplaa
nide täitmise kontroll jne. Tuleb  
sisse seada ühiselamute vancrmate 
perioodfine aruandlus ELKNÜ ja  

a/ü komitee ees. A. Käärik

Mõni päev tagasi oli põllum ajan- , 
dusteaduskonna III kursuse üliopi- ' 
lastel võimalus ulatada oma abista
vat kätt Vaba E u kolhoosile, et 
aidata kaasa suhkrupeetide koris
tamise lõpetamisel.

Enamus üliõpilastest, nagu J. V i
ru, A . Linnamägi, S. Seep, S. Truus 
ja  paljud teised töötasid kolhoosi
põllul eeskujulikult ja  pälvisid 
kolhoosi esimehe kiitva hinnangu.

On väga kahju, et leidus ka 
loodreid. Üliõpilased V. V ija , V. 
Laur, H. Narusberg, G. Roosve ja
H. Kõiv raiskasid aega igasugus-

teks viljatuteks targutusteks ja  ar
vasid, et tähtsam on kuidagiviisi 
aega surnuks lüüa kui kolhoosi 
tegelikult aidata.

Nimetatud „nahavedajate" hulgas 
on ka teaduskonna ametiühingu 
büroo liige ja grupiorganisaator 
V. Laur, kes aktivistina oleks pi
danud seltsimeestele eeskuju näi
tama. Ametiühingu bürool tuleks 
rohkem tähelepanu pühendada oma 
kaadri kasvatamisele ja  selle ees
rindliku osa kindlustamisele.

A . Külaots

Matemaatika-ioodustea- 
dnskonna oiümpiaadiit

Möödunud laupäeval toimus 
olümpiaadi ürituste sarjas m ate
m aatika-loodusteaduskonna esim e
ne ülevaatusõhtu.

Üksikutest esinejatest said pari
mate hinnete osaliseks deklamaator
I. Sõrmus, rahvatantsurühm, kes 
eelmisest olümpiaadist peale oli 
tõhusat tööd teinud, vokaalsolistid
O. Prinits ja  A . Trass jt.

Rida ettekandeid kannatas aga 
vähese viimistluse ja  teiste puu
duste all. Ühtlus puudus näiteks 
konekoori ettekandes, üksikud koo
ri liikmed pidid kasutama teksti 
abi jne. Täiesti ebaõnnestus võim- 
lemisrühma esinemine, m ille saa
teks oli okupatsiooniaegne šlaage- 
rikene!

Kuigi m atem aatika-loodustea
duskonna ülevaatusõhtu näitas ise
tegevuse taseme mõningat tõusu, 
võrreldes eelmise olümpiaadiga, 
tuleb siiski veel ära teha suur töö 
kunstilise m eisterlikkuse tõstmisel.

A. Roosalu

Ülikooli Spordiklubi II konver 
rents toimub ülikooli aulas 26. 
novembril s. a. algusega kell 11. 
Kõigi delegaatide osavõtt konve
rentsi tööst on nõutav.

UTÜ k ee !e te a d u se -a !a n e  konverents
ÜTÜ ajaloo- ja  keeleteaduse 

osakonna nõukogu korraldusel toi
mub kolmapäeval, 29. novembril 
s. a. algusega kell 18 peahoone 5. 
auditooriumis seltsimees Stalini 
keeleteaduslikele töödele pühenda
tud konverents. Konverentsi kavas 
on järgm ised ettekanded: „Marri v i
gade kajastusi eesti keeleteaduses";
V  kursuse üliõpilaselt Rein Kullilt 
ja  „Seltsimees Stalini tööde täht
sus ajalooteadusele" sama kursuse 
üliõpilaselt Aim e Ongolt.

jC 5У. ж м гж ж и* с т а *

25. nov. s. a. kell 20 toimub pea
hoone 5. auditooriumis L. N. Tols
toi surma 40. aastapäevale pühen
datud ettekandekoosolek.

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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Võitnud sotsiatismi maa põhiseadus

Kodanlikud igandid väljenduvad  
õige mitmesugusel kujul. Nad pei
davad end tihti näilikult kõige kor
ralikumate ja  õilsamate maskide 
taha: omasugune seltsimehelikkus, 
sõbralikkus, teatavad „lem m iklau
lu d ", „traditsioonilised" peod, süü
tud sünni- ja  tähtpäevad jne. Kui 
aga vaadata lähemalt, võib tihtipea
le  kõigi nende väliselt mitte sugugi 
halbade asjade taga näha mäda li
beralismi,, buršlikku anarhismi, 
prassimist. Sageli kasutab klassi
vaenlane seda osavalt ära ja  asub 
ju st niisuguste moraalselt laostuva
te noorte seas põimima oma võrku.

Kodanlikud igandid esinevad 
praegu palju  varjatum al kujul kui 
varem . Vaenulik suhtumine vene 
keele õppimisse ja  üksikuis aineis 
korralda tavaisse venekeelseisse  
loengutesse, ebanõukogulik suhtu
mine m arksistlik-leninliku teooria 
omandamisse, ühiskondlikust tööst 
eemalehoidmine ja  bolševistliku  
kriitika vääriti mõistmine —  need 
on mõned nähtused, m illedes aval
duvad kodanliku ideoloogia mõjud.

Alles hiljuti oli meil TR Ülikoo
lis kom beks sageli korraldada iga- 
sugnseid kursuse- ja  futvumisõh  
tuid. Ei saa öelda, et sellised koos
viibimised iseendast oleksid olnud 
kuidagi kahjulikud. Kuid häda seis
nes selles, et teatud tegelinskid 
püüdsid teha neist mitte lihtsalt 
noorte koosviibimisi, vaid kujun 
dada neid sihikindlalt t e a t u d  
koosviibimisteks, mis on t e a 
t u d  „traditsioonilise" vormi 
kohaselt üles ehitatud. Ja sel
le le  „vorm ile" leidus ka otse
kohe, justkui „iseenesest" vastav 
sisu : kerged, apoliitilised pa
lad, ülemeelikus, ülekeev tuju jne. 
Kui meie üliõpilaste enamik, meie 
üliõpilaste aktiiv hakkas nõudma 
sellistel kursuseõhtutel sisukaid, 
nõukogulikke ettekandeid, siis 
püüdsid kodanliku ideoloogia kand- 
jad-organisaatorid üliõpilasmassi 
veenda, et „kogu aeg saab kuuldud 
tõsiseid asju, marksistlikku õpetust, 
—  las üliõpilased vahel ka puhka 
vad neist tõsistest asjadest ja  tee
vad kerget n a lja " jne. Sõna?a — see 
oli klassivõõra elemendi avalik pro
test nõukogude ideoloogia vastu, 
püüe demonstratiivselt näidata, et 
nõukogude patriotism ja  ideoloogi
line üleolek pole muud kui peale
sunnitud „koorem ", mida „kogu  
aeg tuleb kanda". Selliste tegelinski
te poliitika lõppes haledalt: meie 
üliõpilaskond paljastas, naeruvää
ristas ja  isoleeris nad kui kodanli
ku ideoloogia marutaudi kandjad, 
kni võõrkehad meie kollektiivis.

Miks püüti ja  püütakse ehk veel 
tänapäevalgi mõne üksiku n õu k ogu 
devaenulikult meelestatud isiku 
poolt väita, et üliõpilastel peavad 
olema o m a d  igivanad „traditsioo

nid", kombed, mille kilde esineb 
kahjuks veel ka meil nõukogude 
ülikoolis? Mis on neis traditsiooni
des eriti meeldivat? Ei midagi. Need 
traditsioonid ja  „peened" kombed 
eranditult kõik on nõukogude ini
mese mõtlemisviisi seisukohalt ab
surdsed, nad pole mingi mõistliku 
argumendiga põhjendatud. Korpo
ratsioo n iliste  vaim ja  anarhiline 
mürgeldamine, mida kultiveeris ko
danlik ülikool, on üks osa kodan
likust ideoloogiast, ja  kes näeb sel
les vaid süütut nooruserõõmu ja  
vallatusi, see ei mõista praktiliselt 
orienteeruda ideoloogilistes küsi
mustes.

Meie kommunistlike noorte orga
nisatsioon pole seni kahjuks veel 
suutnud leida küllalt uusi nõukogu
likke noorte kultuuritöö vorm e ja  
organiseerida kultuurset puhkuse 
veetmist.

Ei saa salata, et mõnesuguste ko
danlike igandite vastu on meie par
tei-, kom som oli- ja  ametiühingu 
organisatsioonid edukat võitlust pi
danud. Me võisime viimase aasta 
jooksul jä 'eida  ül kooli kooride üm 
bersündi nõukogulikeks koorideks. 
Wäeme võltsi sõbramehelikuse, 
liberaalsuse mentaliteedi purune
mist õpperühmades ja  selle asendu
mist nõukoguliku, printsipiaalse 
kriitika ja  enesekriitikaga. Meie 
keskkonnas ei sallita enam „härra
sid" ja  „preilisid". Meie üliõpilased 
oma enamikus tunnevad juba süs
temaatilise ja  plaanikindla õppetöö 
meetodeid kui ainuõigeid. Kes seda 
ignoreerib, see võetakse avalikkuse 
ees kriitika tule alla.

Pruugib vaid jälgida m eie a jale
he ja  seinalehtede viimase aasta 
numbreid —  seal esinevad k irja 
saatjatena juba kümned ja  sajad  
aktivistid. Nad esinevad kriitikaga 
ka vabariiklikus ajakirjanduses —  
julgelt ja  ausalt, oma nime varja  
mata. Ei vaikita maha ka saavutusi 
Nii võime me jälgida, kuidas nõu 
kogude moraal, nõukogulik tead 
vus murrab sisse meie üliõpilaste 
perre.

Kuid võitlus kodanlike igandite 
vastu pole veel lõpule viidud. Mei: 
peame seda võitlust pidama üha ak 
tiivsemalt ja  plaanikindlamalt, kõi
ge mitmekesisemais vormides, pea 
me silmas pidama muutunud tingi
musi, mille tagajärjel on muutu 
nud ka kodanlike igandite avaldu
misviisid.

Meie üliõpilastele tuleb eeskujuks  
seada, propageerida seda, kuidas 
õppisid ja  töötasid oma nooruses 
marksismi-leninismi geniaalsed loo 
jad M arx, Engels, Lenin ja  Stalin, 
kuidas õppisid ja  töötasid Kalinin, 
Viktor Kingissepp jt. töörahva ees- 
rindlikemad pojad. Püsivuse, tahte
jõu ja  töökuse eeskujud peavad 
innustama meie noori nende üles
annete täitmisel, mis nende ees 
seisavad.

Iga aasta 5. detsembril tähistab nõukogude rahvas 
oma rõõmsat tähtpäeva —  Stalinliku Konstitutsiooni 
päeva. Tänavu 5. detsembril täitub 14 aastat päevast, 
mil VIII Erakorraline Üleliiduline Nõukogude K ong
ress võttis vastu kõigi aegade kõige dem okraatliku
ma ja  õiglasema põhiseaduse —  N SV Liidu Konsti
tutsiooni, mille meie maa rahvad tema looja auks 
nimetasid Stalinlikuks Konstitutsiooniks.

Uhkusega võime märkida et ühegi kapitalistliku  
maa kodanike! pole selliseid suuri dem okraat!ikke 
õigusi, mida omame meie, nõukogude inimesed. 
Stalinliku Konstitutsiooniga on kõigile kindlustatud 
õigus tööle, puhkusele ja  haridusele, sõna-, südame
tunnistuse jt. demokraatlikud vabadused. On suur 
õnn elada Nõukogude riigis. Enamus meiegi Tartu  
Riikliku Ülikooli praegustest üliõpilastest pidanuks 
kodanliku korra a jal leppima ainult algharidusega, 
või —  kui nad suutnuksidki jõuda kõrgema haridu
seni — , oleksid nad pidanud juba ette arvestama 
iöötaoleku ohtu. Me teame, et neist koledustest, sel
lest raskest olukorrast päästis meid ainult nõukogu
de kord, et ainult Stalinlik Konstitutsioon avas meile 
tee õnnelikku, vabasse ja  töörõõmsasse ellu. See 
teadmine mitmekordistab meie tahet ja  jõudu võit
luses järjest paremate töötulemuste eest.

Stalinlik Konstitutsioon on mitte üksnes kõige de
m okraatlikum põhiseadus maailmas. Teda eristab 
teiste maade konstitutsioonidest ka see, et meie

põhiseadus pole mitte mingi programm või Sõnes 
deklaratsioon, vaid kättevõidetud reaalsus, m eie 
võitude kokkuvõte, milles deklareeritud õigused ja  
vabadused on tegelikkuses tagatud.

Sellepärast ülistatakse kõigis meie m aa keeltes 
Stalinlikku Konstitutsiooni, sellepärast kõlavad kõik
ja l meie maa! tänulaulud selle konstitutsiooni loo
jale suurele Stalinile.

Nõukogudem aa põhiseaduse tähtsus ja  m õju ei 
piirdu mitte üksnes meie maaga. Stalinlik Konsti
tutsioon on lootuseks ja  lipuks m iljonitele om a va
baduse eest võitlevaile inimestele kogu maailmaa,

17. detsembril astub Nõukogude Eesti ja  rea teiste 
liiduvabariikide töötav rahvas valimiskastide juur
de, et valida saadikuid kohalikesse nõukogudesse. 
Need valimised toimuvad Stalinliku Konstitutsiooni 
a'usel. Meie valimised on tõeliselt demokraatlikud. 
Nõukogude võim, Stalinlik Konstitutsioon andis töö
tavaile inim este'e võimaluse ise otsustada oma maa 
saatust, ise juhtida oma riiki. Kõrgelt hinnates seda 
õigust kasutab kogu töötav rahvas üksm eelselt oma 
demokraatlikku valimisõigust ning hääletab veendu
nult kommunistide ja  parteitute stalinliku bloki 
kandidaatide poolt.

Stalinliku Konstitutsiooni lipu all sammub nõu
kogude rahvas vastu uutele võitudele oma loovas 
töös, kommunismi võidule m eie maal.

/ ö ö  e a s ?

Ametiühing on kommunismi kool 
— selle loosungi all toimus TRÜ 
ametiühingu konverents. Aruande
ga kohaliku komitee tegevusest 
esines komitee esimees sm. Paul. 
Nii aruandja kui ka sõnavõtjate 
poolt toodi esile rida puudusi ko
mitee töös ametiühingute X  kong
ressi otsuste täitmisel.

Aruandja ja  sõnavõtjad sm-d 
Mitt, Kallas, Üustal jt. puudutasid 
olulisi puudusi teadusliku töö alal. 
Ka õppetöö alal on puudusi roh
kesti, kuigi õppetöö üldine tase on 
tunduvalt tõusnud. Esineb juhtu
meid, )kus loengute tase on äärmi
selt madal, nagu näiteks prof. 
Poska-Teissi loengud. Õppejõudu
de Kenkmani, Konksu jt. loenguis 
esineb formalismi ja kodanlikku 
objektivismi. Mõned õppejõud ei 
pööra tähelepanu sellele, et prakti
kumid oleksid küllalt produktiiv-

EK(b)P KK VIII pleenumi otsus
te alusel on peetud ulatuslikku 
võitlust kodanliku natsionalismi 
vastu. Õppejõudude ideelis-poliiti- 
iis-e taseme tõstmiseks on osuta
tud suurt tähelepanu Marksismi- 
leninistmi õhtuüHkooli ja poliit
koolide ning -ringide töö paranda

misele. Siiski on õhtuülikoolis ri
da õppejõude, kes kas üldse ei käi 
loenguil (Taev, Laigna) või puudu
vad sageli (Viil, Maiste, Pärl jt.). 
Am etiühing pole teostanud küllal
dast kontrolli iseõppijate töö üle, 
samuti oleks tulnud teha palju  
rohkem poliitkoolide töö paranda
miseks.

Üliõpilaste osas on ametiühing 
korraldanud poliitiliste teadmiste 
taseme tõstmiseks lisaloenguid va
nematele kursustele, on teostatud 
poliitinformatsioonide läbiviimise 
kontrolli, võideldud õppedistsipliini 
kõvendamise eest jne. Ent 'ameti
ühingu komitee pole siiski osuta
nud küllaldast valvsust kodanlik- 
natsionalistlike ja kulaklike olluste 
suhtes, mille tagajärjel pääsesid 
ametiühingu juhtivaisse organeisse 
klassivõõrad elemendid) (Laats, 
Puusaag, Kruus, Kivistik jt.). L u 
bamatult vähe on tegeldud kom 
munistliku moraali juurutam ise 
к ü si mu st e ga ü 1 iõ p i 1 a sk on na s.

Väga terava kriitika osaliseks 
sai haldusaparaadi, eriti aga raa
matupidamise osakonna töö. Nagu  
märkisid sm-d Roonurm, Kurm  jt., 
on raamatupidamise osakond luba
matult halvasti korraldanud sti-

pendiumidie ja  palkade väljam aks
mist. Haldusaparaat on aga vähe  
hoolt kandnud ühiselamute ja  audi
tooriumide varustamise eest häda
vajaliku mööbliga (näit. riidtevar- 
nad).

M itte küllalt hästi on ametiühing 
korraldanud ka šeflustööd. K ol
hooside abistamise organiseerimine 
on toimunud n. ö. üheteistküm 
nendal tunnil ja  on olnud mõne! 
m ääral ühekülgne.

Konverentsi delegaatide, distsi
pliini küsimusi puudntasid sm -a  
Tammeorg, Laas jt. Nad kritiseeri
sid õigusega delegaate, kes ei võt
nud osa konverentsi tööst, õ igu s
tatud nurinat tekitas ka asjaolu, et 
rektoraat ja  haldusaparaat polnud 
saatnud ühtki esindajat konverent
sile.

Hoolim ata esinenud puudustest 
väärivad tunnustamist ka  edusam 
mud ametiühingu töös. Seepärast 
tunnistas konverents komitee tege
vuse rahuldavaks. Uuele komiteele 
anti konkreetsed ja  asjalikud tege
vusjuhised põhjaliku otsuse näol, 
mis mobiliseerib ametiühingu ko
miteed võitlema töö uue tõusu eest.

V. Kraav

Talle kuulub meie usaldus

Teine tHemaaMmne rahupooldajate kongress
16.— 22. novembrini toimus Varssavis teine ülemaailmne rahupool

dajate kongress, m ille tööst võttis osa enam kui 2000 rahusaadikut 
81 maalt.

Varssavi kongress kujunes tõeliseks m aailm a rahvaste assambleeks, 
mis näitas rahvaste kindlat ustavust rahu üritusele, kindlat otsusta
vust kaitsta rahu ja  ajada nurja sõjaõhutajate avantüristlikud plaanid. 
Kongress võttis vastu manifesti maailma rahvastele ja  läkituse Ühine
nud Rahvaste organisatsioonile ning valis Ülem aailm se Rahunõukogu, 
tkes hakkab juhtim a rahvaste võitlust rahu eest.

N. I. Pirogovi tegevusele pühendatud teaduslik 
konverents

Eelseisval pühapäeval, 2. det
sem bril a lg "seg a  kell 15 toimub 
aulas teaduslik konverents, mis on 
pühendatud N. I. Pirogovi sünni 
140. aastapäevale.

Peale rektor prof. Koordi ava
sõna kuulatakse ära prof. E. Mar- 
tinsoni ettekanne „N . I. Pirogovi 
elu ja  tegevus", Eesti NSV tervis
hoiuministri sm. P. Kalju ette

kanne „N. I. Pirogovi elu ja  tege
vuse Tartu periood (1828— 1841)", 
sm. A . Seppo ettekanne „N . I. Piro 
gov —  geniaalne vene teadlane 
kirurg" ja  dots. A . Elango ette
kanne „N . I. Pirogov pedagoo 
giua".

Konverentsi a jal korraldatakse 
ka N. I. Pirogovile pühendatud 
näitus.

Prof. F. М я г к о м ^o/o

„Andeka teadlasena, väljapaistva  
pedagoogina, veendunud bolševiku- 
na on professor Eduard Martinson 
meie väärikaks saadikukandidaa
diks Tartu linna Töörahva Saadiku
te Nõukogu valim istel," sõnas sm. 
Vill, esitades ülikooli kollektiivi 
üldkoosolekul sm. Martinsoni linna
nõukogu saadikukandidaadiks.

Ja kogu saal vastas sellele ette
panekule soojade poolehoiuaval- 
dustega. Selleks oli ka põhjust, 
sest kõik koosviibijad teadsid, et 
sm. Martinsoni kogu senine elu, 
tema väsimatu töö sotsialistliku 
isamaa teenimisel tunnistab, et ta 
väärib m eie usaldust.

. . .Juba lapsena huvitas Eduard 
Martinsoni arstiteadus. Kuid kõr- 
?em haridus oleks talle, Liibavi sa
dama teenistuja pojale, kes raskus
ega võideldes omandas alghariduse 

Liibavis ja  keskhariduse Tallinnas, 
aevalt osutunud kättesaadavaks, 

kui poleks olnud Oktoobrirevolutsi
ooni, nõukogude võimu võitu. See
pärast sm. Martinson mõistis, et te

ma kohus on asuda relvaga käes 
noore Nõukogude riigi kaitsele.

Ja altes 1920 aastal, kui peam i
sed interventsioonijõud olid ju 
ba likvideeritud, asub sm. Martin
son teostama oma ammust unistust 
—  ta astub Leningradi ülikooli 
arstiteaduskonda. Ent ka siin annab 
ta välihospidalis töötades oma pa
nuse kodumaa kaitseks välisvaen
laste vastu.

Väsimatu tahe omandada teadust, 
anda oma jõud ja  pingutused nõu
kogude teaduse arendamiseks —  
see soov innustas seltsimees M ar
tinsoni, kuna ta teadis, et nii saab 
ta kõige enam kasu tuua armasta
tud nõukogude võimule, mida ta 
oli kaitsnud esimestest revolutsioo- 
nipäevist peale. Juba III kursuse 
üliõpilasena äratavad E. Martinso
ni eksperimentaalsed uurimistööd, 
mis räägivad vastuvaidlematult 
noore arsti andekusest, üldist tä
helepanu. Nii jäetakse E. Martin
son pärast õpingute lõpetamist aspi
rantuuri, kus ta asub tööle biokee
mia kateedri juures.

A lgab pingeline, innukas töö 
teaduse alal. Lõpetanud edukalt 
aspirantuuri, arendab sm. Martin
son Leningradis ulatuslikku tea
duslikku ja  pedagoogilist tegevust, 
mis toob talle 1951. aastal uue tun
nustuse professori nimetuse om is
tamise näol. Sõjaeelsete viisaasta
kute ajal võtab sm. Martinson ju h 
tivalt osa noorte kaadrite kasvata
misest Omski, Smolenski, Pjatigors- 
ki ja  Rostovi õppe- ja  uurimisasu- 
tistes, 1937. a. kaitseb ta oma dokto
riväitekirja. 1959. aastal pöördub  
seltsimees Martinson tagasi Lenin
gradi, kus ta tulise patrioodina jä t
kab täie energiaga oma loovat tööd 
ka blokaadi karmidel päevadel.

Küpse teadlasena, kelle arvel on 
poolsada mitmesugust põhjalikku  
teaduslikku tööd, karastatud bolše- 
vikuna, kogenud pedagoogina tuli 
seltsimees Martinson möödunud! 
aastal Eestisse. Juba aasta juhib ta 
meie ülikoolis biokeemia kateedrit 
ja  võtab aktiivselt osa teaduslikust 
ning ühiskondlikust elust. Seltsi
mees Martinsoni tegevus on väga  
laiaulatuslik: ta esineb huvitavate, 
sügavalt ideeliste ja  põhjalike loen
gutega üliõpilastele, arendab suurt 
teaduslikku tööd oma erialal, ent 
samal a ja l leiab aega esinemiseks 
ka, populaarteaduslike loengutega  
ja tunneb sügavat huvi meie üli
kooli ajaJoo küsimuste vasta. 
Kirglikult, bolševistliku printsipi
aalsusega peab sm. Martinson võit
lust kodanlike igandite vastu üli
koolis, ükskõik kus ja  m illisel k u 
ju l nad ka ei esineks.

Veendunult anname eelseisvail 
valimistel oma hääle sm. Martinso
ni poolt, sest tunneme teda kui 
tublit nõukogude teadlast ja  patri
ooti, tähelepanelikku kasvatajat ju  
eesrindlikku ühiskondlikku võitle
jat, kes oma tööga on võitnud meie 
usalduse.

J. Kask
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Ehitame uut !akkamatus võittuses iganenu vastu 
meie inimeste teadvuses!

Hoolikalt valmistuda t)TÜ IV teaduslikuks 
konverentsiks

-X *  -X

Noorte kommunistlikku kasvatust juhtimas
Üliõpilaste kommunistlik kasva

tamine —  see on põhiülesanne, m il
lest lähtub õigusteaduskonna kom - 
somoli-algorganisatsiooni töö. Kuna 
kommunistlik kasvatus tähendab 
eelkõ.ge järeleandm atut võitlust 
kapitalismi igandite vastu teadvu
ses, harjumustes, tavades ja  käitu
mises. pfah komsomoli-organisatsi- 
oon visa võitlust igandlike näh
tuste igasuguste esinemisvormide 
likvideerim iseks. On toimunud 
lahtised komsomolikoosolekud grup
pides ja  teaduskonna ulatuses, kus 
toodi esile veel esinevaid igandlik
ke nähtusi ja  nen&e konkreetseid 
kandjaid ning selgitati, milline 
peab olema nõukogude üliõpilane. 
Võitlus õppedistsipliini rikkumise, 
olesklem ise, ühiskondlikust elust 
kõrvalehoidumise, joom ise ja  teis
te sobimatute nähtuste vastu on 
aidanud paljudel üliõpilastel (Pehk, 
Veljem aa, Alvin  jt.) oma vigu õi
gesti näha ja  neid parandada.

Komsomoli-organisatsioon on 
kindlalt püstitanud nõude, et iga 
ring, iga organisatsioon oleks üli
õpilaskonna ideeliseks kasvatajaks. 
Bürool kuulatakse järjekindlalt 
ringide ja  ühiskondlike organisat
sioonide, nagu ÜTÜ, A A V Ü  jt. aru
andeid ning suunatakse neis teos
tatavat ideelis-poliitilist kasvatus
tööd. Näiteks valitses möödunud

õppeaastal olukord, kus teaduslike 
ringide tööst võtsid osa ainuit üksi
kud kommunistlikud noored. Tun
nistades sellist suhtumist ÜTU-sse 
kui viga, teostas kom som oli-orga
nisatsioon põhilise murrangu ÜTÜ  
töös. Suunates kommunistlikke noo
ri teaduslikesse ringidesse, samal 
ajal võttes Ü LKN Ü  ridadesse selli
seid eesrindlikke ÜTÜ liikmeid, 
nagu sm-d Kipper, Kaldre, Päris
maa jt., kindlustag kom som oli-or
ganisatsioon teaduslike ringide kui 
kasvatustöö tähtsate 'keskuste õiget 
juhtimist.

Kommunistlik kasvatus on lahu
tamatult seotud poliitilise teadvuse 
ja üliõpilaste kultuurilise palge 
kujundamisega. Loengud, ilukirjan
duslike teoste arutluskoosolekud  
jm s. on tunduvalt aidanud kaasa 
selle ülesande täitmiseks.

õigusteaduskonna kom som oli
organisatsiooni ülesandetks on kii
remas korras likvideerida mõnede 
kommunistlike noorte (III kursus) 
passiivne suhtumine kasvatustöös
se, laiendada ja  rakendada kõiki 
kommunistliku kasvatuse teosta
mise vorme, mis aitavad kaasa üli
õpilaste kujundam iseks m itm e
külgselt arenenud ja oma ala hästi 
tundvaiks spetsialistideks.

E. Lokke

Hirm ühiskondliku töö ees
Nõukogude tkord on teinud kõik 

selleks, et tagada m eie üliõpilastele 
muretu õppimine. O n täiesti loom u
lik, et vastuseks sellele hoolit
susele püüab iga noukogude üli

õpilane anda ühiskonna teenistusse 
kogu oma noorusliku energia. Kuid 
kahjuks leidub meie hulgas veel 
selliseid üliõpilasi, kes elavad ko
danliku moraali järgi —  „võta nii
palju  kui võtta annab, aga oma 
nahka hoia niipalju kui võim alik". 
Nad arvavad, et neil on õigus eia- 
da ühiselamus, stipendium ijärjekor- 
ras on nad alati esimestena kohal, 
aga kohustused', ühiskondliku töö 
peavad tegema nende eest teised.

Kui Pioneeri tänava ühiselamus 
oli enne oktoobripühi palju tege
mist ja  internaadi nõukogul oli tar
vis abiks inimesi loosungi valm is
tamisel. siis pöörduti abi saami
seks üliõpilaste Seederi, Uri ja  Soor- 
ni poole. Kuid need olid „õige-

,haisn nin

n a". Kui internaadi nõukogu liige 
tuppa astus, siis olid kõik kolm  
jõudnud peituda vooditesse teki al
la ja  teesklesid magamist. Niipea 
aga, kui oht oli möödunud, nähti 
„m agajaid " juba jalutam as mööda 
internaati. Siinjuures peab maini
ma, et neil üliõpilastel (eriti sil
mapaistev on selles osas Seeder) 
pole põrmugi kahju ajast siis, kui 
nad tundide kaupa lobisevad tele
foni juures kõige labasemat ja  tü
hisemat „kohvijuttu ", teenides sel
lega ära kõigi internaadi telefoni- 
kasutajate meelepaha.

Pioneeri tänava internaadi k o l
lektiiv, oma enamuses nõukogulike 
üliõpilaste pere, ei salli enda kes
kel nahahoidjaid ja  viilijaid ja  
ootab, et ülalmainitud üliõpilased 
kiiresti vabaneksid oma kodanli
kest iganditest.

A. Vill,
Pioneeri tän. ühiselamu nõukogu 

esimees.

Teaduskondade kehakultuurikol
lektiivide esimeeste järjekordsel 
instrueerimiskoosolekul 16. no
vembril arutati distsipliini ja  
nõukogude spordieetika rikku- } 
mise küsimusi. Arutelu lõpul 
võeti vastu konkreetne otsus sel- i

Kuna teaduslik konverents on 
üks tähtsamaid Ü TÜ  üritusi, nõua
vad ettevalmistustööd konverent
siks Ü TÜ  nõukogult tõsist tähele
panu. Seda silmas pidades moodus
tati juba varakult kom isjon kon
verentsi ettevalmistamiseks. A ja li
selt planeeriti konverents 1951. 
aasta märtsikuu teisele nädalale.

Konverentsi ettekannete õigeaeg
se valm im ise tagamiseks nõutakse, 
et Ü TÜ  osakonnanõukogud esi
taksid valimis tööd Ü TÜ  nõukoguleliste väärnähtuste esinemise v ä l t i - i i i .  i, ^

miscks. Ühe abinõuna otsustati
nisest enam tähe!epanu pöörata pannakse tood vaija uhkooltenam
kriitikale ja  enesekriitikale. Krii 
tilised ja  enesekriitilised artiklid 
ajalehes „Tartu Riiklik Ü likool" ja  
kollektiivide seinalehtedes peavad 
muutuma kehakultuurilise tegevuse 
edasiviivaks jõuks, märkisid koos
olekust osavõtjad.

Esimese vastavasisulise artikli p i
di andma arstiteaduskonna keha
kultuurikollektiiv (vastutav sm. 
Laprik). Vastavaks tähtpäevaks 
aga seda ei saabunud. Kontrollim i
sel sm. Laprik põhjendas artikli 
mitteesitamist sellega, et „kollek
tiivi nõukogu leidis sellise artikli 
olevat tarbetu. Kui nõukogu selle 
avaldaks, siis ei tulevat enam ü ks
ki kollektiivi liige ettenähtud üri
tustest osa võtm a!"

Kehakultuurikollektiivide nõuko
gude üheks põhilisemaks ülesan
deks on kasvatada oma liikm es
konda kommunismi vaimus, süven
dada vastutustunnet ühiskondlike 
kohustuste täitmisel ja  armastust 
nõukogude spordi vastu. Eelnenud 
vastusest aga nähtub, et arstitea
duskonnas tehtav ideelis-poliitiline 
kasvatustöö ei seisa nõutaval tase
mel. Arstiteaduskonna kehakultuu
rikollektiivi nõukogu on asunud 
kriitika arendamise teelt kriitika 
sumbutamise teele. Arstiteaduskon
na kehakultuurikollektiiv võiks o l
la üheks suuremaks ja  eeskujuliku
maks ülikoolis, kuid nõrga kasva
tustöö tagajärjel on seal tehtav 
kehakultuuritöö pinnapealne ja  
ebajärjekindel. On esinenud rida 
distsipiiinirikkumisi, milledest ise
loomustavam on kollektiivi üld
koosoleku läbiviimine. Ü ldkoosole
kut oli vaja  kokku kutsuda neli 
korda ja  ka siis ei ilmunud kohale 
vajalikul arvul liikmeid.

Arstiteaduskonna kehakultuuri
kollektiivi nõukogu peab kiires 
korras muutma oma suhtumist krii
tikasse ja  enesekriitikasse, et kas
vatada liikmeskonda õiges nõuko
gulikus vaimus.

H. Huimerindaegselt" saanud asjast

RAHVA VAENLASTEL EI TOHI OLLA KOHTA NÕUKOGUDE ÜLIKOOLIS
red on eraldunud kogu üliõpilas
konnast, ei juhtinud noorte kom 
munistlikku kasvatust, m iile taga
jä rjel organisatsiooni read mitme 
aasta jooksul kasvasid vari paari 
uue liikm e võrra. Nad leppisid oiu- 
korraga, kus kulakute ja  kodanlike 
natsionalistide võsukesed, endised 
fašistliku armee ohvitserid ja  
SS-lased istusid nendega kõrvuti 
auditooriumides, levitasid oma vae
nulikke ideid ja  avalikult pidurda
sid nõukoguliku kaadri ettevalm is
tamist. Kommunistlikud noored 
unustasid poliitilise valvsuse, ei 
paljastanud klassivaenlast osa aga 
sattus koguni nende sõiduvette, loo
bus komsomoli ülesannete täitmi
sest, rinnamärgi kandmisest, koos
olekute külastamisest (Sapert, 
Karp). Mõned kommunistlikud noo
red, nagu näit. Lainas, hakkasid 
koguni loengute a jal tegelema  
„kollase" kirjanduse lugemisega.

Seda olukorda selgitas suurel 
määral algorganisatsiooni koosolek, 
mis toimus möödunud teisipäeval. 
Sõnavõttudest selgus, et kom m unist
likud noored Lenzner, Väre jt. ei 
tunne inimesi, kellega aastaid õpi
vad koos. Nad ei tea, et mitmed 
nende kaasüliõpilastest on aktiiv
selt võidelnud nõukogude korra 

väga nõrgalt. Kommunistlikud noo- t vastu (Ernstson, Ilmvee, Juur, Mühl-

TR  Ülikooli Arstiteaduskond 
peab andma meie rahva teenimi
seks tublisid nõukogude arste, kes 
kogu oma elu ja  töö pühendavad 
töötava rahva heaolu tõstmiseks. 
O lulist osa selliste nõukogulike 
spetsialistide kujundam isel etendab 
üliõpilaste seas teostatav kom m u
nistlik kasvatus.

Sellise kommunistliku kasvatuse 
suunajaks ja juhtijaks peab olema 
komsomoli-organisatsioon, kes peab 
looma kõik eeldused üliõpilaste 
kiireks ideeliseks arenemiseks. 
Meie ei või sallida selliseid „tead
la si", kes silm akirjalikult räägivad  
Pavlovi, Pirogovi jt. suurte vene 
teadlaste töö e*en aal=usest. tegelikus 
töös aga juhinduvad honois reakisi- 
oonilistest ja metafüüsilistest põhi
mõtetest. Ükski nõukogude töötaja 
^i usalda oma elu ja  tervist mingi 
silm akiriatseia. tegelikult paadu
nud endise SS-lase kätte. Se4epärist  
tuleb halastamatult võidelda iga
suguste rahvavaenulike elementide 
vastu, kes kuidagiviisi on pugenud 
arstiteaduskonda ja  teevad siin oma 
kahjuritööd.

Seda aga pole seni vajaltku  
energiaga tehtud. Siin on eeskätt 
süüdi teaduskonna kom som oii-alg- 
organisatsioon, kes on töötanud

berg, Sermat, Valdes jt.), et üliõpi
lased Lattik, Kotkas jt. tegelikult 
on rahvavaenlaste võsukesed. Nad 
lepivad sellega, et teatud inimesed 
(Hanson) avalikult propageerivad  
kosmopolitismi ja  ameerika teaduse 
„üleolekut" või reaktsioonilisi usu
hullustuse ideid (Ott, Koplim aa). 
Kommunistlikud noored ei tõstnud 
seni printsipiaalselt, täie teravuse
ga üles neid küsimusi, ei nõudnud 
nende eemaldamist ülikoolist, kuigi 
neist inimestest ei saa nõukogude 
arste. Ka algorganisatsiooni büroo 
ei kujunenud klassivõitlust suuna
vaks keskuseks, mistõttu kujunes 
eriti soodus pind rahvavaenlaste 
urgitsustele. Suur süü on siin ka 
ülikooli komsomolikomiteel, kes ku
ni viimase ajani ei tunginud kül
lalt järjekindlalt arstiteaduskonna 
algorganisatsiooni töö sisusse.

Meie ühiskond nõuab arstitea
duskonnalt tublisid nõukogude 
arste ning ei lepi praeguse olukor
raga teaduskonnas. Seetõttu on va
ja  operatiivselt lahendada üles
tõstetud küsimus, puhastada k ollek 
tiiv kulaklikest ja  kodanlik-natsio- 
nalistlikest elementidest ning 
aktiivseist nõukogude korra vastu 
võitlejaist.

A . Piilberg

Kommunistlikud noored valimiskampaanias
Metsandusteaduskonna üliõpila

sed aitavad aktiivselt kaasa vali
miskampaania läbiviimisel. 11 üli
õpilast, nende hulgas 7 kom m u
nistlikku noort, töötavad agitaato
ritena agitatsioonipunkti nr. 8 
juures. Brigaad, kuhu kuuluvad 
metsandusteaduskonna üliõpilased 
PaHum, Pidim, Liin ja  Alton, on  
kujunenud üheks parimaks selles 
Agitpunktis. Eriti hästi täidavad 
oma agitaatorikohustusi kom m u
nistlikud noored Piibeleht, Liin, 
Alton ja  Pallum.

Sm. Piibeleht jutustab oma töö
kogemustest. et suurt abi on talle

osutanud agitaatorite seminarid. 
„Juba valijate nim ekirjade koosta
misel püüdsin oma valijatele lä 
heneda individuaalselt. See oli suu
reks kasuks edaspidisel vestluste 
läbiviimisel, sest siis võeti mind 
juba vastu kui head tuttavat," 
räägib sm. Piibeleht. „Nüüd ra
kendan kogu jõu selleks, et hästi 
korraldada saadikukandidaatide tut* 
vustamist valijatele ja nii kindlus
tada, et kõik valijad hääletaksid 
ülesseatud saadikukandidaatide 
poolt."

Eesrindlik agitaator sm. Liin 
rõhutab eriti vestluse kui tähtsama

agitatsioonitöö vormi osa. „A gitaa
tor peab erilise hoolega vestluseks 
valmistuma, sest ettevalmistamata  
vestlus toob kasu asemel kahju. 
Samuti tuleb alla kriipsutada se
da, et selgitustöö peab olema jä r 
jekindel, valijaid tuleb külastada 
võimalikult sageli."

Metsandusteaduskonna üliõpila
sed aitavad kaasa tka valimiste or
ganisatsioonilisel ettevalmistamisel.
5 kommunistlikku noort töötab va
limiste ringkonnakomisjonides ja  
sam apalju ka jaoskonnakom isjoni
des.

R. Kaasik

pearaamatukokku üliõpilaskonna
le tutvumiseks, mis annab võima
luse avarama diskussiooni tekkim i
seks eelseisval konverentsil.

Juba varakult asus konverentsi 
ettevalmistamise kom isjon kontrol
lima konverentsi tööde temaatika 
aktuaalsust ja  vastavust nõuetele. 
Osutus, et erilist hindamist väärib  
veterinaarteaduse osakonna nõuko
gu (esimees sm. Leidla) poolt esita
tud aktuaalne ja  praktikaga tihe

das seoses olev temaatika. Ka ma- 
tem aatikud-füüsikud olid hästi va
linud konverentsil ettekandele tu
levate tööde teemad.

Teiste teaduskondade poolt esita
tud temaatika aga vajab veel täp
sustamist ja  viimistlemist. A jaloo- 
keeleteaduskonnas torkas silma eri
ti eesti keele ringi teemade ebaak- 
tuaalsus. Vene kirjanduse ringis 
aga tekitab raskusi juhendam ise  
küsimus, sest kõik tööd on ühe 
noore õppejõu (sm. Rogova) hoole 
all. Ajaloo-keeleteaduskonna osa- 
konnanõukogu peab need puudused 
kõrvaldama.

Kui Ü TÜ  nõukogu ja  osakonna
nõukogud loovad veelgi tihedama 
omavahelise kontakti ja  süvenda
vad koostööd, tullakse edukalt toi
me eesseisvate ülesannetega ja  suu
detakse ettevalm istunud vastu min
na Ü TÜ  IV  teaduslikule konverent
sile.

Ü. Arend,
Ü TÜ  konverentsi ettevalmistamise 

kom isjoni esimees.

Töötades
leninliku

Üliõpilaste õigustatud soov
väsimatult marksistlik  
teooria omandamisel 

sel tunnevad üliõpilased iga päev 
vajadust marksismi-leninismi klas
sikute teoste järele. Nende vaja 
duste rahuldamine on eelkõige  
meie pearaamatukogu ülesandeks.

Seda oma olulist ülesannet pole 
aga raamatukogu juhtkond korra
likult täitnud. Raam atukogus puu
duvad peaaegu täiesti m arksism i
leninismi klassikute teoste vene
keelsed väljaanded. Väga piiratud 
arvul on Lenini ja  Stalini teoseid, 
eriti aga Lenini elulugu (1 eks.) 
vene keeles. Põhiteost —  Marxi

„K apitali" on ainult mõned vene
keelsed eksemplarid.

M arksism ileninism i klaasikute 
teoste venekeelsete eksem plaride  
vähesuse tõttu lubatakse neid ka
sutada ainult raamatukogus, ja  
siingi esineb tihtipeale takistusi, 
kuna soovi iaid on väga palju.

Selline olukord tuleb kiiresti lik 
videerida. Üliõpilastele tuleb luua  
võimalused m arksismi-leninismi 
klassikute teoste venekeelsete väl- 
taannete laenutamiseks koduseks 
kasutamiseks, sest üliõpilastele on 
väga oluline omandada m arksis
m i-leninismi teooriat venekeelsete 
teogte järgi. V. Kaarna

Puudusi Ülikooli tän. ühiselamus
Kastani tänava internaadis orga

niseeriti hiljuti brigaad, kes tut
vus olukorraga Ülikooli tän. ühis
elamus, et välja  selgitada puudusi 
ja  ühtlasi tundma õppida sealse 
ühiselamu nõukogu positiivseid 
töökogemusi.

Peab ütlema, et Ülikooli tän. 
ühiselamu toad on avarad, valged 
ja  mugavad, nende korrashoid ü li
õpilaste poolt aga jätab soovida. 
Eeskujulikem ad toad on nr. 2, 17, 
33 jt.

Puudusena torkab silm a, et tuba
des on vähe näitlikku agitatsiooni. 
Ei ole ühtki loosungit, pilte on vä
he (tubades nr. 12, 15, 16, 25, 27, 35, 
58). Mõnel pool hoitakse toiduai
neid tubades (III korrusel), mis on 
tingitud osalt sahvrite vähesusest.

Olem asolevad toidukapid on koha
ti väga korratud ja  räpased (tuba
de 9, 15, 16, 27, 28, 35, 37 jt. omad). 
Väga korratu on ka II korruse 
köök, kus kartulikoored vedelevad  
põrandal.

Rahule ei saa jääda ühiselamu 
nõukogu tööga. Paljud nõukogu 
liikmed on eemal nõukogu tööst. 
Kurioosumina kõlab, et heaoluko- 
misjoni esimees sm. Toomsalu näi
teks ei tea midagi ühiselamu olu
korrast ja nõukogu sekretär sm. 
Pruul ei ole suuteline vastama ise
gi küsimusele, mitu nõukogu koos
olekut tänavu on korraldatud.
A. Kuns, 1. Soop, L. Kristfansen, 
L. Kõrran, E. Kõrtsini, A. jm k e, T. 
Stmtskova.

Письмо в
Газета нашего университета ста

новится любимицей всего студенче
ского и профессорско-преподаватель
ского коллектива ТГУ. Её читают 
также все другие работники ТГУ. 
Она пользуется заслуженным внима
нием и авторитетом и в других уч
реждениях нашей Эстонской Совет
ской республики и даже далеко за 
её пределами.

Наша пазета издается на эстон
ском языке. Но за последние 
годы, а в особенности в 1949/50 
учебном году наш университет по
полнился новыми преподавателями 
и другими работниками из братских 
советских социалистических респуб
лик. Эти работники не владеют еще 
эстонским языком, а они желают 
принимать активное участие в 
жизни нашего университета. И че
рез нашу газету, с помощью её но
вые работники ТГУ могут ближе и 
активнее участвовать в жизни и ра
боте всего университета. Газета 
может и должна в этом помочь това
рищам, не владеющим эстонским 
языком.

Для этого я предлагаю в нашей 
газете печатать обзорные статьи 
и информации на русском языке,

С е г о д н я
В передовой статье сегодняшнего 

номера говорится о задачах в борьбе 
против остатков буржуазной идео
логии в сознании студентов. Тому 
же вопросу посвящены и статьи: 
«Руководя коммунистическое воспи
тание молодежи», «Страх перед об
щественной работой», «Когда недо
оценивают роли критики» и «Врагам 
народа нет места в советском уни
верситете» (2 стр.).

На первой странице газеты опуб
ликованы еще статьи о Сталинской 
Конституции как конституции стра-

редакцию
освещающие кратко содержание 
каждого выходящего номера газеты.

Я предлагаю также периодически в 
нашей газете давать и переводы не
которых статей, а по особо важным 
вопросам давать статьи и на рус
ском языке. Это оживит нашу газету, 
сделает её более интересной, и она 
будет помогать всему коллективу 
ТГУ н каждому работнику в от
дельности в практической работе, 
поможет обмену опытом, а читатели 
вне университета смогут знакомиться 
с жизнью и работой ТГУ.

Статьи на русском языке помогут 
нашему студенчеству и в усвоении 
русского языка —  великого языка 
великого народа, с чьей братской 
помощью мы строим коммунистиче
ское общество.

С уважением М. Ч а л ы й ,  
ст. преподаватель кафедры 

философии.
Редакция газеты зТар- 
туский Государственный 
университет» привет
ствует предложение тов. 
ЧАЛОГО и уже с на
стоящего номера вводит 
краткий обзор содержа
ния газеты на русском 

языке.
з н о м е р е
ны победившего социализма, о 
профсоюзной конференции ТГУ, о 
жизни и работе кандидата в депу
таты проф. Мартинсона.

Кроме того в газете помещены 
материалы об участии комсомоль
цев лесотехнического факультета в 
предвыборной кампании, о подго
товке к IV-ой научной конференции 
СНО, о некоторых недостатках в 
работе главной библиотеки и в об-
щежитии на ул. Юликооли.___________
Vastutav toim etaja J. Feldbach
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Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 38 (85) Laupäeval, 9. detsembril 1950. а. IH aastakäik

lärjekindiatt parandada poiiitharidustõõd
Bolševike partei on alati osuta

nud suurimat tähelepanu töö La j  at 
ideelis-poiiitilisele kasvatamisele^ 
sellele, et luua avaraimad võimalu
sed m arksistlik-leninliku te a o ia  
sügavaimaks omandamiseks kõ ĝ  
laiemate hulka de poolt. Nõukogu ae 
inimesed mõistavad, et mida suu
rem on nende ideelis-poliitiline 
teadlikkus, seda suuremad on meie 
edusammud kommunismi ehitamise 
hiigehöös. Seepärast võ avad n.a 
suurima innu ea osa poliitkoo idt 
ja  -ringide tööst.

Oktoobris alustas ka meie iili 
kooli abiõppepersonali ja  adminis- 
tratiiv-tehniliste töötajate teeninda
miseks tööd 9 poliitkooli ja  11 po 
liitringi, mis pidid kindlustama 
250-ie inimesele võimaluse e n a  
regulaarseks poliitiliseks enese
täiendamiseks.

Nüüd on töö algusest möödunud 
juba enam kui kaks kuud ja  on 
aeg teha mõningaid kokkuvõt
teid. Tuleb märkida, et meil on 
terve rida poliitkoole ja  -ringe, kus 
töö kulgeb rahuldavalt. Siia kuulun 
eeskätt poliitkool Raadi õppema
jandis, kus p ro p a g a n d ise s  on sm 
Buiko, samuti ka ajaloo-keele- ja  
kehakultuuriteaduskonna juures 
asuvad poliitringid (propagandistid 
sm-d Ertis ja  Feldm an; ja  mhmeü 
teised.

Samal ajal aga esineb poliiikooli 
de ja  -ringide töös palju puudusi 
mis nõuavad kiiret kõrvaldamist 
Mõned poliitkoolid, nagu näiteks VL 
rustus-transpordiosakonna juures 
töötavad niivõrd loiult, et nende 
töö ähvardab täiesti seisma jääda.

Edasi on üheks suuremaks puu
duseks see, et propagandistidega e. 
viida läbi mingit süstemaatilist 
tööd. Selle tagajärjel mõnede pro 
pagandistide töömeetod kanna tat 
formalismi all, mõned pro
pagandistid (näit. sm. Seppo arsti
teaduskonnast) on ikka veel küsi 
muste-vastuste meetoai kammitsais

Peaaegu üldse ei pöörata tähele
panu kuulajale iseseisvale tööle, 
nende valmistumisele järgnevaks 
õppuseks. See teeb võimaiikukb 
nähtuse, et kuulajad tihti mitte 
ainult et ei konspekteeri, vaid ise
gi ei loe vajalikku kirjandust, m is
tõttu aktiivsus õppustel on madal.

Tööd häirib väga sageli ka kuula
jate distsiplineerimatus. Varustus-

transpordiosakonna töötajad näiteks 
registreerusid ringi tööst osa võtma, 
nüüd aga õppustel ei käi. Ka mõ
ned propagandistid ise ei tunne 
äieiikku vastutust oma töö eest —  

hilinevad õppustele voi jätavad  
neid koguni läbi viimata (sm. 
Seppo).

Peaaegu mingisugust tähelepanu 
ei pööra poliitringide ja  -koolide 
tööie mõnea par^eigrupid ja  ameti
ühingu bürood. Üheski parteigrupis 
poole arutatud poliitkoolide ja  rin
gide tööd. Nõrk on arstitea
duskonna partei- ja  ametiühingu
organisatsioonide võitlus poliitkoo
lide ja  ringide töö parandamise 
eest.

Varsti lõpeb esimene poolaasta. 
Kokkuvõtted aga näitavad, et kui 
meie otsustavalt ei paranda poaL - 
kcodde ja  -ringide tööd, shs mõne^ 
neist ei suuda ettenähtud ajaks  
oma programmi läbi töötada võ 
kuu.ajad ei omanda seal vajalikke  
poliitilisi teadmisi.

Ülikooli partei büroo arutas neil 
päevil kahe poiiitringi tööd ja  näi
tas oma otsustes, mida on vaja teha 
selleks, et kindlustada poliitkoolide 
ja -ringide töö parandamist.

Meie parteigrupid ja  ametiühingu
organisatsioonid peavad pidevam 
aitama ja  jätgima ringide ja  koolt- 
Je tööd, Süavutama seda, et met. 
ji esineks puuuumisi õppustelt. Pro
pagandistid on kohustatud nõudma 
tähi võetava m aterjad iseseisvat 
läbitöötamist kuulajate poolt, läbi 
viima õppusi kõrget ideens-teoree- 
tiiisel tasemel, tegema õppused kuu
lajatele huvitavateks. Õppustel on 
vaja kindlustada elavai m õtee - 
vanetust, arutlust. Läbivõetav ma
terjal peab olema seotud tänapäeva 
probleemidega, nõukogude rahva, 
võitlusega rahu, demoRiaatia ja  
sotsialismi eest kogu maailmas, see 
materjal peab patjastama ameerika 
ünperiatiste-sõjaohutajaid ja  nende 
kannupoisse — kodanlikke natsio
naliste. Propagandistidega tuieb 
regulaarselt läbi viia nõupidamisi.

Ainult igakülgselt parandades po
liitringide- ja  -koolide tööd võime 
kindlustada seda täntsat polLtitise 
kasvatuse vahendit ning ranutdaaa 
meie töötajate tahet tosta oma po
id ddst teadlikkust.

Eesti PöHumajandnsakadeemia organiseerimine
N SV Liidu Kõrgema Hariduse 

Ministeeriumi otsusel avatakse 
Tartus Eesti Põllum ajandusakadee
mia. Uus kõrgem õppeasutus iuuak- 
se Tartu Riikliku Ülikooli põllu
majandusteaduskonna, metsandus
teaduskonna ja  veterinaarteadus- 
konna baasil.

Akadeem ia koosseisus organisee
ritakse järgm ised teaduskonnad:

agronoomia teaduskond, zootehnika 
teaduskond (piimatööstuse insener
tehnoloogide ettevalmistamise osa
konnaga), loomaarstiteaduskond, 
hüdrometioratsiooniteaduskond, põl
lum ajanduse mehhaniseerimise tea
duskond, maakorraldusteaduskond 
ja  metsateaduskond.

Õppetöö algab 1. jaanuaril 1951.
(TASS)

N. L Pirogovi mäiesiMsa jäädvustamiseks
Seoses suure vene õpetlase N iko

lai Ivanovitš Pirogovi, keile elu 
ja  töö oli rea aastate jooksui tihe
dalt seotud Tartu Ülikooiiga, 
140. sünni-aastapäevaga korraldad  
möödunud laupäeval meie ülikooli 
aulas teaduslik konverents.

Konverentsi avas rektor profes
sor Koort. Oma sõnavõtus ta tea
tas, et Õpetatud Nõukogu on ot
sustanud taotella TR Ülikooli nime
tamist N. I. Pirogovi nimedseks 
ülikooliks, et sellega jäädvustada 
geniaalse teadlase-kirurgi mäles-

17. detsembri! 1950 hääletagem uksmeeiseit kom 
mumstide ja parteitute Moki kandidaatide pooit!

-............................ - &  &  *  = = = = = = = = =

A L F R E D  J Ü R I  P .  K O O R T
Alfred Jüri p. K o o r t  sündis 

1901. a. Viljandis käsitööiise-juuk- 
suri perekonnas.

Pojast pidi isa arvates saama 
käsitööline või tööline. Hariduse 
saamisest ei võinud olla juttugi. 
Selleks ei jätkunud raha.

Kuid A . Koort tahtis õppida. Suur
te raskustega omandanud keskhari
duse, asius ta 1919. a. sügisel T ar
tu üiikooii filosoofiateaduskonda.

Tartus tuli A . Koordii endiselt 
palju töötada. Kui parunite ja  jõ u 
kate vanemate pojad ja  tütred 
sõitsid muretult laiali suvevahe
ajale, töötas ta kuni 18 tundi 
ööpäevas tõlgete kallal. Kuigi tasu 
sehe eest oli minimaalne, tõlkis ta 
eesti keelde mitmeid teoseid psüh
holoogia alalt.

Kõigi raskuste kiuste 1924. a. ja a 
nuaris esitas ta magistritöö, mis 
võeti vastu ja  talle anti filosoofia
magistri nimetus, l a  jäeti teadusli
ku stipendiaadina ülikooli juurde.

1934. a. märtsis lõpetas A. Koort 
oma doktoriväitekirja, mille kaits

mine toimus 1954. a. oktoobris, kus 
taile anti filosoofia-doktori au 
kraad.

Nõukogude võimu saabumist Ees
tisse võttis A . Koort vastu idee
liselt ettevalmistatuna. 1940. a. ju u 

nist oktoobrini täitis ta ajaloo-filo- 
soofiateaduskonna dekaani kohu
seid, detsembrist kinnitati ta peda
googika õppetooli juhatavaks pro
fessoriks. Sama aasta oktoobrist
1941. a. juulini töötab ta ühtlasi 
prorektori abina.

A . Koorti töö katkestas fašistide 
reeturlik kallaletung Nõukogude 
Liidule. A eg-ajalt kuulas gestapo 
A. Koorti üle.

Vabastatud Nõukogude Eestis 
saab A . Koordist innustunud Tartu 
üiikooii taastaja. 1944. a. oktoob
rist töötas ta jä lle  Tartu ülikooiis 
kateedri juhata ja-professori kohus
tes ja  ühtiasi ka rektori asetäit
jana. 15. novembrist 1944. a. saab 
aga A . Koort ülikooli rektoriks.

A . Koort pole mitte ainult õpet- 
lane-filosoof. Üiikooii elu on pisi
maski lülis kallis rektor A . Koor- 
dile —  nõukogude õpetlaseie-entu- 
siastile. 1946. a. valiti prof. A . Koort 
Eesti NSV töötajate poolt NSV 
Liidu ülemnõukogu saadikuks.

R I C H A R D  J O H A ^ W E S E  P .  A N T O N S
Richard Johannese p. A n t o n s  

sündis 1899. aastal Võrumaal Uue- 
Antsla mõisas põilutööiise pere
konnas.

1916. aastal lahkus sm. Antons 
oma sünnikohast. Sõitnud Kostro
ma kubermangu, asus ta tööle või
ja  juustutööstusse. 1917. aastast 
kuni 1925. aastani töötas ta m eist
rina Altai kubermangu mitmes voi- 
tööstuses.

1926. aastast kuni 1950. aastani 
õppis sm. Antons Leningradi H er- 
zeni-nimeiises Pedagoogilises Insti
tuudis. Samai ajal võttis ta aktiiv
selt osa iinna parteiorganisatsiooni 
tööst. 1950. aastal saatis UK(bjP  
Leningradi Oblastikomitee sm. Ati- 
tonsi aspirantuuri Leningradi Pu
nase Professuuri Instituudi juurde 
Pärast aspirantuuri lõpetamist 1934. 
aastal töötas sm. Antons lževski 
iinna kõrgemas koolis poliitidse 
ökonoomia kateedri juhatajana. 
Alates 1959. aastast töötas ta Ros

Instituudis 
aluste Õppc-

tovi Pedagoogilises 
m arksism ileninism i 
jõuna. ,

1941. aastal tuii sm. Antons ta
gasi Nõukogud^ Eestisse. Ta töötas

Tartu Riiklikus Ülikoolis mark- 
sismi-leninismi aluste kateedri 
õppejõuna.

Suure isam aasõja a jal võitles sm. 
Antons fašistiike anastajate vastu 
Noukogude arm ee Eesti Rahvus- 
korpuse ridades.

Pärast soja loppu töötas sm. A n 
tons algul Eestimaa K(b)P K esk
komitee kooliosakonna juhatajana. 
Siit suunati ta poliitilise ökonoomia 
õppejõudude kvalifikatsiooni tõst
mise kursustele UK(b)P Keskkom i
tee juures asuva Kõrgema Partei
kooli juurde. Pärast kursuste lõpe
tamist asus sm. Antons uuesti töö
le Tartu Riiklikus Ülikoolis poiiiti- 
lise ökonoomia kateedri juhatajana.
1949. aastal omandas ta m ajandus
teaduste kandidaadi teadustiku 
a stme.

1949. aasta septembrist alates töö
tab sm. Antons ka üiikooii õppe
prorektorina. Tänavu valiti ta 
NSVL Ülemnõukogu saadikuks.

L Y D I A  K A R L I  T  R O O T S
Lydia Karli t. R o o t s  sündis

1906. a. Krimmi AN SV-s, kus ta 
isa töötas kooliopetajana.

Väsimatu innuga taotles L. Roots 
hariduse omandamist. 1923. a. lõpe
tas ta Krasnõihoimi keskkooli. Juba 
keskkoolipäevil otsustas ta pühen
dada oma elu noorte nõukogulike 
kaadrite kasvatamisele. Seepärast 
jätkas ta õppimist Leningradi eesti 
pedagoogilises tehnikumis, mille 
lõpetamise järel asus tööle õpeta
jana Tomski ringkonnas.

Ent L. Roots ei rahuldunud saa
vutatuga. Tahe omandada uusi 
teadmisi viis ta Leningradi Her- 
zeni-nimelisse Pedagoogilisse Ins
tituuti, mille ta edukalt lõpetas

1951. aastal. Instituudis astus kom 
munistlik noor L. Roots ka Lenini- 
Stalini partei ridadesse. Instituudi 
lõpetamise järel suunati L. Roots 
tööle ajalooopetajana Leningradi 
Riikliku Üiikooii töölisfakulteeti. 
1935. a. astus ta Leningradi R iik
liku Ülikooli aspirantuuri uue a ja 
loo alal, kus töötas kolm aastat.

1958.— 1941. a. töötas L. Roots uue 
ajaloo dotsendi kohustetäitjana  
Tšuvaši Pedagoogilises Instituudis. 
Mais 1941 suunati ta Tartu R iik
liku Ülikooli marksismi-leninismi 
aluste kateedri õppejõuks, miilisel 
kohal ta asus innukalt kasvatama 
Nõukogude Eesti noori kommunismi 
vaimus.

Suure Isamaasõja algul evaku
eeriti sm. Roots Nõukogude Liidu 
tagalasse. Siin tegi ta partei- ja  
noukogude töötajate kursustei 
suurt tööd kaadrite ettevalm istam i
sel Eesti NSV jaoks.

1944. a. pöördus sm. Roots tagasi 
Eesti NSV-sse. Sõjajärgseil aastail 
on ta töötanud TRU marksismi
leninismi aluste kateedri ja  üMise 
ajaloo kateedri õppejõuna ning 
täitnud ka vastutusrikkaid partei- 
iisi ülesandeid.

Praegu jätkab sm. Roots pooleli
jäänud tööd aspirantuuris, valmis
tudes kandidaadi dissertatsiooni 
kaitsmiseks.

tust. Samai eesmärgil asetatakse 
mälestustahvel Toomel asuva sise
haiguste kliiniku seinale, asuta
takse Pirogovi korter-muuseum Pi
rogovi tän. 5 m ajas, kus teadlane 
elas, ja  luuakse üks N. I. Pirogovi 
nimeline stipendium.

Edasi esinesid põhjalike ja  huvi
tavate teaduslike ettekanneiega  
professor E. Martinson, meditsiini
liste teaduste kandidaat A . Seppo 
ja  dotsent A . Elango.

K. Kaar

TRÜ AmetüMngn Komitees
Ametiühingu komitee uus koos

seis, mis valiti äsjatoimunud a/ü  
konverentsil, kogunes neil päevil 
oma esimesele koosolekule. Koos
olekul valiti komitee uueks esi
meheks sm. R. R a u d s e p p ,  ase
esimeheks sm. A. K ä ä r i  k, lae
kuriks sm. E. S a k s  ja  sekretä
riks sm. A . P ä r i s m a a .

Edasi moodustas komitee oma 
koosseisust rea komisjone, vali
des nende esimeesteks järgm ised

seltsimehed: õppe- ja  teadusliku  
töö komisjon —  prof. J. Kaarde, 
massilise kultuuritöö komisjon —  
sm. Tolk, elam u-heaolukom isjon —  
sm. Linnamägi, säästu- ja  kredii- 
dikomisjon —  sm. Saks, varustus- 
ja  ühiskondliku kontrolli kom is
jon —  sm. Nõvandi ja  ühiskond
liku töökaitse komisjon —  sm. 
Reinaru. Sm. Reinaru täidab üht
lasi ka vanema ühiskondliku töö- 
kaitseinspektori ülesandeid.

Rohkem aktiivsust!
Teist aastat töötab sm. E. Ertise 

juhendamisel ÜK(b)P ajaloo kõrge
mat tüüpi oppenng nr. 2, mitte 
tööst võtab osa 20 laboranti, pea
miselt ajaloo-keele- ja  õigusteadus- 
konnast<

Õpperingis toimusid semestri a l
guses ettekanded kindlaksmääratud 
teemadele. Alates 22. novembrist 
rakendati aga seminari süsteem, et 
tõmmata aktiivsemale kaasatööta
misele ja  ainesse süvenemisele kõi
ki ringi liikmeid.

Nii näiteks käsitleti 29. novem b
ril seminaris teemat: „Bolševike 
partei võitluses põllumajanduse koi. 
lektiviseerimise eest (aastail 1950— 
1954)".

Oleks võinud eeldada, et nii suu
re tähtsusega teema kutsub esile 
väga elavaid sõnavõtte. Kahjuks  
olid aga sõnavõtud enamikus loiud, 
puudus poliitiline teravus ja  süga
vus. Näiteks ei osatud anda õiget 
hinnangut saksa fašismile, form u
leeringutes esines ebatäpsusi, ühe. 
külgsust ja  objektivistlikku kalla
kut. Üldiselt ei olnud kirjandus 
küllaldaselt läbi töötatud. Tuleb  
energiliselt samme astuda nimeta
tud puuduste kõrvaldamiseks.

Ringis on aktiivsemateks sõna
võtjateks sm-d Antonova, Hansen, 
Lipp, Preeks jt. Kuid leidub ka 
alalisi vaikijaid ja  alalisi puudu
jaid. Neile olgu siinkohal öeldud, 
et iga opperingist osavõtja peab 
teadma, et tõstes oma ideelis-polii- 
iilist taset tõstab ta ühtlasi ka oma 
töö kvaliteeti ja  oma panust kom 
munismi ehitamiseks. H. Vares.

Vastavalt ühingu tüüppõhikir- 
ja^e ja  kõrgema hariduse ministri 
korduvatele käskkirjadele kuulub  
juhtiv osa Ü TÜ -s õppejõududele.

Enamik meie ülikooli kateed
reid ja  õppejõude on õigesti hin
nanud üliõpilaste iseseisva teadus
liku töö tähtsust ja  juhendavad  
üliõpilasi igati eeskujulikult. Nii 
on arstiteaduskonnas parimateks 
juhendajateks sm-d Seppo ja  
Raudam, ajaloo-keeleteaduskon- 
nas prof. Koort, dots. Elango ja 
sm. Mutt, matemaatika-loodustea- 
duskonnas prof. Orviku ja  sm-d 
Yarep ning Kusmin, õigusteadus
konnas dots. Mäll ja  sm. Rink jne.

Kuid meil leidub siiski veel ka
teedreid, kes pole kuigi olulisel 
määral abistanud ÜTU ringide 
tööd.

Väga vähe tähelepanu kirjan
dusringi kriitikasektsiooni tööle 
on osutanud eesti kirjanduse ja  
rahvaluule kateeder (juhataja sm. 
Taev). Kateedri õppejõud on 
käesoleval semestril väga vähe 
külastanud ringi koosolekuid, sa
muti pole küllaldaselt teostatud 
ringi töö planeerimist ja  suuna
mist.

ÜTU ajalooring kuulub NSV  
Liidu ajaloo ja  üldajaloo kateed
rite juurde. Uldaja oo kateeder 
(juhataja dots. Madisson) ei tegele 
ringi juhendamisega üldse, ka
teedri liikmed ei käi ringi koos
olekuil ega võta osa ringi töö
plaani koostamisest, kuigi ringis 
uuritakse teemasid ka üldajaloo  
alalt. Soovida jätab ka N SV Liidu 
ajaloo kateedri (juhataja kt. dots.

Vassar) osa ringi juhendamisel.
Füüsika kateeder (juhataja  

dots. Mitt) pole füüsikaringi te
maatika planeerimisel küllaldaselt 
kaalunud kateedri võimalusi ringi 
juhendamisel. On esinenud juhtu
meid, kus üliõpilastele antud tööd 
osutusid ülejõukäivaiks. Juhenda
mist raskendab asjaolu, et ka
teedri teadusliku töö plaan on 
liiga kitsas. Juhendamise vähe
suse all kannatab ka laboratoor
ne praktikum ja  töö tööstusprob- 
leemide grupis. Õppejõudude vä
hene abi on kindlasti üheks põh
juseks ka seTele, et mitmed üli
õpilaste teaduslikud ettekanded on 
olnud puudulikult ettevalmistatud 
ja seetõttu vähepakkuvad. Pole 
siis ka ime, et ringi koosolekuist 
osavõtjate arv on iiiga vähene ja  
moodustab monikord vaevalt kol
mandiku ringi liikmete üldarvust.

Tuleb märkida, et rektoraat on 
vä?a tähelepanelikult suhtunud 
kõigisse Ü TU  vajadustesse ning 
tõhusa t kaasa aidanud ÜTU töö 
parandamiseks. Üliõpilaste tea
dusliku töö edasiseks parandami
seks oleks aga tarvilik, et rek
toraat senisest enam tähelepanu  
pööraks ülikooli kateedrite tege
vusele ÜTU juhendamisel, kuu
laks ära kateedrite aruandeid üli
õpilaste teaduslike ringide juhen
damisest ja  osutaks vajalikku  
nõudlikkust kateedri juhatajate  
suhtes, kes ei juhenda küllalda
selt Ü TÜ  ringide tegevust.

J. Einasto,
UTÜ nõukogu aseesimees.
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Mtks venib aspirantide dissertatsioonitööde 
valmimine

Nendest, kelle pärast meil tuleb punastuda
Rohkesti on võetud sõna vene 

keele õppimise vajadusest, kordu
valt on rõhutatud, et TRÜ üliõpi
laskond ei vaida vene keelt kül
laldaselt selleks, et lugeda vene
keelset kirjandust jne.

Siinkohai tuleks teha mõningaid 
täpsustusi. Valdav enamus meie 
üliõpilastest suhtub vene keele 
õppimisse täiesti korralikult. T ar
vitseb tunde külastades ainult tä
hele panna, kui vabalt üliõpilased 
jutustavad vene keeles ajalehtede 
sisu, korraldavad arutelusid mõne 
teadusliku küsimuse kohta või loe
vad vabalt venekeelset kirjandust 
oma erialalt. 1950. a. kevadisel ek 
samisessioonil said 26,5% üliõpila
sist hinde „väga h ea", hindele 
„h ea" sooritas eksami 42,8% . On 
kindel, et enamik üliõpilasi õpib.

Kuid meie ülikoolis on kaunis 
koguke üliõpilasi, kes lubamatult 
haivasti suhtuvad vene keele õpin
guisse, kes ei täida koduseid üles
andeid voi ei tee midagi selleks, et 
likvideerida oma mahajäävust vene 
keele kirjaoskuses. Nendest oleme 
me seni vähe rääkinud. Meil on 
saanud tavaks kõiki üliõpilasi süü
distada, meie peame aga teadma 
neid, keile pärast kogu meie kol
lektiivil punastuda tuieb, kelle pä
rast etteheiteid tehakse kogu kol
lektiivile.

Lähenemas on semestri lõpp, mil 
vene keele kateedris nagu kõikjai 
m ujalgi tehakse kokkuvõtteid se
mestri tööst. Tutvudes olukorraga

ülikoolis õppejõudude ettekannete 
järgi kujuneb pilt selliseks, et 
meil on vaja ühiskondlikkuse pal
ge ette tuua neid, kes pole aru 
saanud oma kohustustest ühiskon
na ees või kes vajavad senisest 
rohkem kollektiivi abi. Ja need 
oleksid:

A j a l o o - k e e l e t e a d u s k o n -  
n a s üliõpilased Kai, Anveit, K an
gur, Veri, Kaal, Roots, Kaimeti, 
Kork, Paurson, Luide, Pärusalu, 
Hanson, Pintsel, Kallas, Kuusk, Siid- 
va, H. Lepik, Eerma, Seem , Link, 
Laanekõrb, Einas, Leek, Pommer, 
Loonurm, Pärnits jt.

Õ i g u s t e a d u s k o n n a s :  A . 
Püttsepp, K. Vaha, E. Adamson, 
L. Maamets, H. Heiter, L. Liivak, 
E. Kuiva, S. Mitt, L. Alitt, J. Mugu, 
И. Austa, E. Kartau, K. Loogus jt.

M a t e m a a t i k a - I o o d u s t e a 
d u s k o n n a s :  Molloka, Kaasik, 
Kivilo, Vainola, Uri, Kriisa, Lokk, 
Maaring, Härmat, Krüüner, Holster, 
Samul, Kaitsma, Lõus, Kõiv, Kar- 
ro, Am bus, Remmel, Uustalu, Kass, 
Kruus, Pants, Oper, Ireda, Umba, 
Tammeväli, Krass jt.

A r s t i t e a d u s k o n n a s :  Kin- 
gissep, Lehis, Lepik, Klink, Sapert, 
Hiie, Tootson, Ummik, Pähn, Ran- 
no, ingerman, H iievälja, Luuri, 
Mahlapuu. Lehespalu, Luik, Orula, 
Vars, Laan, Roomets, Rootare, Põ
der, Ruus, Hermlin, Eliervee, And- 
resen jt.

P õ l ^ u m a j a n d ' u s t e a d u s -  
k о n n a s: Hinno, Salve, Sikk, Paa-

bo, Mägi, Ausmees, Mallus, Tunni
kest, Paal, Raave, Remmer, Luts, 
Jõgiste jt.

V e t e r i n a a r t e a d u s k o n -  
n a s: Oiter, Rüütel, Reinike, Nigul, 
Kumm, AHiksaar , Hirv, Jagomägi, 
Jõgisaar, Kalapüüdja, Paju, Raud
kats, lives, Kuller, Tõhk, Pipar, 
Pahu, Reine, Kiis, Arulaane (eriti 
nõrk), Nahkur jt. O lyu märgitud, 
et A . Nahkur omab kõigis aineis 
hinnet „väga hea", vene keeles aga 
veerib tähti! Millega seletada seda 
vastuolu?

M e t s a n d u s t e a d u s k o n n a s :  
K. Stumber, H. Stumber, Tuul, Pa- 
tak, Adler, Kiisk, Pruul, Kari, 
Värk, Kalberg, Puusepp, Tiivel, 
Juhansoo, Raudma, Pihelgas, Voo
salu, Pihlapuu, Kask, Kipsar, Toom 
pere, Veidebaum, Piisler, Kepp, 
Kangur, iSarapu, Tõnspoeg, Serg jt.

K e h a k u l t u u r i t e a d u s k o n 
n a s :  Aavola, Reisberg, Kuusik, 
Gross, Lille, Otsa, Karu, Raidma, 
Dmitrieva, Drezen, K oljok, Köö- 
gart, K olju , Peep, Kesamaa jt.

Nagu näeme, on vene keeles nõr
kade üliõpilaste arv küllaltki suur, 
kuid ülikooli kogu kollektiivist 
moodustab siiski vaid murdosa. 
Meie kohus on likvideerida see 
mahajäävus.

Kasutagem arvestusteni jäänud 
aja olukorra parandamiseks vene 
keele õppimise alal!

J. Feldbach,
vene keele kateedri juhataja.

Luua parimad tingimused õppimiseks
Eksamisessioon laheneb kiirete 

sammudega ja  on mõnedel kursus
tel juba alanudki. Seetõttu peab 
üuopnaste kodune too muutuma 
m äm sa tõsisemaks ja  pingelise
maks. Edukaks õppimiseks on aga 
tarvis ka häid tingimusi.

Vaadeldes õppimistingimusi meie 
ülikooii ühiseminuis, ei saa pai- 
jude asjaoludega rahulduda. Suuri
maks puuduseKS on kahtlemata 
ülemajutus, m ille tagajärjel kõigis 
ühiseiamuis (väljä arvatud N äi
tuse tan.) puuouvad õppetoad. 
Haib on siinjuures veei see, 
et paljud suuremad toad on 
läbikaiüavad ja  läbikäijad ei 

käitu alati korrektselt. Esineb ju h 
tumeid, kus ei alluta toavanema.e, 
kui see nouab vaikust õppimiseks, 
ja  segatakse teisi (näit. liig i tän. 
internaat, tuba nr. 111). Ülikooli tä
nava ühiselamus on vähe laudu ja  
kõik toaelamkud ei mahu kuidag. 
korraga iaua juurde õppima.

Paljudes ühiselamutes häirib 
õppetööd ka valgustuseprobleem. 
iNäituse tän. internaadi õppetoas 
näiteks pole küllaldaselt laualam- 
pe. Suur puudus lauaiampidest on 
ka Tiigi, Kastani ja  Üiikooli täna
va ühiselamus, Lauristini tänaval 
aga puuduvad nad täiesti. Paljudes 
tubades pole korras elektrijuhtm ed  
ja  kontaktid, mistõttu esineb val- 
gustushäireid. Ranget kontrolli po
le sisše viidud ka elektripliitide 
tarvitajate suhtes, mistõttu esineb 
elektrienergia ülekulutamist ja  tu
ieb maksta suuri trahve (Burdenko 
.an. uniseiamus). Sun on suur süu 
jliiselam ute nõukogudel, kes pole 
.eostanud küllaldast kontrolli.

Õppetööd häirib ka remondi 
mitteõigeaegne teostamine. Kastani 
Län. ühiselamus pannakse alles ette 
aknaklaase, Jaama tänaval paran
datakse aga seinu ja  lagesid, mis- 
.ottu üliõpilased peavad jä lle  toast

tuppa kolima. Tiigi tänava inter
naadis puuduvad paljudel akendel 
korralikud klaasid. Burdenko ja  
Ülikooli tän. internaadis on palju  
tube, mis on talvel väga küimad. 
Eriti küimad on Burdenko tän. in
ternaadi toad nr. 7 ja  14. Ahjuküt- 
imseks aga antakse puid sageli 
liiga vähe.

Ühiselamute nõukogude esimehed 
ja  liikmed on tihti pöördunud m a
jandusosakonna poote ülalmainitud 
puuduste likvideerimiseks, kuid se
ni on abi olnud vähe efektiivne. 
Un vaja, et ühiselamute juhataja  
sm. Kaldvee pööraks hoopis enam  
tähelepanu õppimistingimuste pa- 
andamisele ühiselamuis. Eriti olu

line on aga see, et ühiselamute 
nõukogud ise osutaksid ses suhtes 
palju enam algatusvõimet ja  ope
ratiivsust.

R. Zimmer

Ülikooli meeskoori 
semestrikontsert

Eeloleval pühapäeval, 10. det
sembril s. a. algusega kell 18 toi
mub 1RÜ aulas lartu Riikliku 
Ülikooli Meeskoori semestrikont- 
sert, mida juhatab koorijuht sm. 
Ritsing.

Koor on käesoleval semestril tei
nud pingsat tööd ideelis-poliitilise 
ja  kunstilise taseme tõstmiseks. Tõ
sist tähelepanu on osutatud reper
tuaarile, mig on muutunud järjest 
ideelisemaks ja  täiuslikumaks. Sil
mapaistev koht kuulub vene klassi
kale ja  nõukogude heliloomingule.

Kõ.ki neid edusamme peab pee
geldama eeiseisev kontsert. Kont
serdil esitatakse Glinka, Gounod , 
Sostakovhši, Muradeli, Ernesaksa, 
Saare, Tobiase, Arro jt. helitöid. 
Solistina esineb sopran H elju  
Koppa Tartu Muusikakoolist, keda 
klaveril saadab Aino Pooiakene.

__________________V. Nugin

Vastuseks kriitikaie
Vastuseks ajalehes „Tartu R iik

lik Ü likool" nr. 28, 29 ja  55 ilm u
nud lühisignaalidele teatab m ajan
dusosakond, et kriitika vastas 
täiel määral tõele. Nüüd on võe
tud tarvitusele abinõud vigade 
parandamiseks.

Peahoone katus remonditi m a
terjalide puuduse tõttu alles pä
rast sisemise remondi lõpetamist. 
Keemiahoone ringauditooriumi is
tepinkide krigisemine on kõrval
datud ning edaspidi olitatakse 
istepinkide liikuvaid osi regulaar- 
s e t .

Kehakultuuriteaduskonna võim
la soojavee sisseseade remont on 
viibinud lubamatult kaua tsemendi 
puudumise tõttu. Lähemal ajal 
loodetakse sellest takistusest üle 
saada, ja  siis luuakse üliõpilastele 
võimalused pesemiseks pärast 
võimlemistunde.

R. Raudsepp, 
m ajandusosakonna' juhataja.

Hea raamat on nõukogude ini
mese parim sober. Seda tode on 
ammu tunnustanud koik m ate
maatika-loodusteaduskonna füü
sikaosakonna üliõpüased ja  õppe
jõud. Mitme aasta vältel on ka
teedrijuhataja dots. A . Miti init
siatiivil organiseeritud ilmuva 
teadusliku kirjanduse tutvusta
mine ja  kollektiivne tellimine.

Ent füüsikute huvi ei piirdu 
mitte üksnes erialase kirjanduse
ga. Juba raamatute levitamise 
hoogtöökuu esimese nädala väite! 
täiendasid paljud üliõpilased oma 
raamatukogu väljapaistvate nou

kogude ilukirjanduslike teostega. 
Nii näiteks osteti füüsikaosakon
na V kursusel, kus on ainult 8 
üliõpilast, ju ba esimesel päeval 
enam kui 400 rub!a eest väärtus
likku ilu- ja  teaduslikku kirjan
dust. Eriti elav oli huvi M. Gorki, 
J. Barbaruse, E. Vilde jt., samuti 
marksismi-leninismi klassikute 
teoste vastu. Aktiivsem ateks raa- 
m atutellijateks osutusid üliõpila
sed H. Järve ja  O. Kukkur.

R. Lias,
ühiskondlik kirjanduselevi- 

taja füüsika V kursuse!.

Juba 1946. a. alates on Tartu 
Riiklikule U likoolre Kõrgema 
Hariduse Ministeeriumi poolt omis
tatud õigus ette valmistada tea- 
duslik-pedagoogilist järelkasvu  
aspirantuuri kaudu.

1946. a. asus aspirantuuris tööle 
18 aspiranti ja  1947. a. lisandus 
nendele 2. 20-st aspirandist lõpetas
1949. ja  1950. a. aspirantuuri kan
didaadikraadiga 7, 11-1 jäi disser
tatsioon kaitsmata ja  2 kustutati as
pirantuurist. Enne tähtpäeva kait
ses dissertatsiooni 2 aspiranti, 
tähtpäeval 1 ja ülejäänud 4 paari
kuulise kuni aastase hiinem isega.

Niisugune suur protsent aspi
rante, kes pole veel tänini oma 
dissertatsioonitööd lõpetanud, pee
geldab halba tööd aspirantuuri 
alal.

Niisuguste tulemuste üheks põh
juseks oli aspirantuuri täitmine 
juhuslike inimestega, puudus täie
likult konkurents.

Teiseks põhjuseks oli aspiran- 
tide töö puudulik juhendamine. 
Aspirantuuri kestel toimus juhen
dajate vahetumine või äralange
mine (Kruus, Ilus, Leesment). Ju
hendaja suhtus sageli oma üles
annetesse formaalselt, ei teostanud 
aspirandi töö tegelikku kontrolli, 
vaid piirdus mittemidagiütlevate 
üldsõnaliste aruannete ärakuulami
sega. Seda, et puudus dissertatsioo- 
nitöö sisuline juhendamine, näitab 
ka asjaolu, et mitmel aspirandil 
vahetati dissertatsiooni teema aspi-

rantuuriaja lõpu eel. See muidugi
takistas dissertatsiooni õigeaegset 
valmimist (Pulk, Traat, Kurvits jt.). 
Seda saanuks vältida, kui juhenda
ja  oleks algusest peale teostanud 
aspirandi töö sisulist kontrolli.

Kolmandaks põhjuseks oli asja 
olu, et aspirantidele anti teemad, 
arvestamata, kas vastav kateeder 
saab tagada vastava materiaalse 
baasi planeeritud töö korralikuks 
ja  õigeaegseks läbiviimiseks (Jüri- 
mäe, Heinvee, Rängel) ja  lõpuks, 
sõltuvalt esimesena mainitud põh
jusest, kus aspiranatuuri sattus 
isikuid, kes ei omanud eeldusi vil
jakaks teduslikuks tööks, ei osuta
nud nii mõnedki neist kuigi suurt 
huvi dissertatsioonitöö vastu ja  te
gelesid muude ülesannetega, mis 
muidugi ei soodustanud dissertat
sioonide õigeaegset valmimist (Ka- 
m enovsky, Lamp jt.).

Järgneval, 1948. aastal teostati 
aspirantide töö kontrollimist juba  
mõnevõrra paremini ja  seetõttu 
kustutati ebasobivad isikud aspi
rantuurist aegsasti (Koonik, Jür
gen) pärast seda, kui selgus nende 
ebaedukas töö.

Viimastel aastatel (1949 ja  1950) 
on aspirantuuri täitmine teostunud 
hoolikama valikuga ja  on loota, et 
mõne erandiga (Villup, Riikoja) 
dissertatsioonid valmivad õige
aegselt.

ProL A. Raatma,
TRU  aspirantuuri hooldaja

Viimasel ajal on ELKNÜ TRÜ  
Komitee poo'e pöördutud rohkete 
küsimustega kursuseõhtute keela
mise kohta. Seoses sellega peab 
komitee vajalikuks seda küsimust 
lähemalt selgitada.

Kuni viimase ajani korraldati 
meil kursuseõhtuid liiga hulgali
selt. Samal ajal, kui klubi ruume 
vajati hädasti olümpiaadi eeltööde 
tegemiseks, olid nad kinni iga
suguste koosviibimiste korralda
mise tõttu. Kuna tänavune olüm pi
aad toimub üleliidulise ameti
ühingute olümpiaadi raames, on 
loomulik, et selle ettevalmista
mine tuleb lugeda keskseks üles
andeks.

Senised kursuseõhtud olid hal
vad ka teises suhtes. Siin esines 
tihti salaja alkohoolsete jookide 
tarvitamist ja  muude buršikomme- 
te varjatud elustamist. Ka kur
suseõhtute kunstiline osa polnud 
alati küllalt sisukas. Klopsiti liht
salt kava kuidagiviisi kokku, et 
aga midagi esitada oleks. Ebanor
maalne oli ka see, et kohvi.auaga  
kursuseohtust osavotmiseks tuli 
üliõpilasel tasuda 15— 50 rubla, 
millise summa tasumine paljudele  
ülejõu käis. Seega jäid kursuse- 
õhtutest eemale paljud üliõpilased, 
kes elatuvad ainu.t stipendiumist.

Selliste väheandvate kursuse
õhtute asemel peab ELKNÜ TRÜ  
Komitee soovitavaks korraldada 
kõrgel ideelis-poliitilisel tasemel 
seisvaid puhkeõhtuid. Siin tahak
sime näha ideelis-kunstiliselt kõr
getasemelist kunstilist isetegevust, 
rõõmsaid nõukogude massilaule, 
nõukogude rahva- ja  baliitantse. 
Need õhtud peavad kindlustama 
kollektiivsustunde, sõpruse ja  selt
simehelikkuse süvendamist kursu
sel.

Tuleb taotella, et sellistest õhtu
test võtaksid osa võimalikult kõik 
kursuse iiliõpüased, ja  tingimata 
ka hooldaja õppejõud ning teised 
õppejõud.

Puhkeõhtutel võiks korraldada  
ka kirjanduslikke mõistatusi ja  
elavajalehti. Vajaduse korral võib 
TRU söökla korraldada ka eine
laua.

On vaja, et kursuse puhkeõhtud 
kujuneksid kultuurseks ja  kasu
likuks vaba aja veetmise vahen
diks. Kui teaduskondades massi
list kultuuritööd juhtivad üliõpila
sed ja  kursuste kultuuriorgamsaa- 
torid h oo ik a lt ette valmistavad  
säärased ohtud, siis on kindel, et 
nad edukalt täidavad neile pan
dava ülesande.

ELKNU TRU Komitee

24:16
H iljuti toimus üks suurimaid ma- 

leüritusi TR Ülikoolis. Nimelt koh
tusid neljakümnel laual põllum a
jandus- ja  metsandusteaduskonna 
m aletajad. Võistluse algul asus juh 
tima põllumajandusteaduskond, 
juhtides seisuni 5:1, edasi seis 
võrdustus ja  siis asus juhtima m et
sandusteaduskond. Pingsa heitluse 
võitiski metsandusteaduskond ta
gajärjega 24:16. H. Lomp

F e s ž e

Vanad ürikud räägivad niisugust 
lugu: elas kord mees nimega —  
kui ma ei eksi —  Aristotos, kes 
tahtis midagi niisugust korda saa
ta, m illega saaks igavesti kuulsaks. 
Ta leidis võimaluse: süütas põlema 
jum alate templi ja  hoolimata 
preestrite takistustest pääses tema 
itimi tänu väledatele ajalookirju 
tajatele a ja lu k k u .. .

Milleks ma seda rääkisin? Selle
pärast, et niisuguseid mehi leidub 
siin-seal veel tänapäevalgi ja  isegi 
meie üliõpilaskonnas.

Stipendium on teatavasti hea asi 
ja „stipipäev" rõõmustab kõiki —  
eriti siis, kui tema saamine on paa
ri päeva võrra hilinenud. Mõne 
mehe viib ta aga hoopis rööpast 
välja, inimene kaotab enesevalit
suse ja seisab probleemi ees: mida 
siiani veel tehtud pole? Probleem  
on sügav, et selle i<le järele mõel
da. Ja noormees, kellest siin jutt, 
asetaski küsimuse ja  lahendas sel
le sõprade ässitusel: võttis teki 
kaenlasse ja  kõndis aluspesu väel 
südaöisel tunnil Tiigi ühiselamu 
ette tänavale, laotas teki tänava- 
kividele ja heitis kõige rahuliku
ma südamega nagu väike Allah  
sellele. Seal ta siis vähkres ja

aeles ning lasi kuuldavale üleloo
mulikust jõust tulenevaid möirgeid 
ja  häälitsusi. Juhuslikule mööda
m inejale meenusid tahtmatult Oskar 
Lutsu lood kondist, mis ajas 
verist vahtu välja ja karjus: 
„Um bluu! U m blu u !" Aga too noor
mees oli originaalsem ja  oli ise 
selle iile väga õnnelik. Kui tema 
kunstiküpse etenduse tulemusena 
avanesid tänavapoolse tiiva aknad 
ja unised näod' täis uudishimu vah
tisid tänaval giplejat, mõtles meie 
kangelane täis rahulolu: „K üll ma 
olen kange mees! Kas on keegi 
enne mind saanud millegi säära
sega hakkama!'* ^

Mis on selle loo moraal? Usun, et 
selleks pole vaja epistleid. Peate
gelane Felix Koorits peaks kirju 
tama kõrvataha, et niisugused teod 
pole siiski teeks kuulsusele . . .  H al
vemal juhul on tulemus hoopis vas
tupidine.

Sääraseid lõbusaid asjamehi lei
dus stipendiumipäeva öösel veel
gi. Näiteks tuba nr. 99 pidas sün
nipäeva. Kena asi —  mitte midagi 
pole siin pahaks panna. Aga kui 
selle toa elanikud Erik, Oper, Lap- 
rik ja  Pettäi suure kära ja lärma- 
misega ning rahulikke "liik le ja id

tülitades ühiselamu ees kolasid ja  
laule möirgasid, siis tekkis para
tamatult küsimus, kas siin ei peaks 
tarvitama natuke kurjemat sona 
kui „pahaks panna".

Eriti õndsas meeleolus olid kaks, 
kes üksteist kaeiustades ja  truuh  
toetades tuikusid mööda treppe 
üles ja  tuppa jõudes sõbraliküh  
koos voodiie vajusid ning veelkord
selt oma joobnud olekut demonst
reerisid. Kui üks neist äkki toas 
ühiselamu vanemat märkas, püüdis 
ta paugupealt kainus ise olla ja  
lähenes talle õõtsuval kõnnakul 
nagu meremees, kes üle huiga aja  
on esimest korda kuival maal. T ei
ne püüdis ka tõusta, aga see käis 
üle jõu ja  ta vajus uuesti röötsa
kile voodiie. Esimene aga patsu
tas ühiselamu vanemale õ ale, nae
ratas sõbralikult ja  deklareeris: 
„M ü lle r . . .  te-te olete oma 
m -m ees."

M 'da arvavad Heino Erik ja  
Franz Oper, samuti teised ülal
mainitud üliõpilased sellest m äles
tusväärsest ööst ja  kas ka neii 
poleks aeg hakata revideerima 
oma käitumist?

Ares

Сегодня в номере
Передовая статья нашей газеты 

посвящена работе политшкол и 
-кружков. Заметка ^Больше актив
ности!^ обращает внимание на то, 
что в некоторых политшколах слу
шатели пассивно принимают участие 
в обсуждении вопросов.

Под лозунгом <d7 декабря едино
душно голосуйте за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных!^ опу
бликованы биографии т. т. Коорта, 
Антонса и Роотс —  наших кандида
тов в депутаты городского совета.

Две статьи на 2-ой странице по
священы учебной работе в связи с 
предстоящей экзаминационной сес
сией. Заведующий кафедрой русского 
языка т. Фельдбах пишет здесь о тех 
студентах, которые безответственно 
относятся к изучению русского язы
ка, а т. Циммер в другой статье ука
зывает, что необходимо улучшить 
условия учебы в общежитиях.

Вопросам научной работы посвя
щены статьи профессора Раатма (о 
работе аспирантов) и зам. председа
теля СНО т. Эйнасто (о руководя
щей роли преподавателей в студен
ческих научных кружках).

Кроме того в номере помещены 
следующие материалы: об организа
ции культурного проведения студен
ческого досуга, фельетон ^Искатели 
славы:>, информации о создании Эс
тонской Сельскохозяйственной Ака
демии, о научной конференции, по
священной Н. И. Пирогову, о ходе 
проведения месячника по распростра
нению советской книги и т. д.

Vastutava toimetaja aset. K. Taev
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17. detsembri! kõik valimistele! 
Hääletagem üksmee!se!t kommunistide ja parteitute bloki kandidaatide poo!t!

Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNU komitee ja ametiühingu komitee häälekandja

Nr. 39 (86) Reedel, 15. detsembril 1950. a._____ HI aastakäik

Nõukogudb Eesti töörahva suur pidupäev
A . Köörna,

TRÜ parteiorganisatsiooni sekretär 
Ülehomme, 17. detsembril lähe- l kogude võimu aastail, said võima- 

vad ENSV valijad valimiskastide likuks eelkõige tänu bolševike 
juurde, et hääletada üksmeelselt partei. Nõukogude valitsuse ja 
kommunistide ja parteitute bloki isiklikult seltsimees Stalini iga- 
saadikukandidaatide poolt, et va- } päevasele geniaalsele juhtimisele 
lida kohalike nõukogude saadiku- ja  suunamisele.
teks eesrindlikke töötajaid, kes 
väärivad rahva usaldust ja suu
davad edukalt täita kohalike nõu-

Bolševike partei on juhtiv ja 
suunav jõud Nõukogude riigis. 
Tänu bolševike partei ja Lenini

kogude ette seatud ülesandeid. ! ning seltsimees Stalini juhtimisele 
Kohalike töörahva saadikute nõu- kukutati ühel kuuendikul maa- 
kogude saadikukandidaatideks on kerast kapitalistide võim, ehitati 
esitatud parimad parimate hulgast, üles sotsialistlik ühiskond. Tänu 
eesrindlased tööliste, kolhoosnike, bolševike partei juhtimisele loodi 
intelligentsi ridadest. Eesti NSV-s ; nõukogude võimu aastail sellised 
on saadikukandidaatideks kohali- eeldused, mille tõttu oli võimalik 
kesse nõukogudesse sellised toot- ! purustada fašistliku Saksamaa ja 
mise eesrindlased nagu sepp-stah- i jaapani armeed ning väljuda Tei- 
liaanovlane Jaan Vaarak, koi- sest Maailmasõjast võitjana. Bol-
hoosnik Marie Vaheoja, sotsialist
liku töö kangelane Elfriede Blu- 
menield, meie intelligentsi pari
mad esindajad.

Suure rõõmuga tervitasid Tal
linna töötajad teadet armastatud 
juhi seltsimees Stalini nõusolekust 
kandideerida valimistel Tallinna 
linnanõukogusse. Koos seltsimees 
Staliniga registreeriti linnanõu
kogu saadikukandidaatideks ka 
suure Stalini võitluskaaslased 
seltsimehed V. M. Molotov, G. M. 
Malenkov ja N. A. Bulganin.

Seltsimees Stalin on meie üld
rahvalikuks saadikukandidaadiks. 
On suur õnn ja suur au hääletada 
seltsimees Stalini poolt.

Ka Tartu Riiklik Ülikool esitas 
parimad oma kollektiivi liikmed 
Tartu linna Töörahva Saadikute 
Nõukogu saadikukandidaatideks — 
rektor prof. Koordi, prorektor 
R. Antonsi, prof. Martinsoni jt. 
Need on kommunistide ja partei
tute bloki saadikukandidaadid. 
Eelseisvatele valimistele läheb 
bolševike partei blokis parteitu
tega. 9. veebruaril 1946. a. peetud 
kõnes Moskva linna Stalini vali
misringkonna valijaile seltsimees 
Stalin ütles: „Parteituid eraldab 
nüüd kodanlusest barjäär, mida 
nimetatakse nõukogude ühiskond
likuks korraks. Seesama barjäär 
ühendab parteituid kommunisti
dega üheks ühiseks nõukogude 
inimeste kollektiiviks. Elades ühi
ses kollektiivis võitlesid nad koos 
meie maa võimsuse tugevdamise 
eest, üheskoos sõdisid ja valasid 
verd rinnetel meie kodumaa vaba
duse ja sõltumatuse nimel, ühes
koos sepistasid ja saavutasid või
du meie maa vaenlaste üle. Vahe 
nende vahel on selles, et ühed 
kuuluvad parteisse, teised aga mit
te. Kuid see on formaalne vahe. 
Tähtis on see, et nii ühed kui ka 
teised teevad üht ühist tööd. See
pärast on kommunistide ja partei
tute blokk loomulik ja eluline."

Kommunistide ja parteitute blo
ki saadikukandidaadid on töötava 
rahva, nõukogude rahva huvide 
tõelised kaitsjad.

Kohalike töörahva saadikute 
nõukogude valimised on nõu
kogude rahva poliitilis-moraalse 
ühtsuse demonstratsiooniks. Nõu
kogude Eesti rahvas hääletab kind
lalt kommunistide ja  parteitute 
bloki saadikukandidaatide poolt, 
sest ta teab, et need tohutud edu
sammud, mida on tehtud nõu-

ševike partei juhtimisel viib nõu
kogude rahvas lõpule sõjajärgse 
stalinliku viisaastaku plaani täit
mise. Bolševike partei juhtimisel 
toimub üleminek sotsialismilt 
kommunismile. Bolševike partei 
poliitika on tegelikus elus tõesta
nud oma õigsust ja töötava rahva 
huvidele vastavust. Seepärast nõu
kogude rahvas hääletab julgelt 
kommunistide ja  parteitute bloki 
saadikukandidaatide poolt, sest 
sellega ta hääletab meie Nõu
kogude kodumaa majanduse ja  
kultuuri edasise õitsengu eest, 
Nõukogude riigi võimsuse edasise 
tõstmise eest, stalinliku rahupolii
tika eest, mis koondab enese üm
ber kogu progressiivse inimkonna 
hulgad.

Valimiste päev on meil töötava 
rahva pidupäevaks. Sel päeval iga 
Nõukogude kodanik kasutab 
Stalinliku Konstitutsiooni poolt 
antud laialdasi demokraatlikke 
õigusi. Samal ajal kapitalistlikes 
riikides aga ainult väike osa 
elanikkonnast võtab osa valimis
test, mis tegelikult kujutavad en
dast pettemanöövrit, sest nagu 
ütleb V. 1. Lenin: „Uks kord mit
me aasta kestel otsustada, mis
sugune valitseva klassi liige hak
kab rahvast parlamendis rõhuma 
ja maha suruma — selles peitubki 
kodanliku parlamentarismi tõeline 
tuum, mitte üksnes parlamentaar- 
konstitutsioonilistes monarhiates, 
vaid kõige demokraatlikemais 
vabariikides". Meil Nõukogude 
Liidus võtab elanikkond valimis
test osa 100%-liselt, sest kogu 
võim kuulub töötavale rahvale, 
kes teostab oma võimu organisee
ritult töötava rahva saadikute 
nõukogude kaudu. Seepärast on 
loomulik, et iga töötaja võtab 
osa valimistest. Ka iga Tartu 
Riikliku Ülikooli õppejõu ja üli
õpilase, teenistuja ja töölise ko
hustuseks on kasutada neid laial
dasi demokraatlikke õigusi, mis 
on antud Stalinliku Konstitutsioo
niga. Olgem üldrahvalikul pidu
päeval, 17. detsembril 1950. a., 
kohalike töörahva saadikute nõu
kogude valimiste päeval, esimeste 
hulgas valimiskastide juures ja 
andkem üksmeelselt hääled kommu
nistide ja parteitute bloki saa
dikukandidaatide poolt! Kindlus
tame töötava rahva parimate esin
dajate valimise Tartu linna Töö
rahva Saadikute Nõukogusse!

Kõik valimistele!

Täitkem valimiste päeval oma kodanikukohus juba varajastel 
hommikutundidel, esimeste hääletajate hulgas!

Iga agitaatori auväärne ülesanne
ma juba enne kella kümmet hom 
mikul. Teadlikena valimiste täht-

Stalinliku Konstitutsiooniga on 
Nõukogude kodanikele antud au- 
vaarne õigus valida saadikuid töö
rahva saadikute nõukogudesse. Et 
meie inimesed läheksid valima  
ttadiikena ja  veendunuTnna, se)!e 
eest peavad hoolitsema agitaator,d 
oma organiseeriva, selgitava sõna 
abil.

Ka mina olen agitaator. Viim as
tel valimiseelsetel päevadel oma 
valijaid külastades leppisin nende
ga kokku, et nad tuleksid hääleta-

susest lubasidki valijad seda tingi
mata teha.

Püüdku iga agitaator korralda
da täna-homme oma tööd selliselt, 
et tema valijad 17. detsembril ü- 
muksid valim isjaoskonda oma k o 
danikukohust täitma juba varajas
tel hommikutundidel!

M. Vunk, 
matemaatika-loodusteaduskonna  

IV kursuse üliõpilane.

Näituse tän. ühiselamus 
elunevate üliõpilaste 

üleskutse 
kõigile TRÜ ühiselamutes 
elunevatele üliõpilastele
Meie, Näituse tänava ühiselamus 

elunevad TRU üliõpilased, kommu
nistlikud noored ja noored, oleme 
tulvil tänutunnet bolševike partei 
ja Nõukogude valitsuse vastu, kes 
päev-päevalt ikka enam hoolitse
vad meie noorsoo hariduse eest, 
meie uue nõukoguliku intelligentsi 
kasvatamise eest, kes on loonud 
üliõpilastele parimad olustikulised 
tingimused häirimatuks tööks jne. 
Oma ustavust ja tänutunnet meie 
parteile ja valitsusele tahame de
monstreerida sellega, et meie rahva 
pidupäeval 17. detsembril näitame 
üles poliitilist teadlikkust ning ak
tiivsust ja organiseeritult astume 
valimiskastide juurde.

Kutsume üles kõigis TRU ühis
elamuis elunevaid üliõpilasi — kom
munistlikke noori ja noori — rah
va suurpäeval, 17. detsembril tead
likult ja  organiseeritult juba kel
la 6— 8 hommikul andma oma hää
led kommunistide ja parteitute 
bloki kandidaatide poolt Tartu 
Linna Töörahva Saadikute Nõuko
gu valimistel.

Seltsimehed üliõpilased! Astugem 
kõik 17. detsembril üksmeelselt va
limiskastide juurde täitma iga 
Nõukogude kodaniku aukohust ju 
ba varajastel hommikutundidel!

Näituse tänava ühiselamus 
elunevad üliõpilased.

Käesolev üleskutse on läbi 
arutatud ja  vastu võetud 7. 
detsembril 1950. a. Näituse 
tänava ühiselamu üliõpilaste 
poolt.

Kõik vaümistete!
17. detsember — kohalike töörahva saadikute nõukogude valimiste 

päev on Nõukogude Eesti töötava rahva oodatud pidupäev. Ka meie 
ülikooli kollektiiv valmistus armastuse ja hoolega valimisteks, aren
dades laiaulatuslikku valimiseelset selgitustööd teaduskondades ning 
ühiselamuis ja aidates kaasa valimiskampaania läbiviimisel ning vali
miste organisatsioonilisel ettevalmistamisel ka väljaspool ülikooli.

Meie õppejõud, üliõpilased, töölised ja teenistujad on kindlalt otsus
tanud demonstreerida oma nõukogude patriotismi, armastust ja usta
vust Nõukogude kodumaale ja bolševike parteile üksmeelse osavõtuga 
valimistest, üksmeelse hääletamisega kommunistide ja parteitute bloki 
saadikukandidaatide poolt. Igaüks meie hulgast peab teadma, et hääle
tades kommunistide ja parteitute bloki kandidaatide poolt hääle
tame Nõukogudemaa võimsuse edasise tõusu eest, uute võitude eest ma
janduslikus ja kultuurilises ehitustöös, rahu kindlustamise eest kogu 
maailmas. Hääletades kommunislide ja parteitute bloki kandidaatide 
poolt hääletame teaduse, hariduse ja kultuuri järjest hoogsama tõusu 
eest meie maal, avaldame oma tänutunnet nõukogude võimule, kes on 
meile loonud avaraimad võimalused loovaks tööks ja õppimiseks.

Seepärast astugem 17. detsembril esimeste valijate hulgas valimis
kastide juurde ning andkem veendunult oma hääled kommunistide ja 
parteitute bloki saadikukandidaatide poolt!
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Kogu meie nõukogude rahvas 
elab praegu poliitilise ja  tööalase 
aktiivsuse suure tõusu tähe all, et 
väärikalt vastu võtta kohalike 
nõukogude valimisi.

17. detsembril lähevad kõik Nõu
kogude Eesti töötajad üksmeelselt 
valimiskastide juurde, et anda 
oma hääled kommunistide ja  par
teitute stalinliku bloki kandidaa
tide poolt.

Nõukogudemaa valimissüsteem, 
maailma kõige demokraatlikum va
limissüsteem kindlustab laiade 
rahvamasside osavõtmise riigi valit
semisest, andes hääle- ja  kandidee- 
rimisõiguse kõikidele Nõukogude 
kodanikele, kes on saanud 18-aas- 
taseks.

Paljud meie nõukogude noortest 
astuvad 17. detsembril esmakord

selt valimiskastide juurde, nende 
hulgas ka mina. Astun 17. det
sembril valimiskasti juurde kindla  
teadmisega, et ainult nõukogude 
võim ja  bolševike partei on ava
nud mulle tee haridusele, võim al
dades m ul lõpetada keskkooli ja  
astuda ülikooli. Tänutäheks selle 
Noukogude valitsuse, bolševike  
partei ja  isiklikult seltsimees 
Stalini suure hoolitsuse eest annan 
oma hääle ülesseatud kandidaad.i 
poolt, sest nende seltsimeeste ju h 
timisel jõuam e muuta oma kalli 
Nõukogude kodumaa veel tugeva
maks, õitsvamaks ja  rikkamaks.

A. Kirsipuu,

õigusteaduskonna I kursuse 
üliõpilane.
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Hääletades kommunistide ja parteitute bloki kandidaatide poolt hääletame 
Nõukogude Eesti tööstuse, põllumajanduse ja kultuuri edasise õitsengu poolt!

Valimised on ukse ees!
See teadmine va!dab kõigi Tiigi 

tänava ühiselamus elavate üliõpi
laste meeli. Päev-päevalt lähenes 
see päev ja  nüüd lahutavad meid 
ainult loetud tunnid sellest üld
rahvalikust pidupäevast.

Tiigi tänava ühiselamu üliõpilas
tel on eriline põhjus rõõmustuda 
eelolevate valimiste üle. Moodus
tavad nad ju  omaette valim isring
konna ja  nende saadikukandidaa
diks on seltsimees Richard Antons, 
tuntud ja  armastatud pedagoog, 
TRU  prorektor. Kõigil on selgesti 
veel meeles kuu algul toimunud 
kohtumine oma kandidaadiga, 
tema sõnad, nende vestlused, mis 
veelkordselt kinnitasid tõika, et 
sm. Antons on tõepoolest n e n d e  
kandidaat, ta on kandidaat, kelle  
poolt nad võivad julgesti ja  rõõ
muga oma hääle anda.

Paljud ühiselamus elavaist üli
õpilastest on rakendunud valim is
eelsele tööle agitaatoritena ja  vali
m iskomisjonide liikmetena.

Töötades agitaatoritena väljas
pool ühiselamut, ei ole sugugi 
unustatud oma ühiselamu valijaid.

Üliõpilasnõukogu initsiatiivil on 
läbi viidud nii korruste kaupa kui 
ka kogu ühise'am u ulatuses terve 
rida loenguid ja  vestlusi. Nende 
organiseerimisel on suurt hoolt ja  
armastust töö vastu üles näidanud 
ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilane 
Palamets. A ga ega see pole siis 
koik! Koigis tubades on toavane- 
mate juhendam isel läbi viidud 
vestlusi valim iseelsetel teemadel.

Ka ühiselamu seinaleht „Loov  
N oorus", mis teatavasti hiljutisel 
üleülikoolilisel seinalehtede üle
vaatusel sai esimese auhinna, on 
järjekindlalt avaldanud igas 
numbris valimistega seoses olevaid  
kirjutisi ja  noorte valijate sõna
võtte.

Tõsi, eriti suur ja  elamusterikas 
on 17. detsember just neile noor
tele, kes esimest korda lähevad  
valimiskastide juurde.

Noor valija  Värdi Viilup on 
kommunistlik noor ja  metsandus
teaduskonna I kursuse grupiorga- 
nisaator. Suure rõõmu ja  innuga 
täidab ta oma kohustusi valim is
jaoskonnas. See on ju  suur rõõm
— olla noor valija  ja  saada juba  
nüüd anda oma panus valimiste 
heaks kordaminekuks.

Ka m atemaatika-loodusteadus- 
konna üliõpilased M alle Kotli ja  
Svea Palis võivad tänu nõukogude 
korrale juba nii noorelt osa votta 
valimistest.

Suurt elevust Tiigi tänava ühis
elamu üliõpilaste hulgas tekitas 
toa nr. 65 üleskutse valimispäeval 
esimestena valima minna. See üles
kutse leidis kõikjal kirglikku poo
lehoidu ja  kõigil Tiigi ühiselamu  
iiüõpilastel valmis suur ja  palav  
soov: minna varajastel hom m iku
tundidel esimestena valima, et sel
lega näidata veelkordselt suurt ja  
palavat armastust meie Nõukogude 
riigi, meie partei ja  valitsuse, meie 
suure juhi ja  õpetaja seltsimees 
Stalini vastu.

A . Liiv

T öörah va poüitisise teacHikkuse ja  
ak tiivsu se tõ u su k s

Juba enne kohalike noukogude 
valimiste väljakuulutam ist asuti 
õigusteaduskonnas lektorite grupi 
moodustamisele. Töötati välja loen
gute temaatika, kuhu võeti 32 
teemat aktuaalsetest poliitilistest 
küsimustest. Teem ade ettevalm is
tamisele rakendati enam kui 70 
üliõpilast vanematelt kursustelt, 
samuti rida õppejõude. Valminud 
ettekanded vaadati läbi õppejõu
dude poolt, kusjuures eriti suurt 
abi osutasid siin õppejõud sm-d 
Mäll, Uustal jt.

Nii vois õigusteaduskonna kol
lektiiv juba valimiskampaania esi
mestest päevadest peale asuda tee
nindama valijaid loengute ja  vest
lustega. Loodi tihe side EK(b)P  
Tartu Linnakomiteega, kelle kaudu 
toimus lektorite suunamine agit
punktidesse ja  käitistesse.

Kuni käesoleva ajani on õigus
teaduskonna õppejõud ja  üliõpila
sed valimiseelse selgitustöö käigus 
p.idanud enam kui 100 loengut m it
mesugustel teemadel. Eriti tuleb 
seejuures esile tõsta aspirant sm.

Aulingut, kelle arvel on rohkem  
kui 20 loengut. Sm. Aulingu loen
gud on alati huvitavad ja  hästi 
ettevalmistatud, mistõttu ta kuula
jatega kõikjal on saavutanud ti
heda kontakti. Tunnustusväärse 
aktiivsusega on loengulisest pro
pagandatööst osa võtnud ka tea
duskonna parteigrupi organisaator 
sm. Brandt, dots. Mäll, van.-õp. 
Lustal jt., kelle loengud on alati 
olnud kõrgetasemelised. Üliõpilas
test väärivad parimate lektoritena 
esiletõstmist sm-d Klassen, V eski
mäe, Raal, Tein jt., kes andsid 
oma parima valimiseelse selgitustöö 
heaks kordaminekuks.

Tänu nende ja  teiste tublide 
seltsimeeste tööle, andis õigustea
duskonna lektorite grupp tubli pa
nuse töörahva ideelis-poliitilise 
teadlikkuse ja  aktiivsuse tõstmi
seks valimiste eel. Me ei rahuldu 
saavutatud tulemustega, vaid jä t
kame alustatud tööd ka pärast va
limiste möödumist.

E. Laasik

№ют*
Гоал од иа/М е, soe /а  л ате , 
ле/я/е/ uarye лааям /а/^.
M õ ///^  aoora% /ä/aacf aac: 
ööa/ aar/6 raa/aa/a/õf.
КыИал o//a , m/da öeMa? 
mõ//e& ag //aa /or лоог.
<г/И/л /ea/? ро/л/^е,^ aõ/& люе/afa 
гл/лал/ /ga  /a a / põ/ moor.
М ///ел / rääg/л ; ра/ял/лес?, 
saa6f;'%, päeu /a  pa/й a /ag  raaat. 
А*мИал йоле/^а, e / /ле 
р/////%я%л лаа^л ал/а /мая!?  
Voora^ яю//е&. —  /1йаа рал/а 
aa&z& /õ/^aa a/Aer/&.
Л М / m/леа/Ма йал/ай 
/a /peö/ae aZdep/^.
. . .  Sagau /aw /. Ге/йал гаДлмл 
/аал//0/%аа райаяе,
/я/л%, лее prooa/л р///ла/а%ла 
М /;ра гаала /а%а/е.
7 /а /а л а //а ^  pa/g/aoor/d, 
тяе/лал лае<% лаз а/алИ, 
ламяая:еАе йогаа/ лоог/А 
/еел/л pere Аа/ал/d.
/ля /алй/л иеялале^а 
p a /g / p a /g / M raa/e.
(/я ^  е/ ра'лая<7 М //я / /  ega 
yä/^aad /е/ааМгиалел/.
Ро/л/^еле (аал/а/d ле//
Даязяел/ ä/е а/а/ал)
/ая!р/л poor/л, õ%/a/ ae/Z 
М //яая %  раг&ай/ ла/а/ал. 
/(e /zp /M / aa/d aä /ga  лагга 
о // л//л aõ/ pa/Zda, 
е/ &оол ^a/a^aga яшгга/? 
^ä/w a^aage /а / /  /а.
V ee// % e /;:w ega  роо/е^л 
^oo /g / Ааае^/алл/ле 
a ^ g  л//л /ä e // //m a Аоо/е^л.* 
p/re/ege, галл/ge /
О // л//. —

/(a/cf w /л оя praega? 
Ро/л// М л // ä/Z^oo/, 
реаяял raad/ee/. Яляе aega 
roage ;ааа !а  /ооб /а  Аоо/.
7ааб?/л/ лаааа^/ ол Ао/Аоол/ 
рала Аоо/ал /а ///т е е л ; 
л о огет  õde, pä/М  /?оол/ 
/арл/а/ел/ oa M /g e  еел,
Зе//ел/ rääg/л. —

/а  ^а/л praega 
meAed ра/^е aeapad Аоо^, 
йа/Азл рала, säage/d  aega 
Ae/geM  е/я'/аб ^о/Аоол.
(/aaacf л/л/лооле//ле 
МАр/^/арле Aa//aad, 
гаАрал лааб aääd /^^а /ле 
о/ла /а /;/е  pa//da.
—  Гая/ /ао& р///ла а^аа рал/а, 
Aat^ed оаел /ат/лес/, 
aga rõõm -aääd  аа&айл/ал/а// 
M /^ ja // иал/а ^аа!/ле&.
7оал о л иа/М е, soe /а  лаа:е, 
ле/а/е/ oar/e t'äre/e&,
/л о ///^  лоога^ /ä /лаб/ але —  
rõõa: /а  л //т /л  säde/eb.

Viimased ettevalmistused valimisteks
Ü lik o o l parteiorganisatsiooni ja h 

timisel töötavas agitpunktis nr. 8 
tehakse viimaseid ettevalmistusi 
kohalike nõukogude valimisteks, et 
kindlustada nende kujunem ine  
Tähtvere linnaosa valijate patrio
tismi demonstratsiooniks.

Siin on töösse rakendunud enam  
kui sajaliikmeline agitkollektiiv, 
kes oma suuremas osas tööüles
andeid korralikult ja  suure andu
musega on täitnud. Kahjuks aga 
on sellest ka mõningaid erandeid. 
Nii kuuluvad m ahajääjate hulka 
agitaator sm. Kaus, brigaadivane- 
mad Pärtelpoeg, O ja, Kangur, Sok- 
man, Piibeleht, Urm, Raudkivi jt. 
Yalim iste-eelsel päeval, samuti 
meie tõsiseimal tööpäeval —  vali
miste päeval on neil seltsimeestel 
hoolsa tööga veel võimalus hüvita
da oma senist loidu suhtumist 
ühiskondlikku ülesandesse.

Hoolimata neist üksikuist lün
kadest võime va'limistele sMski vas
tu minna teadmisega, et oleme 
teinud kõik nende parimaks õn
nestumiseks. Meie agitaatorite sel
gitav ja  innustav sõna on ulatu
nud iga üksiku valijani kas indi

viduaal- ja  grupivestluste, ktisi- 
muste-vastuste õhtute või rahva
koosolekute kaudu. Veel praegugi, 
valimiste lävel toimub saadikukan
didaatide tutvustamine ja  vestluste 
läbiviimine valijate kodudes. Röö
biti sellega tehakse ettevalmistusi 
valijate eeskujulikuks teenindami
seks valimiste päeval isetegevuse, 
einelaua, kirjanduse müügi, laste
toa, transpordi ja  muuga.

Nagu jutustavad agitaatorid, on 
valijad üksmeelselt otsustanud 
tulla hääletama juba varajastel 
hommikutundidel ja  anda oma 
hääl kommunistide ja  parteitute 
bloki saadikukandidaatide poolt.

Agitatsioonipunkti nr. 8 kollek
tiiv läheb vastu valimiste päevale 
kui oma töö tõsisele eksamile. Ra
kendagu iga agitaator kogu jõud  
selleks, et kindlustada valijate ees
kujulik teenindamine ja  hääleta
mise häireteta käik valimiste päe
val! Täitku iga meie rajooni valija  
oma kodanikukohus juba esimeste 
valijate hulgas —  varajastel hom 
mikutundidel!

E. Paul,
agitpunkti nr. 8 juhataja  asetäitja.

МЕПЕ SAA D !K U K A N D !D AA TE

ARNO Arturi p. KOORNA

Arno Arturi р. К ö ö r n a sündis 
1926. a. Nõo vallas Tartumaal. Ta  
isal ei olnud alalist töökohta ja  ta 
elatas oma perekonda juhusliku  
tööga. A lles pärast nõukogude või
mu kehtestamist Eestis sai ta isa 
Tartu jaam a peakonduktoriks. Sm. 
Köörna alustas õppimist Nõos ja  
jätkas seda Tartus, kuhu vanemad 
olid vahepeal elam a asunud. Lõpe
tanud algkooli 1938. a., astus ta sa
mal aastal Tartu I keskkooli.

Suure Isamaasõja puhkemisel 
evakueerus sm. Köörna koos em a

ga tagalasse, isa astus hävituspatal
joni.

1942. a. algas sm. Köörna tööd 
sideteenistuse alal ja  sai varsti 
elektromehaanikuks, kellena töötas 
esmalt Gorki raudteel ja  hiljem  
Leningradi, Balti ja  Taga-Baikali 
rindel kuni 1945. a. lõpuni. Siis 
asub sm. Köörna, kes 1946. a. astus 
UK(b)P ridadesse, Tartusse, kus ta 
töötab Eestimaa K(b)P Tartumaa  
Komitee juures esmalt instruktori
na, siis komitee sekretäri abina ja  
hiljem  organiseerimis-instrueerimis- 
osakonna juhatajana. 1948. a. sep
tembrist kuni 1950. a. septembrini 
õppis sm. Köörna Vabariiklikus 
Parteikoolis Tallinnas, töötades aas
tail 1949— 1950 ühtlasi ka EK(b)P  
Vabariikliku Parteikooli algorgani
satsiooni sekretärina.

Alates 1950. a. septembrist töö
tab sm. Köörna EK(b)P Tartu R iik
liku Üiikooli atgorganisatsiooni sek
retärina.

Sm. Köörna pühendab kogu oma  
jõu ja  energia Tartu Riikliku Ü li
kooli õppe- ja  teadusliku töö tõst- 
m.iseks kõrgemale tasemele. Võidel
des õppejõudude, üliõpilaste ja  tee
nistujate ideelis-pöliitiiise taseme 
pideva tõusu eest on sm. Köörna  
lühikese aja jooksul võitnud kogu  
ülikooli kollektiivi lugupidamise ja  
usalduse.

Agitatsioonipunktis on täna ela
vam kui tavaliselt. Siia koguneb va
lijaid, et kohtuda oma saadikukan
didaadiga Tartu linnanõukogu vali
mistel 1R Ülikooli Metsandustea
duskonna üliõpilase Vladimir Kos- 
loviga.

Tähelepanelikult kuulatakse usal
dusmehe sm. Kanteri sõnavõttu, kes 
annab edasi noore saadikukandi
daadi lühikese, ent iseloomuliku  
eluloo. Iseloomuliku seepärast, et 
selles on igaühele kuulajaist nii
palju lähedast, et näib, nagu elus
tuks usaldusmehe jutustuses osa 
nende endi minevikust. Ja valijad  
vaatavad usaldusega tumedajuukse
lise, roomsa, elu ju lge ilmega nooru
ki poole, kelles nad tunnevad ära 
oma saadikukandidaadi.

Ka Vladimir Koslov ise jälgib  
usaldusmehe jutustust. Ja kuulates 
seda rulluvad tema silme eest m öö
da pildid raskeist lapsepõlveaas- 
taist, kogu tema senisest elust.

. . .  Polnud kerge töömehe elu 
müüdavate laulikute poolt ülistatud 
kodanlikul „M aarjam aal". Polnud 
kerge ka K adaja küla pottsepa N i
kolai Koslovi elu, ja  siidkinnastega 
ei paitanud elu tema peretki. H om 
mikust õhtuni tuli orjata savitöös- 
tuse peremeest Mända ja tasuks 
olid vaid viletsad näi j asendid, m il
lest kaugeltki ei piisanud perekon
na elatamiseks. Nii ei jäänud muud 
üle, kui ka Vladimiri em al tuli väl
jaspool kodu tööle hakata. Päeval 
kulakut orjates, hilisõhtul ja  tihti 
ka öötundidel koduseid asju korras 
hoides — nii möödusid Vladimiri 
ema päevad kodanlikus Eestis.

Nõnda õppis Vladimir juba poisi
kesena tundma elu karmi palet. 
Ettekujutus valitsevast õiglusetu-

Ennustus, milte tükkas ümber e!u
sest süvenes temas veel enam, kui 
ta hakkas tallama kooliteed.

Siira roomuga tervitas Koslovide  
perekond noukogude võimu kehtes
tamist Eestis. Vladimiri isa töö lei
dis nüüd hindamist, tema võimed 
rakendamist. Ta organiseeris Tartus 
pottseppade artelli ja  töötas selle 
esimehena. Vladimir ise aga sai 
muretult õppida, temast sai pioneer.

Ent katsumusteajad polnud veel 
jäädavalt seljataga. Noukogude 
Eesti pinda hakkas tallama fašist- 
iiku okupandi rautatud kand; V la
dimiri isa heideti koonduslaagrisse. 
Suurte raskustega võideldes suutis 
Vladimir siiski jätkata edasiõppi
mist. See polnud tal kerge. Suviti 
tuli töötada kulakute juures, algul 
karjasena, hiljem  üiejõukäivat su- 
iasetööd tehes.

Kustumatult on Vladim iri mällu  
sööbinud üks episood. Ühel okupat- 
sioonisuvei töötas ta Tartu vallas 
kuiak Muuli juures. See mees ei 
leppinud mitte üksnes sellega, et 
sundis poissi varahommikust hilis
õhtuni orjam a oma talu põllul —  
tungis ka sellesse, kuidas Vladimir 
veedab oma harvu puhkehetki. 
Talle ei meeldinud, et Vladimir lu 
ges raamatuid. Raamat tööorja 
käes! Kas tõesti lootis see poiss, et 
ta kunagi pääseb kaugem ale adra- 
käsipuust! See näis Muulile ebaloo
mulikuna ja  uskumatuna, ent üht
lasi vihastas teda. Kord ütles ta: 
„Mida sa ometi peaks lugema! Ega 
sinust iialgi mingit inseneri saa !"

Vladimiris kihvatas midagi. „Miks

ei peaks minust saama inseneri? 
Miks peaks see olema võimalik ai
nult m uulide võsukestele?" mõtles 
ta. Ta ei lausunud sõnagi, kuid ot
sustas, et lükkab ümber Muuli ül
bed ennustused. Sest okupatsiooni
aeg ei saa ju  olla igavene, varem  
või hiljem  tuleb tagasi Nõukogude 
armee —  seda uskus Vladimir kind
lasti.

Ja elu iükkaski kuiaku ennustu
sed halastamatu it ümber. Praegu 
õpib Vladimir Koslov juba neljan
dat aastat Tartu ülikooli metsan
dusteaduskonnas. Ta armastab oma 
aia ja  töötab joudu säästmata sel
le sügavaks omandamiseks.

Vladimir Koslov on õppetöö ees
rindlane. Juba pikemat aega seisab

tema pilt ülikooli autahvlil. Ta on 
selle esiletõstmise auga ära teeni
nud: eksamisessioonidel õiendab ta 
kõik eksamid väga headele hinne
tele. Oppejoud seavad alati eesku
juks tema põhjalikke, asjatundlik
ke vastuseid eksamitel.

Selliseid häid tulemusi ei saavuta 
ta mitte kergesti. Ta töötab püsi
valt ja  visalt.

Nõukogude üliõpilane ei piirdu 
kunagi vaid nokitsemisega õppetöö 
kallal, ei seisa eem al ühiskondlikust 
elust. Vladimir Koslov on aktiivne 
kommunistlik noor. Tem a printsipi
aalsed, põhjalikud sõnavõtud aita
vad algorganisatsiooni koosolekuil 
alati tublisti kaasa teravate ideo
loogiliste küsimuste õigeks lahenda
miseks. Hinnates seltsimees Koslovi 
võimeid, valisid kommunistlikud 
noored ta ülikooli komsomoiikomi- 
tee liikmeks. Siin töötas ta väga 
hästi, osutades suurt algatus- ja  
organiseerimisvõimet.

Tunduva osa oma ajast pühendab 
Vladimir Koslov aga teaduslikule 
tööle. Ta teab hästi, et üliõpilaste 
teaduslik töö on parimaks vahendiks 
õppetöös omandatu süvendamiseks, 
oma eriala põhjalikum aks omanda
miseks, seega tubli nõukogude 
spetsialisti kujundamiseks. Ta on 
üks metsatööstuse inseneriteadus- 
liku ringi aktiivsemaid liikmeid. 
Õigustatud tähelepanu äratas tema 
referaat Üliõpilaste Teadusliku  
Uhingu kolmandal teaduslikul kon
verentsil teemai „Kokkupandavate  
puitm ajade kilpkonstruktsioonide

võrdlev uurim ine", milles ta käsit
les ja  lahendas meie vabariigis 
metsatööliste asulate loomise seisu
kohalt väga olulisi küsimusi. A k 
tiivselt võtab seltsimees Koslov osa 
ka poliitilise ökonoomia teadusliku 
ringi tegevusest, kus hiljuti huviga 
kuulati tema ettekannet sotsialistli
ku võistluse osatähtsusest sotsialis
mi tootmisjõudude arengus.

Käesoleva õppeaasta algul usalda
ti Vladimir Kosiovde uus suur üles
anne —  ta valiti Üliõpilaste Teadus
liku Uhingu noukogu esimeheks. 
Tema juhtim isel on tehtud ära juba  
palju ühingu töö viimisel kõrgem a
le tasemele, seni valitsenud ebaõi
gete töösuundade likvideerimisel, 
ühingu kujundam isel massiliseks 
kasvatuslikuks organisatsiooniks. 
Kõigis ühingu töödes ja  üritustes 
on tunda Vladimir Koslovi —  ener
gilise organisaatori, tubli kom m u
nistliku noore juhtivat kätt.

Sisukat, töörõõmsat elu elab V la 
dimir Koslov. Ja elu on tõepoolest 
ümber lükanud kulak Muuli kuna
gised ennustused —  Vladimir Kos- 
lovist saab nõukogude insener, 
oma ala sügavalt tundev spetsialist 
ja  kirglik oma sotsialistliku kodu
maa patrioot.

.. .V a l i ja d  vaatavad usaldusega 
oma noorele saadikukandidaadile 
Vladimir Koslovile sellepärast, et 
nad näevad temas inimest, kes on 
võrsunud töörahva hulgast, kellele 
nõukogude voim avas tee helgesse 
ellu, kes maksimaalselt kasutab kõi
ki nõukogude voimu poolt antud 
võimalusi, annab kogu jõu töörahva 
riigi hüvanguks ja  on kõiges ning 
kõikjal esirinnas. J. Kask

Vastutav toim etaja J. Feldbach
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Tähelepanu kõige tähtsamale!
Talvise eksamisessiooni alguseni 

on jäänud veel ainult kaks nädalat. 
On üldiselt teada, et eelseisev ek 
samisessioon kujuneb kogu ülikoo
li kollektiivi —  nii õppejõudude 
kui ka üliõpilaste töö rangeks 
kontrolliks, mis paljastab puudu

sed meie töös ja  annab ülevaate 
sellest, kui hästi me oleme täitnud 

om a ülesandeid noore kaadri kasva
tamise alal.

See asjaolu kohustab igat meie 
kollektiivi liiget asetama endale 
küsimuse: „Kas olen teinud koik 
eksamisessiooni eduka kulgemise 
kindlustam iseks?" ja  vastama sel
lele küsim usele range bolševistliku  
enesekriitikaga.

Pole kahtlust, et sellise oma töö 
enesekriitilise analüüsi tulemuseks 
on see, et avastatakse oma töös ri
da puudusi, mille kõrvaldamine 
enne eksamisessiooni algust on hä
davajalik. Tänases lehes avaldame 
näiteks kirjutise eksamisessiooniks 
valmistumise olukorrast põllum a
jandusteaduskonnas. On täiesti kin
del, et esiletoodud puudused on 
omased mitte üksnes põllum ajan
dusteaduskonna tööle, vaid ka pal
jude teistegi teaduskondade tööle. 
Nendes vigades on vaja  kiiresti sel. 
gusele jõuda ja  need operatiivselt 
kõrvaldada.

Kõiki puudusi on kergem likvi
deerida, kui dekanaate siin abistab 
laialdane ü'iöpilaste aktiiv. Ou tin
gimata tarvis kõikjal asjalikus ja  
tõsises õhkkonnas läbi viia sessioo- 
nieelsed tootmisnõupidamised ja  
kindlustada, et puudused, m illele  
neil nõupidamistel tähelepanu ju 
hiti, kiiresti kõrvaldataks. Oma  
juhtivat ja  suunavat osa sessiooni 
ettevalmistamises peavad tõstma 
ka kom som oli- ja  ametiühingu-or- 
gauisatsioonid, eriti nende esindajad  
ku rsustel.

Suureks ülesandeks on ka kon
sultatsioonide korralik läbiviimine. 
Ei saa sallida olukorda, kus kon
sultatsioonidest osavõtjaid on vähe 
või kus konsultatsioonile tullakse 
nõrga ettevaimistusega.

Suurt tähtsust omab ka eksam i- 
sessioonts plaanide koostamine. 
Dekanaadid peavad seejuures või
maluste piires arvestama üliõpilas
te õigustatud soove ja  püüdma 
plaane koostada selliselt, et nad 
rahuldaksid kõiki üliõpilasi.

õppejõud peavad planeerim a  
koostöös üliõpilaste aktiiviga eksa
mite läbiviimise selliselt, et kaok
sid järjekorrad eksamitel, kindlus
tama, et üliõpilased eksami soorita
misel ei raiskaks asjata liiga pal
ju  aega.

Ühiskondlikud organisatsioonid 
aga peavad praegu suurimat huvi, 
tundma selle vastu, millised eeldu
sed igal üksikul üliõpilasel on e k -[  
samite sooritamiseks, et vajad u se} 
korral veel organiseerida m a h a jä ä -} 
jate abistamist.

Iga üliõpilane peab mõistma, et 
eelseisvat eskamisessiooni tähistab 
eeskätt nõuete suurenemine. See 
tähendab, et üliõpilastel tuleb eksa
miteks valmistumisse suhtuda veel 
suurema hoolega ku,i seni. Milgi ju 
hul ei tohi piirduda üksnes loengu
m aterjalide läbitöötamisega, vaid 
tuleb laialdaselt kasutada ka eri
alast kirjandust.

Eesseisvad ülesanded on suured 
ja  vastutusrikkad. Nende eduka 
täitmise saame kindlustada üksnes 
siis, kui suuname viivitamatult ko
gu oma tähelepanu, kõik jõud kõi
ge olulisemale, kõige tähtsamale an- 
tud momendi! —  eksamisessiooni 
edukale, lünkadeta ettevalm istam i
sele.

Уяйяя &%тия%

(Katkend .Poeemist StalioHe")

/aA , atäAAe амаеиа^ ^ee^e 
аа Ы  as^aaad oa fesf;'a :aa.
Ол aaecf sõaaaf Aee/es;
Ao^Aoos, eesr/aaMaae, 6rtgaa6?; 
mees, ezVae АеАш'А, äf/еб aga  
aüä% uäga A;'acf/a#.' m e F e /а а а/ 
Aaä? aeade аюае sõaa ?aga 
oa auav, särau paaoraam.

sõaad ^äAeadapad saata, 
e? e/м /a g / po/e та з ? , 
с? aoor^e A /ag / тооаа^аам  
e/ AaAAa ^raomaacfas?/ 
e? maa, Aas eaae uaesas präsAas, 
?a Aaraas? /öas?as? /aA^ saaA,
6? a/asa? oens? A/g/päsAa 
cf ime AafaA atefe maa^/

Sec ^äAgacfa^, e? Aoo/ /a  Ae^as 
/a  Aoo//6f aoortg pära/? oa.

aoõras mars/A мААсА* е^м 
Aa; c'ärsAe /öög/pa^af/oa.
Aäe& aas^a, ^a^s. Ja sacfa faAa? 
Aomaoorf aaes Eesf/s oa /
JVei/ A /ag oa uö^/ev, aapper, paAas/ 
Vaa/, see oa /öög/pa^a//oa/

У a se/^e/ auara/ у a saare/
?ee/, Aoatmaatsmz u äfaf meM. 
т е  mö^e^ fu/euaa 7g jaar^e, 
saar 5?aA'a, äm&r^seua^ 7eM / "

/Haa ?äaaA ^/*a:
sgs^ A ä//a^ Аама 

?a Aõaa/s AarAa or/a&ed.
K aM  7efe seao'as mMröf:s raaad 
?a AaM?, e^a ем?.

Vee^f amr^sAe. A*a/<i roAAeat ?äaa& 
^a aga 7'g/e pä/A.se

s^/A? ee.s/, т / з  oa т е й  ?äaa, 
e  ̂ рИ а oa me Maaua/Z

L/sA ea^asse ea^ таглаА M ang, 
aeg e/z^au ?as? M&z 
/a  m õ^e^ mefe /a.s/e öaaes?
/a  afaa/aaJ3e// saares? ?öös?.

У а /an/a& MosAoa, faa/a& Га/Лаа 
äA^saaza aAAe a^arsf oä?.*
/Mg/a Aommaazsmae S /a^a , 
maa pä/Aese^e pasfa aa&/

Kommunismi lipukandja
Nõukogude riigi, sotsialistliku ühiskonna arenemise ajaloos ei ole 

ühtki smart sündmust, mis poleks seotud suure kommunismi arhi
tekti — geniaalse Stalini nimega. Meie rahva poolt käidud kuulsus
rikas tee sotsialismini, tema säravad võidud igat liiki vaenlaste üle, 
tema võidukas edasiliikumine kommunismi poole — see kõik on selt
simees Stalini geeniuse looming.

Meie mõõtmatu kodumaa moodustab praegu gigantse ehitustandri. 
Teostatakse suurt plaani, mis teeb lõpu põuale ja kindlustab meie 
kolhoositalurahvale rikkalikud saagid. Seda plaani nimetab rahvas 
tema looja nime järgi stalinlikuks looduse ümberkujundamise plaa
niks.

Volgal, Dnepril, Turkmeenia kõrbedes kerkivad maailma suurimad 
ehitused — hüdroelektrijaamad ja  niisutussüsteemid. Need ehitused 
kuulutavad kommunismi lähenemist, on tõelised kommunismi ehitu
sed. Ja rahvas nimetas needki stalinlikeks suurehitusteks, sest nende 
loomine toimub suure Stalini juhiste järgi.

Nõukogude teaduslikes uurimisasutistes, laboratooriumides ja  tead
laste kabinettides käib pingeline töö nõukogude teaduse uute saavu
tuste sepistamisel. Ja ka meie teadlased töötavad seltsimees Stalini 
tarkade juhiste alusel, nad on stalinliku kooli teadlased.

Kasvab ja sirgub uus põlvkond, nõukogude noorus. Ta kasvab 
enneolematult soodsais tingimusis, mil talle on avatud kõik teed tea
duse ja kultuuri varasalvede juurde. See noorsugu saab kommunismi 
ehitamise ürituse lõpuleviijaks. Ja sellel noorsool on au ja õnn nime
tada end stalinlikuks sugupõlveks.

Nõukogude inimesed elavad õnnelikku ja rõõmsat elu, mida või
maldavad meile suure Stalini juhtimisel saavutatud võidud. Meie rah
vas kasutab suuri demokraatlikke õigusi ja vabadusi, mis on talle 
antud Stalinliku Konstitutsiooniga.

Kõige eest, mis meie elus on kaunist ja imeväärset, oma õnneliku 
tänapäeva ja helge tuleviku eest võlgneme tänu suurele kommunismi 
ehitajale seltsimees Stalinile.

Armastuse, ustavuse ja  lootusega vaatavad suure Stalini poole ka 
miljonid lihtsad inimesed kapitalistlikus maailmas. Nad ühendavad 
Stalini nimega oma lootused õiglasele tulevikule — vabanemisele 
kapitali ikkest, demokraatiale ja sotsialismile. Stalini nimega ühen
davad nad selle, mis igale inimesele on praegu kõige kallim ja  
püham — rahu. Nad teavad, et seal, kus on Stalin — seal on võit. 
Veendunult ja kindlalt võitlevad nad rahu, demokraatia ja sotsialismi 
eest, millises võitluses neid juhib ja innustab rahu suur lipukandja 
seltsimees Stalin.

Kõigis maailma keeltes kõlavad miljonite inimeste huulilt tänu- 
ja tervitussõnad seltsimees Stalinile:

,,Au suurele Stalinile! Elagu ja  töötagu ta veel palju aastaid 
kõigi töötavate inimeste õnneks ja hüvanguks! *

Kunstilise isetegevuse idtee!is kunstiHse taseme
rõõmustav tõus

Möödunud laupäeval lõppes TR  
Ülikooli kunstilise isetegevuse III 
olümpiaadi teaduskondade isetege
vuse ülevaatus. Ligem ale kahe kuu 
jooksul toimus neliteist isetegevus- 
õhtut, m ille raames kõige ulatus
likuma eeskava andis arstiteadus
kond. Sisuka ja  huvitava kavaga  
esinesid k a  ajaloo-keeleteadus- 
kond, põllumajandusteaduskond ja 
matemaatika-loodusteaduskond. Kõi
ge lühema ja  ideelis-kunstiliselt 
kõige nõrgema kavaga esines 
olümpiaadil veterinaarteaduskond.

Vaadeldes ettekannete temaatikat 
näeme, et repertuaari valikul on 
isetegevuslased kaasa sammunud

н у  .  з* .  J ä t k a k e m  t i w d !Meie toe!me psdupaev
lastele korraldatud auto-ringsõii 
linnas valimiste auks —  see kõik 
tegi valimiste päeva, tõeliseks pi
dupäevaks.

17. detsember -— kohalike nõu
kogude vaüm iste päev —  oli TRÜ  
koHektiivile tõeliseks pidupäe
vaks, mis möödus määratu vai
mustuse ja  nõukogude patriotismi 
tähe all.

Juba kella 8-ks hommikul oli 
valdav osa üiikooii kollektiivi 
iiikmeist, kes elavad Tähtvere lin
naosas ja  kuuluvad 8. valim isjaos
konda, käinud hääleiamas. See on 
ühtlasi ka tunnustavaks hinnan
guks meie agitaatorite kollektiivi 
iuhtite tööte.

V alijatele kohapeal pakutav 
i sc te ge vits. ] as t et u ba.

Agitatsioonipunkti juhatus aval
dab tunnustust valijate eeskuju
liku teenindamise eest kõigile akti- 
vistidele-agitaatoritele, kes andsid 
oma panuse valimiste heaks korda
minekuks. Tunnustust väärivad ka 
need õppejõud, kes abivalmilt 
valimiste päeval oma autodega 
teenindasid valijaid ja nende lapsi.

E. Paul.
ein elau d, ! agitpunkti nr. 8 ju h a ta ja  asetäitja .

J u b a  емюе к е И а  k a h e k s a t  h o m m i k u !
VaHmistepäeva h om m ik.. .
Vara ärkab sei) hommikul Tiigi 

tänavu ühiselamu. Kõigil on kiire, 
et olla esimeste hulgas valimiskasti 
juures, esimeste hulgas anda oma 
hääl kommunistide ja  parteitute 
hloki kandidaatide poolt.

Ja juba enue kella kuut saabuvad 
esimesed vatlijaterühmad Tiigi tä
nava ühiselamust valimisjaoskonna

juurde. Kohe pärast valimiste ava
tuks kuulutamist ruttavad nad täit
ma oma kodanikukohust. Esimeste 
hulgas annab hääle ajaloo-keeletea
duskonna üliõtpiilane Lepik, kellele 
hulgana järgnevad teisedki.

Rõõmsalt ja  veendunult hääleta
sid kõik Tiigi tänava ühiselamus 
elunevad üliõpilased juba enne 
kella kaheksat hommikul.

Kohalike töörahva saadikute 
nõukogude valimised on möödu
nud. Meie üükooti kollektiiv aitas 
tõhusait kaasa valimiste heaks 
kordaminekuks, oma innuka ja si
hikindla tööga, mis teenis töörah
va teadlikkuse ja  poliitilise ak
tiivsuse tõstmise üritust, sepistas 
kommunistide ja parteitute stalin
liku valimisbloki võitu vaUmistek

Valimiste edukas läbiviimine on 
meie agitaatorita tööle tunnustu
seks. Kuid ärgn põhjustagu see 
enesega rahulolu kahjulike meele
olude tekkimist nende juures, vaid 
innustagu kõiki neid veel hoolsa
male ja intensiivsemale tööie bol
ševistliku tõesõna kandmisel laia
desse hulkadesse. See ülesanne on 
seda olulisem ja  kohustavam, et 
on saanud teatavaks Eesti NSV 
Ülemnõukogu uue koosseisu vali
miste läbiviimine, mille etteval
mistamine peab algama viivfT&- 
matult.

Agitaatorid! Argem pangem käsi 
rüppe, vaid jätkakem oma suurt ja 
tänuväärset tööd.

R Raudsepp, 
agitpunkti nr. 8 juhataja.

nõukogude eluga. Deklam atsiooni
de ja  vokaalmuusika repertuaaris 
kajastus võitlus rahu eest ja  nõu
kogude rahva suur ülesehitustöö. 
E Niit (ajaloo-keelet.) andis oma
loomingulises luuletuses „Turk- 
m eeniale" pildi stalinlikest suur- 
ehitustest, Nikulini lühinäidendis 
„Valge ingel" (arstiteaduskonna 
esituses) paljastatj U SA -s valitsev 
inim vihkajalik rassiline diskrimi
neerimine jne. Ideeliselt küpselt 
olÄ repertuaar valitud õigus- ja  
metsandusteaduskonnas.

Kõigil ülevaatusõhtu tel toimus 
enne isetegevusringide esinemist 
sissejuhatav sõnavõtt, m is oli 
pühendatud kohalike nõukogude 
valimistele. Kahjuks ei järgnenud 
sellele tervitatavale traditsioonide 
matemaatika-loodusteaduskonna ise
tegevuslased oma 5. detsembri üle- 
vaatusõhtnl.

Tehes ütevaadet üksikuist esine
misaladest, tuleb kõigepealt esile 
tõsta põll uma j  an d usteadu skonn а 
segakoori, mis üliõpilase E. Paju
puu juhatusel oli ära teinud suure 
töö ja  rõõmustas ülikooliperet nel
jateistkümne hästi valitud ja hästi 
omandatud lauluga.

Vakaalsolistidest parimaiks osu
tusid Erik ning Trass matemaatika- 
loodusteaduskonnast ja  Hiir ning 
Tennosaar õigusteaduskonnast. D u 
ettidest väärib esiletõstmist mate- 
m aaiika-loodusieaduskonua duett 
(Trass ja  Prinits), kvartettidest a ja - 
loo-keeleteaduskonna na iskv ariett.

Eriti kõrget kunstilise meister
likkuse tasei osutasid käesoüeval 
olümpiaadi! instrumentaalsobstid. 
Klaverdajad H- Kolk (ajaloo-keelet.)
F. Vainola ning L. Tiit (mat.-loo
dust.) ja R. O javere (arstit.), viiul
daja V. Murumaa (ajaloo-keelet.), 
išellist U. Kolk jt. esitasid oma pa
lad kunstiküpses interpretatsioo
nis.

Näitekunsti osas oleks soovinud 
näha enam viimistletud esitust. Pa

remaiks osutusid siin Nikulini „V al
ge ingel" arstiteaduskonna esituses 
ja  Tšehhovi „K urja  kavatseja" õi
gusteaduskonna esituses.

Deklam aatoreist esinesid õnnes
tunult F. Bochmann A . Saare luule
tusega „Emade sõna", I. Sõrmus 
katkendiga J. Schmuuli „Poeemist 
Staüinile", E. Niit omaloomingulise 
luuletusega „Turkm eeniale" ja  M. 
K alve D . Vaarandi luuletusega 
„Sumisevad m etsad".

Rahvatantsurühmade tase oli 
keskmine, rida rühmi (näit. põllu
majandusteaduskonna II rühm. 
ajaloo-keeleteaduskonna segarühm  
jt.) esinesid koguni nõrgalt. Pari
mate kollektiividena esinesid sel 
alal arstiteaduskonna I ja  II kur
suse segarühm, metsandusteadus
konna ja  mat.-loodusteaduskonna 
rühmad. Viimased esitasid küllalt 
õnnestunuüt ka töötemaatilisi 
tantse.

Kunstilise võimlemise ja  lava- 
tantau osas tuleb kahtlemata pari
maiks tunnistada kehakultuuritea
duskonna saavutusi, eriti aga sm-te 
Kudu ja Vihmani esinemisi. Neile 
osutuvad konkurentideks naisvõim- 
lejad arsti- ja  põllum ajandustea
duskonnast. Karakter tantsudest olid 
m eeldejäävaim aiks „Tšardas" keha
kultuuriteaduskonna lavatantsu - 
rühmalt ja  „Hispaania tants" mat.- 
loodusteaduskonna üliõpilase San- 
deri esituses.

Kõrvuti kunsti к upset! с ettekan
netega on teaduskondade isetege- 
vuskomisjonid lavale lubanud ka 
mõningaid nõrku ettekandeid (põl
lum ajandus-. m at.-loodus.-. õigns- 
ja metsandusteaduskonnas).

Üldine teaduskondade parem us
järjestus selgub neiil päevil.

tu le b  soovida, et ülikooli isetege
vuslased edaspidi töötaksid sama 
aktiivselt kui seni, taotleksid seni
sest veel innukamalt kõrget ideelis- 
kunstilist taset.

K. Orgo
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Organiseeritud tõoga, kõigi jõudude koondamisega suudame 
kindlustada eksamisessiooni eeskujuliku ettevalmistamise

* *

Ametiühingu büroo 

eksamite ee!

Kehakultuuriteaduskonna ame
tiühingu büroo pöörab tõsist tähe
lepanu talvise eksamisessiooni pa
rimale ettevalmistamisele. Am eti
ühingu büroo koos dekanaadi ja  
kateedrijuhatajatega koostas eksa
misessioon# tunniplaani ning eksa
mite graafikud selliselt, et ükski 
üliõpilane ei kaotaks aega ühe ek 
sami sooritamisel mitte üle 1— 2 
tunni. Iga üliõpilane ilmub eksa
m ile täpselt määratud kellaajal. 
Samuti on ametiühingu liinis kor
duvalt tähelepanu juhitud sellele, 
et kõik arvestused tuleb tingimata 
sooritada varakult enne eksam ises
siooni algust.

Koos kateedrijuhatajatega aru
tas büroo üksikute õppeainete 
program m :de ja  õppekirjanduse 
üliõpilastele tutvustamise küsimust. 
Selle ühe tulemusena koostas keha
kultuuri ajaloo ja  teooria katee
der ülikooli pearaamatukogus lei
duvast kehakultuurialasest kirjan
dusest täieliku nimestiku ja  karto
teegi, mis paigutati üliõpilastele 
kasutamiseks teaduskonna puna- 
nurka. Tänu sellele saavad üliõpi
lased parema ülevaate kirjandu
sest, mida neil oleks võimalik ka
sutada loengute täiendamiseks. Lu
gedes neid teoseid õpivad üliõpila
sed ühtlasi ka rohkem vene keelt, 
süvendavad erialaseid teadmisi, 
omandavad kindlaid teadmisi ja  
harjuvad üldse iseseisvamalt tööta
ma raamatuga.

Suurt tähelepanu on ametiühing 
osutanud ka eksamieelsete konsul
tatsioonide ja ülevaateloengute 
korraldamise organiseerimisele va
jaduse korral, eriti Pavlovi õpe
tusest tulenevate seisukohtade 
selgitamiseks. Ametiühingu ja 
teaduskonna dekanaadi poolt loodi 
üliõpilastele ka võimalused teadus
konna ruumide kasutamiseks õppi
miseks hiliste õhtutundideni.

Ametiühingu büroo esimees sm. 
A. Tähnas on loonud tiheda iga
päevase kontakti kursusevanema- 
tega, mis aitab õigeaegselt lahen
dada kõiki küsimusi, mis kerkivad 
üles sessiooni ettevalmistamise ja 
selle läbiviimise käigus.

Kogu teaduskonna pere võtab 
talvist eksamisessiooni teaduskon
na elu keskse sündmusena, mille 
heast kordaminekust on kõik huvi
tatud. Selle kindlustamiseks annab 
ka ametiühingu büroo ühe teadus
konna elu juhtiva keskusena oma 
parima.

J. Laidvere

У л й я  /a v a r a d
Talvine eksamisessioon on pin

geline ja  vastutusrikas periood, 
mis peab andma tunnistusi; seilest, 
mida me oleme suutnud saavutada 
möödunud semestri jooksul. Read  
vastused eksamil eeldavad üliõpi
laste süstemaatilist tööd kogu se
mestri jooksul, samuti ka deka
naadi ja  kateedrite abi sooasa.e 
õppe tingimuste loomisel ning õp- 
peüistsiptiini kindlustamisel.

Vaadeldes eksamisessiooniks et- 
tevaimistumist põllum ajandustea
duskonnas näeme, et siin esineb 
sel aial veel tunduvaid puuausi. 
Suurt tähtsust eksamieelsel peri
oodil omavad konsultatsioonid. 
Dekanaadis on välja töötatud küli 
konsultatsioonide piaan, kuid üli
õpilaste osavõtt nendest on no^k. 
Eriti puuautab see füüsika ja  
keemia konsultatsioone I kursusel, 
kus nendes ainetes esineb norku 
tulemusi praktikumidel. Siin arva
takse ekslikult, et eksamil hea tu
lemuse saavutamiseks piisab paari
päevasest tööst, et konsultatsioonid 
ei oma kuigi suurt tähtsust. On 
selge, et sessiooni vältel on aega 
väga vähe ja  ebaselged kohad tu
leb juba paralleeiselt ina.erjali 
esitamisega loengutel selgeks teha 
konsultatsioonidel. Mõnevõrra pa
remini võetakse osa marksism i-leni
nismi aluste konsultatsioonidest, 
mis võimaldab üliõpilastel arves
tuste sooritamisele selles aines 
asuda juba varakalt.

Suureks ohuks eksamitulemvs- 
tele on kujunenud paljude üliõpi
laste nõrk õppedistsipliinist kinni
pidamine. Omamoodi „rekord!- 
meesteks" siin on Pukk ja Toomla 
aianduse eriharu II kursuselt, kes 
on puudunud vastavalt 110 ja  118

Rundi., kusjuures enamus nendest 
on põhjuseta puudumised. Ligi 
40% kogu semestri vene keele tun
didest on puudunud zootehnika
111 kursuse üliõpilased Siiri Müür- 
berg ja  Laine Aas. Sm. M üüiberg  
on ka muus osas suuremaks distsi- 
pliinirikkujaks. Dekanaat pole te
da aga rangelt korrale kutsunud. 
Ka puudujate soosijate suhtes pole 
küllalt otsustavaid samme astu
tud. M i oli zootehnika IH kursu
sel grupivanemaks sm. E. Vili ja  
agronoomia IH kursusel sm. Hei n
salu, kes järjekindlalt ei m ärki
nud puudujaid päevikusse. Sm. 
Vili ei võta ka ise loengutest osa, 
olles seega omamoodi „eeskujuks". 
Muidugi avaldab see ka kaasüli
õpilastele mõju ja  tagajärjeks on 
lünklikud konspektid ning teadmi
sed. Olukorda sel alal tuleb tuge
vasti parandada veel semestri v ii
mastel nädalatel.

Mõnedel kursustel torkab silma 
passiivne suhtumine seminarideks 
ja  praktikumideks ettevalmis ami- 
sele, mistõttu esineb rorku vas u- 
seid ja  m aterjali mittetundmist. 
Nii on marksismi-leninismi a!usie 
seminarideks halvasti valmistunud 
sm-d Ollino, Johanson. Viii jt., 
kes on saanud juha mitu m itte
rahuldavat hinnet. Muidugi on see 
ka puudumise olseseks tagajär
jeks ja  nendel seltsimeeste! tuleb 
end tugevasti pingutada, et edu
kalt sooritada arvestused ja  eksa
mid. Vene keeles on tõs seid ras
kusi sm-1 Indermitielil, Rosen tha- 
lil, Tamm el ja  Kissal. Vene keeli 
paremini valdavail üliõpilastel tu
leb neid tõsisemalt aidata.

Mõned üliõpilased kurdavad, et 
kursusetööde teostamise ja  kirju

tamise aeg on dekanaadi peolt 
jaotatud mittesobival^ nii et esi
mese 2,5 aasta vältel tuleb k irju 
tada ? kursusetööd, mis võtab pal
ju  aega ja  mõjutab ka eksamisessi
ooni ettevalmistamist. Üliõ ii aste 
palvele vähendada kursusetööde 
arvu või pikendada nende valm s- 
tamise tähtaega, dekanaat vastu 
tulnud ei ole.

Eksamisessiooni eelsel perioodil 
esineb puudusi ka mõningate k a 
teedrite töös.

Nii on taimekasvatuse ja  meh
haniseerimise kateedris halvasti 
korraldatud õppekirjanduse ja  m a
terjali kättesaamine. Samuti ei 
jõua arvestuste protokollid õige
aegselt kohale ja  pole moodus a- 
tud aktivistide gruppe. Senini po
le korraldatud veel ka ülevaatlik
ke loenguid läbivõelu kohta ja  
juhitud õppekirjanduse kas^tamisl. 
Pole kontrollitud ka üliõpilaste 
koduse iseseisva töö võimalusi.

Et parandada neid puudusi, tu
leb luua tihe kontakt dekanaadi, 
ametiühingu ja  komsom oli-organi- 
sa siooni va^el ning kiiresti osu
tada abi õppetöös m ahajääjaile, 
likvideerida puudumiste suur prot
sent ja  täita lüngad mõnede õppe
jõudude loenguis. Kateedreis tuleb 
kättesaadavaks teha õppekirjan
dus, õigeaegselt koostada eksami- 
piletid, tutvustada 1 kursuse üli
õpilasi eksaminõuefega ja  sel?i-a - 
da konsultatsioonidest osavõtu 
suurt tähtsust. Ainult siis võivad 
põllum ajandustfaduskonna üliõpi
lased saavutada eksameil m aksi
maalseid tulemusi ja astuda täite 
teadmistega Eesti Põllum ajandus
akadeemia perre.

R. Zimmer

Vennasvabariikide kogemustest õppimine aitab parandada tööd
Arvestades kriitikat, mis on 

osaks saanud geneetika ja darvi
nismi kateedrile, on kateeder võt
nud tarvitusele rea abinõusid, et 
tõsta oma tegevus kõrgemale tase
mele. Kateedri teadusliku töö tee
ma suhtes on peetud läbirääkimisi 
prof. Gerbilskiga, kes on Lenin
gradi Riikliku Ülikooli kalakasva
tuse aluste laboratooriumi juha
taja.

Prof. Gerbilski on leiutanud hü- 
pofüsaarse injektsiooni meetodi ka
ladele. See meetod on praegu laialt 
tarvitusel kalakasvatuses ja prof. 
Gerbilski on seda edukalt kasuta
nud ka Eesti NSV-s.

Kalakasvatuse aluste laboratoo
riumi uurimistöö temaatikas on 
esikohal kala organismi nende näh
tuste uurimine, mida inimene võiks 
suunavalt muuta, et tõsta kala 
produktsiooni Nõukogude Liidu ar
vukates veekogudes. Siia kuuluvad 
ka tööd kala paljunemise regulee
rimise alalt. Prof. Gerbilskiga kon

taktis ja  tema soovitusel hakkab 
geneetika ja darvinismi kateeder 
töötama teemal „Suguproduktide 
üleküpsemise mõju kala arengule". 
Suguproduktide üleküpsemine on 
nähtus, mis esineb ka'akasvatuse 
praktikas. Prof. Gerbilski arvates 
oleks väga väärtuslik kindlaks 
teha selle tagajärgi.

Geneetika ja darvinismi kateed
ris õpetatavatest ainetest on täht
saim darvinism, mis on esikohal 
bioloogiliste teaduste süsteemis kui 
aine, mis omab suurt tähtsust dia
lektilise materialismi omandamisel. 
Ka selle õpetamise parandamiseks 
on mõndagi ette võetud.

Nii külastas al.akirjutanu Mit- 
šurinskit, tutvudes Mitšurini ja te
ma õpilaste tööga. Kasulikuks osutus 
ka Riia Ülikooli darvinismi kateed
ri tööga tutvumine.

Huvipakkuv ja õpetlik oli Lenin
gradi Ülikooli darvinismi kateedri 
külastamine, kus osutus võimali
kuks selgitada darvinismi kava 
mõningaid lahtisi küsimusi. Kuna

see külaskäik toimus semestri ajal, 
siis võis tutvuda ka õppeprotsessi
ga, näiteks seminariga darvinismi 
ala\

ÜliSoilaste õpingute hõlbustami
seks tõlgitakse praegu geneetika ja 
darvinismi kateedris Presenti „Dar
vinismi lugemiku" uus väljaanne 
eesti keelde.

Kateeder töötab sellest semest
rist alates uutes ruumides, kuid 
ruumide suhtes on ta sattunud hal
vemasse olukorda kui oli enne, 
kuna kateedril puudub üldse oma 
ruum praktikumi teostamiseks. 
Praegu on kateedril kõikide teiste 
funktsioonide täitmiseks kaks väi
kest tuba. Ko'mas on küll lubatud, 
kuid seni kahjuks üle andmata.

Kateeder jätkab energiliselt jõu
pingutusi selleks, et järjest eduka
malt toime tulla oma vastutusri- 
kaste ülesannetega.

Prof. L. Poska-Teiss,
geneetika ja darvinismi 

kateedri juhataja.

t a t s i o o r n d e t e  j a
Kõrgema matemaatika õpetamine 

metsandusteaduskonna metsatöös
tuse osakonnale toimub kahel esi
mesel kursusel suhteliselt suure 
nädalatundide arvuga.

On väga oluline, et loengute 
läbitöötamine a'gaks juba semestri 
kestel, sest ainuüksi mõnenädala- 
line eksamisessioon ei suuda kind
lustada materjali süstemaatilist 
omandamist. Siinjuures tuleb li
saks loengutekstidele täiendavalt 
läbi vaadata ka soovitatud kirjan
dus. Kõik arusaamatused loengute 
tekstis (ka pisiasjad!) tuleb mär
kida ära ja püüda neid selgitada 
kas koos kaasüliõpilastega või 
pöörduda õppejõu poole individu- 
aalkonsultatsiooni saamiseks.

Lisaks individuaalkonsultatsioo- 
nidele korraldatakse ka rühma- 
konsultatsioone raskemate küsi
muste selgitamiseks või kordami
seks.

Siin on eriti tarvilik üliõpilaste 
omapoolne initsiatiiv ja aktiivne 
osavõtt, sest sageli on õppejõule 
teadmata, millised küsimused sün
nitavad kõige enam raskusi. Kah
juks tuleb aga märkida, et selles 
suhtes jätab olukord veel palju 
soovida. Tullakse küll konsultat- 
sioonitundi, kuid ei esitata pea
aegu mingeid küsimusi, öeldes, et 
kõik olevat se^ge; kui aga õppe
jõud hakkab esitama küsimusi ise, 
siis selgub, et suuremal osal üli
õpilastest on vastav materjal puu

dulikult läbi töötatud, kusjuures 
püütakse vabanduda ajapuudusega 
(metsatööstuse osakonna 1 kursus). 
Selline olukord on täiesti lubama
tu ja sellest tuleb kõige kiiremas 
korras üle saada. Siin peaks seni
sest enam õppejõule abi osutama 
ka kursuse aktiiv.

Ülevaadet üliõpilaste poolt se
mestri vältel tehtud töö kohta an
navad ka korraldatud kontrolltööd, 
mis võimaldavad õppejõul eesrind-

eksamisessiooni tõttu -.susc üliõpilastele igasugust abiLäheneva 
omavad suurt tähtsust praegu tea
duskondades toimuvad üliõpilaste 
tootmiskoosoiekud, m ille ülesandeks 
on likvideerida esinevad puudused 
õppetöös, et kindlustada edukas 
eksamite sooritamine kõigi üliõpi
laste poolt.

Kuigi eksamite sooritamise prot
sent ja  hinnangute tase on pide
valt tõusnud, ei tohi saavutatule
peatuma jääda, vaid üliõpilaskond 

laste korval kindlaks teha ka m a- kogu jõuga taotlema veelgi
kõrgemate näitajate saavutamist, 
et mitte maha jääda teistest meie 
kodumaa kõrgematest oppeasutis- 
test.

hajääjaid. Nii näit. kontrolltööde 
tulemused metsatööstuse osakonna
I kursusel näitasid, et kuigi suu
rem osa üliõpilasi on õppeprogram
mis nõutava m aterjali kindlalt 
omandanud (üliõpilased Kiisler, 
Kiudsoo, Siniallik, Kõrran jt.), esi
neb juhtumeid, kus pole suudetud 
esitatud nõudmistega sammu pida
da (näiteks üliõpilased Mardla, 
Serg, Pärn, Link). Viim atimaini
tud üliõpilastel tuleb otsustavalt 
muuta oma tööstiili, kui nad ei 
taha, et neid eksamisessioonil 
ootaksid ebameeldivused.

Puudusi kontrolltööde alal esi
neb ka metsatööstuse osakonna 11 
kursusel. Millega seletada näiteks 
asjaolu, et käesoleva semestri esi
meselt kontrolltöölt puudus 6 ü li
õpilast (s. o. ligi kolmandik). Suu
re puudumiste arvuga kontrolltöö
delt ja  loengutelt on eriti silma 
hakanud üliõpilased Marmor, Jogi, 
Siilbek. Van.-õp. Ü. Lepik

Veterinaarteaduskonnas on toot
miskoosoiekud kõigil kursustel ju 
ba läbi viidud. Arutelu tulemusel 
selgus, et õppetöös esineb veel 
mitmesuguseid olulisi puudusi. Nii 
näiteks ei ole mõned üliõpilased 
tähelepanu pööranud vene keele 
Õppimisele, kuigi üliõpilaste ena
miku poolt on veaie keel juba nii
võrd omandatud, et ta on muutu
nud iseseisvast õppeainest prakti
liseks abinõuks erialaste distsiplii
nide käsitlemisel. Et vene keele 
oskuse puuduiikkus erialase term i
noloogia aial end tunda annab te
ravamalt just nooremate kursuste 
üliõpilastele, otsustasid 11 kursuse 
üliõpilased A . Jürgenson ja  E. K i
viste, kes valdavad vene keelt pa
remini, siin nõrgematele oma kur-

osutada.
Et võimaldada paremat etteval

mistust eksamiteks, peeti üliõpi
laste poolt vajalikuks kõigi arves
tuste sooritamist ju b a  va ra k u lt  
enne eksamisessiooni.

Ühtlasi peeti vajalikuks senisest 
suuremal määral osutada tähele
panu õppegruppide moodustamise
le, kus ühiselt saaks käsitletavad 
probleemid läbi arutatud, mis ta
gaks kõigi eksam ite eduka soori
tamise.

V  kursusel otsustati seoses ee l
seisva talvise m enetluspraktikaga 
teha igale üliõpilasele kohustu
seks esineda praktika jooksul kol
hoosides loengutega meie loom a
kasvatusega seoses olevate täht
samate küsimuste kohta. Kõik et
tekandmisele tulevad loengud aru 
tatakse varem kateedrites läbi.

Tootm iskoosolekute tulemusena 
selgus vajadus nende sagedamaks 
ja  "reguiaarsem aks korraldamiseks, 
mis võimaldaks esinevate väärnä
hete kohest kõrvaldamist.'

Arvestades asjaolu et esinevate 
puuduste kõrvaldamisele on asu
tud üliõpilaskonna ja  õppejõudude 
ühisel jõul, võib loota, et seekord
ne eksamisessioon veterinaartea- 
duskotunas viiakse läbi tunduvalt 
edukamalt kui eelmised.

K. Peterson, 
assistent-

Sematehtede iMevaatHse 
Memnsed

H iljuti toimunud seinalehtede 
ülevaatus, m iliel oli esitatud 15 
teaduskondade ja  ühiselamute sei
nalehte, andis järgm isi tulem usi: 
esikohale tulid metsandustea
duskonna seinaleht „V õi.iev h.õc<a" 
ja Tiigi tänava ühiselamu seina
leht „Loov Noorus''. Teise koha 
andis žürii aja.oo-keeleleaduskon- 
na seinalehele „Sõna ja  T eoga" 
ning Kas.ani tänava internaadi sei
nalehele „Noor M õte". Kolmanda  
koha omandasid arsti teaduskonna 
seinaleht „Progressiivne Faim aat- 
sia " ja  Lauristini tänava ühisela
mu seinaleht „M eie E lu ". Põlluma
jandusteaduskonna sem aleht „N õu
kogude Agronoom " tuli neljandale  
kohale.

Võetud kohustus üMati
Enamik metsandusteaduskonna 

metsamajandusosakonna Л kursu
se üliõpilastest on õigesti aru saa
nud eesrindliku nõukogude kir
janduse suurest tähtsusest ning on 
kirjanduse levitamise hoogtöökuu 
jooksul aktiivselt ostnud ja  tel
linud kirjandust ning a jak irjan 
dust. ;

Juba hoogtöökuu algul võeti 
vastu üksmeelne otsus, et iga üli
õpilane ostab või tellib kirjandust 
vähemalt 5%  ulatuses oma kuu- 
stipendiumist. Kuid enamik üliõpi
lasi on selle kohustuse tublisti 
ületanud. Parimaks kirjanduse ja  
ajakirjanduse tellijaks kursusel 
on kommunistlik noor Aleksander 
Sinimäe, kes on kirjandust ja  a ja 
kirjandust ostnud 80 rubla eest- 

V. Luuse,
metsandusteaduskonna 11 kursuse 

üliõpilane.

Vaike Tamm — 
üMkooii parim naisma!etaja

H iljuti lõppesid TR Ülikooli 1950. 
aasta esivõistlused naism aletajate- 
le. 14 osavõtja hulgast tuli esiko
hale õigusteaduskonna üliõpilane 
Vaike Tam m  12,5 punktiga 13-st 
võimalikust. Teisele kohale tuli 
Henno (ajaloo-keelet.), kolmandale 
kohale M ikfeld ja  neljandale koha
le Viii (mõlemad m at.-loodust.). 
Edasi järgnesid Kulli (õigust.)? 
Kõiv (KKT), Vallisoo (arstit.) jt.

E. Jegorson

ELKN Ü  TR Ü  Komitee, Ü TÜ  a ja - 
loo-keeieteaduse osakonna nõuko
gu ja  UPU eesti keele ringi esin
dajaist moodustatud brigaad, kuhu 
kuulusid sm-d Siilivask, Lokke, 
Kahk, Siimann, Liim, Liimets ja  
Kuli, arutles oma koosolekul 11. 
detsembril olukorda Ü TÜ  eesti 
keele ringis.

Koosoiek, läbi arutanud ajalehes 
„T R U " nr. 35 ilmunud kritiseeriva 
artikli „Um bne õhkkcind eesti kee
le ringis" ja  sellega seoses tekki
nud diskussiooni, tunmstas a ja le 
hes ilmunud kriitika põhiliselt õi
geks. Eesti keele ringi töös m är
giti veel järgm isi vigu ja  puudusi.

1. Teadusliku töö suunamisel on 
lastud ringil minna isevoolu teed. 
Selle eest langeb vastutus põhili
selt eesti keele ja  soome-ugri keel
te kateedrite õppejõududele^ Vas
tavad kateedrid pole üliõpilaste 
iseseisva töö suunamisele raketnda- 
nud ka kateedri juures töötavaid 
aspirante (Viilup, Kiindok) ja  vii
mased pole ise vähimalgi määral 
tundnud huvi ringi töö vastu.

2. Juhatuse nõrgast organisatsi
oonilisest tööst tingituna pole kül
laldaselt aktiviseeritud ringi liik 
meid teaduslikule tuöie, töökoos
olekuid on peetud vähe.

3. Tem aatika formuleerimisel 
pole rangelt silmas peetud mõuko- 
gude teaduse parteilisuse print
siipe.

4. Ringi liikm etes pole kasva
tatud õiget arusaamist nõukogu
likust kriitikast ja  enesekriiti
kast, mistõttu ka ringi vane
ma R. Kulii^ kijitiline ja  ene
sekriitiline sõnavõtt ringi koos
olekul, kus arutati ajalehes too
dud kriitikat, jä i tähele pane
mata. Ilmnes selgesti, et UTU aja- 
loo-keeleteaduse osakooina teadus
lik juhendaja prof. P. Ariste ei 
mõistnud ringi töös esinevaid puu
dusi.

Eesti keele ringi töös esinenud 
puuduste kõrvaidamisekg ja  ringi 
töö parandamisekg on vajalik ope
ratiivselt asuda esinenud vigade 
parandamisele õppejõudude ja  ü li
õpilaste ühiste pingutuste alusel.
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SotsialistMkn põHumajanduse teenistuses
Suur murrang meie vabariigi 

põllumajanduses —  üieminek kol
lektiivse suurmajapidamise süstee
m ile —  avas määratu avaraij 
perspektiive meie vabariigi põllu
m ajanduse tootmistaseme kiireks 
tõusuks.

Praegusei põllumajanduse are
nemise etapil, mii meie vabariigi 
kolhcosid on organiseerimisperioo- 
dilt siirdunud crganisa sioonülse 
ja  m ajandusliku tugevdamise tee- 
^e, on omandanud erakordselt suu
re tähtsuse nõukogude eesrindliku 
agronoomiateaduse kaasaegsete 
saavutuste ning eesrindiiku prak
tikaga omandatud kogemuste laia
ulatuslik propageerimine ning le
vitamine ja  teadase praktika seo
se tugevdamine.

Põllumajandusteaduskonna õp
pejõudude koHektiiv on teaduse 
ja praktika seostamise alal jttba 
mõndagi ära teinud, ent sellega 
ei või veei kaugeltki ralmte jälida.

Tuleb alla kriipsutada mullatea- 
duse ja  agrokeemia kateedri (ju 
hataja dots. O . Hallik) tihedat si
det praktikaga meie vabariigi põl
lumajanduse ühe tähtsama prob
leemi — nimelt häppeste muldade 
lubjatarbe uurimise ja  lupja m 'se 
töö teostamise propaganda a ai. 
Viimase kahe aasta jooksul on 
kateedri t ö ö k a t e  poolt peetud n i  
maal kui linnas 5? ettekannet, 
avaldatud ajakirjanduses 23 artik
lit ning kirjutatud 4 brošüiiri.

Veise- ja  hobusekasvatuse ka
teedri õppejõud (juhataja dots. A . 
Muuga) on samal ajavahemikul 
pidanud 42 loengut —  peamiselt

kolhoosides ja  zooveterinaarperao- 
naiile, ning avaldanud 15 artiklit. 
Nimetatud kateedri töötajate poolt 
on antud kohapeal kolhoosidele 
rohkesti konsultatsioone, teostatud 
söödaanalüiise ja  korraldatud vaat
lusi.

Agraarökonoomia ja  plaanima
janduse kateedri (juhataja van. õp. 
V. Teitelbaum) õppejõudude poolt 
on viimase kahe aasta jooksul 
peetud kolhoosides, kolhoosi-ak- 
tiivi seminaridel ning agronoomi- 
lisele ja  zootehnilisele personal.le 
59 loengut, ajakirjanduses avalda
tud 55 artiklit ning väija antud 
4 populaarteaduslikku brošüüri.

Kolhoosides on antud konsul
tatsioone töö organiseerimise ning 
to о anise plaanimise alastes küsi
mustes. Kateedri töötajad on ak
tiivselt abistanud oma šeHusalust 
kolhoosi „Jüriöö", osa võinud kol
hoosnikute üldkoosolekutest, abiS- 
tanud tootmisplaani koostamisel, 
töö organiseerimisel jue.

Mehhaniseerimise kateedri (juha
taja E. Nurk) töötajate poolt on 
konstrueeritud ning tootmisele 
edasi antud universaal-rühvel ja  
antud olulisi juhiseid põüutööma- 
sinate tehasele „V õit" kiilvimasi- 
nate konstruktsiooni parandami
seks. On avaldatud rida artikleid, 
brošüüre ja  esinetud kolhoosides 
mehhaniseerimisalaste loengutega,

Maaparanduse ja  sookultuuri ka
teedri juhataja dots. R. Tiitso poolt 
on konstrueeritud geodeesia sig
naal, m illele on antud üleliiduline 
autoritunnistus, ning rida teisi 
maaparanduse masinaid.

Nimetatud kateedrite kõrval on 
ka sääraseid, kes on põllum ajan
duse propaganda ja  teaduse n ng 
pr ak tilka töö seostamise küsimus
te aial vähe teinud. Nende hulgas 
on rakenduszooioogia-entomoloo- 
gia kateeder (juhataja van. õp. 
Eenlaid). Kateedri õppejõudu
de poolt peeti kartulimardika vaat
lejate kursustel 28 tundi loenguid 
ning korraldati linna kartulipõl
dudet vaatlusi, kuid kolhoosides ja  
rahvamajades loenguid ei ole p ee
tud. Kahe aasta jooksul on a ja 
kirjanduses avaldatud ainult 1 ar
tikkel.

Taimehaiguste kateedri (juha
taja prof. Marland) kollektiivi 
pooli peeti viimase kahe aas
ta jooksul ainult kaks erialast 
loengut ning avaldati 9 artiklit

Oma edaspidises töös peab põllu
majandusteaduskonna õppejõudude 
ja  üliõpilaste kollektiiv sidet tea
duse ja  praktika vanel veelgi ti
hendama. Selleks võttis teaduskon
na õppejõudude koosolek vastu ot
suse laiendada teaduskonnas töjta - 
va šefluskom isjoni töö t agronoo- 
milisle teadmiste levitamise osas 
kolhoosidele kogu vabariigi ula u- 
ses. Et see otsus ka tegelikult ellu 
viidaks, tuleb aktiviseerida kõigi 
kateedrite ja  õppejõudude tööd 
kolhooside ja kogu põllum ajandus
liku tootmise abistamisel, laial a- 
semalt ära kasutada ka üliõpilas- 
ringe agropropaganda teostamisel 
ja  veelgi enam seostada teadus
likku uurimistööd koihooside prak
tikaga. teitelbaum

Vennalik k oostöö

Teaduslikud ringid —  õppetöös omandatu süvendajad
Kuigi ülikooli õppeplaanides 

ettenähtud erialaste distsipliinide 
aineprogrammid haaravad vas
tava aine sisu m itmekülgselt ja  
olulisemates osades ulatuslikult, 
ei ole nende ainete üksikküsi
muste detailsem käsitlemine õppe
protsessi raamides juba ajalise  
piiratuse tõttu võimalik. Selle 
lünga täitmisel tuleb abiks küsi
muste läbitöötamine üliõpilaste 
endi poolt, kas sellekohaste kat
seliste uurimiste teostamise või 
vastavate ülevaadete koosta
mise ja  nende esitamise ning läbi
arutamise teel teaduslike ringide 
koosolekutel.

Käesolevat õppetöö süvenda
mise ja  täiendamise vormi on se
nisest ulatuslikumalt võtnud oma 
käesoleva õppeaasta töökavasse 
veterinaarkirurgia rin? (juhen
daja dots. R. Säre). Eksperim en
taalsetest töödest on selle ringi 
kavas kodumaiste anesteesia vii
side võrdlev katsetamine ja  nen
de rakendamine veterinaarprakti- 
kas, kultide kastratsiooni m eeto
dite katsetamine, emiste kastrat
siooni meetodite tehnika ja  mõju  
uurimine kastraatide nuumatavu- 
sele ning lihakvaliteedile. Nim eta
tud katselised uurimised ei piirdu 
ainult seni teada oleva katse 
tehnika ja  tu'emuste kordam i

sega, vaid nendega saadakse sa
geli uusi täiendavaid andmeid.

Ulevaate-referaatidena on ette 
kantud (S. Laasik, R. Koppel) 
või koostamisel füsioteraapia-ala- 
sed teemad, nagu valgusravi, päi- 
keravi, vesiravi, soojusravi; peale 
selle on kavas sulfoonamiidide 
kasutamine veterinaarkirurgias, 
andmeid antibiootikute rakenda
misest veterinaarpraktikas, leu- 
kotsüütide osatähtsus haava para- 
nemisprotsessis. Esile tõsta tuleks 
kateedri juhataja van. õpetaja  
J. Velleste juhendam isel üliõpi
laste poolt teostatavaid veiste 
traumalise võrkmiku operatsioone 
vatsalõikuse näol, mis üliõpilastel 
võimaldab omandada vilumust 
operatsioonitehnikas ja  on v a ja li
kuks eelduseks arvukama veteri- 
naarkirurgide kaadri ettevalm is
tamisel.

Veterinaarteaduste ringi töö
plaanis on tähtsal kohal nõu
kogude eesrindliku bioloogiatea- 
duse uuemaid saavutusi k ä s ife -  
vad teemad (enamik prof. 
J. Tehveri juhendam isel), millest 
oleks nimetada: Lepešinskaja õpe
tus rakkude tekkest m itterakuli- 
sest ainest; noorloomade suuna
vast üleskasvatamisest; nõukogude 
füsioloogia võitluses tsellulaar- 
patoloogiaga; teed sigade viljak u 

se tõstmiseks; fütontsiidide raken
damine veterinaarias jt. Eksperi
mentaalsetest töödest tuleks m är
kida loomatervishoiulise olukorra  
uurimist ühe kolhoosi veisefarmis, 
marutaudi diagnoosimist agluti- 
natsioonreaktsiooni abil, tibude 
koktsidioosi esinemise ja  tõrje 
küsimust ENSV kolhoosides jt.

Peale nimetatud iseseisva uuri
mistöö liikide on V kursuse üli
õpilastele läbitöötamiseks üles 
seatud temaatika aktuaalsete loo- 
matervishoiuliste küsimuste alalt 
(kokku 35 teemat) populaartea
duslike ettekannete koostamiseks, 
mis pärast juhendavate õppejõu
dude poolt läbivaatamist ja  osalt 
ringides arutamist tulevad ette
kandmisele zooveterinaar jaoskon
dades talvise menetluspraktika  
ajal.

Tuleb märkida suurt huvi tõusu 
veterinaarteaduskonna üiõpilaste  
hulgas teadusliku uurimistöö vas
tu kui ka kateedrite senisest pa
remat osavõttu selle töö suuna
misest ja  teostamisest, mis tagab 
nii ideoloogiliselt kui ka erialaselt 
hästi väljaarenenud veterinaar
spetsialistide järelkasvu.

Prof. J. Kaarde,
U TU  veterinaarteaduste osakonna 

juhendav õppejõud.

Nõukogude patriotismi jõud, 
õpetab seltsimees StaLin, seisneb 
selles, et tema aluseks on rahva 
sügav andumus Nõukogude kodu
maale, m eie maa eri .rahvustest 
töötajate sõbralik koostöö.

Sellise koostöö üheks näiteks 
võiks olla meie ülikooli ajaloo- 
keeleteaduskonna kollektiiv, kui 
oma koosseisult kõige mitmakcsi- 
sem teiste teaduskondade hulgas. 
Eestlaste kõrval õpib siin rohkesti 
venelasi, ukrainlasi, juute ja  teis
tegi rahvuste esindajaid.

Tuleb tunnustavalt ütelda, et 
kodanlikke igandeid eestlastest 
üliõpilaste teadvuses esineb järjest 
vähem ja  vähem. Endise usalda
matuse ja  eraldatuse asemel on 
selle tagajärjel nüüd tekkinud eri 
rahvustest üliõpilaste sõbralik 
koostöö.

Paljud üliõpilased-eestlased ei 
valda veel tarvilikul määral vene 
keelt. Siin on neile appi tulnud 
need üliõpilased, kes oskavad vene 
keelt kui oma em akeelt täielikult. 
Nii näiteks koos I kursuse slavisti* 
dega kuulavad marksismi-ieninis- 
mi aluste loenguid ka 1 kursuse 
juristid. Slavistide grupis tekkis 
mõte aidata juriste vene keele sü
gavamal omandamisel, mis võim al
daks neil põhjalikumatt 1 andma 
õppida m arksistlik-leninlikku teoo
riat. Seda algatust tuleb soojalt 
tervitada.

Internatsionalismi tunde, rahvas
te sõpruse tunde kasvatamine on 
üks tähtsamaid kommunistliku 
kasvatuse koostisosi. Meie ülesan
deks on veelgi enam arendada ja. 
süvendada seda kõrget tunnet meie 
üliõpilaste hulgas. N. Bassel

Kodanlike igandite kammitsas
1949. a. novembrikuus organisee

ris prof. Valdes suure kiirusega 
nn. teadusliku fotograafia ringi, 
millest kutsus osa võtma kateedri 
töötajaid ja  patoloogi.ise anatoo
mia teadusliku ringi üliõpilasi. 
Loodud ringi liikmeid lubati pü
hendada m ikrofotograafia saladus
tesse. Ring, millest oldi huvitatud, 
pidas novem bri- ja  detsembrikuus 
kokku neli töökoosolekut. Neil 
töökoosolekutel selgitas prof. V al
des oma poja assisteerimisel foto
graafia algeid, kuna aga m ikro- 
fotograafiani ei jõutud. Suure 
hallooga loodud ja  alul regulaar
selt kooskäinud ring suri välja  
sama kiiresti kui tekkis.

Miks tundis prof. Valdes järsku  
erilist huvi fotograafia ringi loo
miseks ja  miks see huvi kiiresti 
kustus? Et siin on tegemist prof. 
Valdese poolt sihiteadliku m anööv
riga, selgub, kui silmas pidada se
da, et ringi loomise eel nõukogude 
avalikkuses korduvalt juhiti tähe
lepanu sellele, et mõned Nõuko

gude Eesti teadlased meditsiini 
alal on kodanlike igandite kam 
mitsas. Uhe nende igandite avaldu
mise vormina märgiti muuseas eri- 
aJaste teadmiste konspireerimist, 
mis objektiivselt pidurdab kvalifit
seeritud kaadrite kasvatamist.

Ilmselt tahtis prof. Valdeg rimgi 
organiseerimisega näidata, et tema 
selliste igandite kammitsas olevate 
teadlaste hulka ei kuulu. „Tõesta
nud" seda mikrofotograafia ringi 
loomisega, vaibus tema huvi ringi 
tegeliku töö vastu peagi. Nii nagu 
ennegi, o;n mikrofotograafia ssse -  
seaded suletud mitme luku taha, 
kuhu vaba juurdepääsu omavad 
ainult professor ja  tema perekon
na liikmed.

Eeltoodud episood on üheks tüü
piliseks ja  iseloomustavaks näiteks 
sellest, kuidas prof. Valdes ei ole 
suutnud vabaneda madalaist ego
istlikest põhimõtetest, mis on võõ
rad nõukogude teadlastele.

K. Pari к

V E S T E K S

Olümpiaadipidu oli täies hoos. 
Täna oli siia kokku tu nud üli
õpilasi peaaegu igast teaduskon
nast, et sisukalt ja  lõbusalt vaba 
aega veeta. Peale kõigi teiste oli 
kohal ka Karl Kalkun —  õigustea
duse „am m utaja". Oma teaduskon
nas on ta tuntud kui suur „n alja 
ham m as" ja  napsuvend.

Mida tegi siis Kalkun matem aa
tika-loodusteaduskonna olümpiaa
dil paar nädalat tagasi? Kui osu
tus, et matemaatikud oma olüm 
piaadiga midagi eriti huvitavat 
pakkuda ei suutnud, siis otsustas 
seda teha Karl Kalkun õigustea
duskonnast: ta püüdis lõbustada 
ennast ja  rahvast.

Om a vanade kommete kohaselt 
võttis ta kõvad „tuurid" sisse. 
Viin piiras niigi piiratud mõistust, 
ja  Karl Kalkun hakkas laiutama

oma labase käitumisega. Ta istus 
esimesse ritta, vahetevahel norsa- 
tas, ärgates aga vahetas oma sõb
raga mitte päris viisakaid märkusi 
ja  mõtteavaldusi, mis üle saali 
kostsid. Vaheajal lõbustas ta 
kohalviibijaid veel mõne labase 
naljaga ja  enne äraminekut kan
dis suure furooriga ette oma lem 
miklaulu, m ille sõnad trükimusta 
ei kannata.

Mis juristi saab Kalkunist, kui 
ta ei loobu otsustavalt sellisest 
huligaanitsemisest? Ja kuidas või
vad näitekunstiringi liikmed teda 
sellisena sallida endi hulgas?

Minu arvates, kui mees on paran
damatu joodik, siis tema sobivus 
ringidesse ja  ülikooligi on väga 
kahtlane.

M. Osman

Pedagoogilise töö kõrval on nõu
kogude ülikooli iga õppejõu üheks 
põhiliseks ülesandeks teadusliku  
uurimistöö teostamine. Seille üles
ande täitmiseks on loodud meie 
teadlastele kõige avaramad võima
lused, ja  iga õppejõu kohustuseks 
on anda ka teaduslike tööde näol 
oma jõu- ja  võimetekohane panus 
suurde ja  võimsasse sotsialistlikku 
ülesehitustöösse.

Kui vaadelda teadusliku uuri
mistöö käiku Tartu Riikliku Ü li
kooli Õigusteaduskonnas ajavahe
mikus 1944— 1950, siis peab küll 
otsekoheselt tunnistama, et teadus
kond on veel suureks võlglaseks 
just teadusliku töö osas.

Käesoleval semestril viidi tea
duskonnas esmakordselt läbi tea
dusliku uurimistöö faktiline kont
roll. Parteigrupi, ametiühingu ja  
dekanaadi esindajatest moodusta
tud kom isjon kateedrijuhatajate 
juuresoleku^ tutvus teaduskonna 
kõigi õppejõudude teadusliku töö 
käiguga.

Nagu kontrolli tulemustest sel
gus, on valdav osa teaduskonna 
õppejõududest oma ülesannetesse 
suhtunud täie tõsiduse ja  vastutus
tundega. Van.-õp. O . Ibius esitas 
komisjonile dissertatsiooni käsikir
ja , mis käsitleb töödistsipliini kü
simusi ja  m ille maht ulatub 
üle 50 ar vestu.spoogna. Lisaks 
sellele esitas sm. Ibius teaduslike 
ning populaarteadus'ike tööde käsi
kirju ca 20 arvestuspoogna ulatu

ses. Prof. Kadari esitas kom isjo
nile ulatusliku käsikirja oma tea
duslikust tööst, mis plaanikohaselt 
viiakse lõpule kõige lähemal ajal. 
Silmapaistva edukusega on teadus
likku tööd teinud van.-õp. Uustal, 
kes möödunud aastal kaitses M osk
va Riikliku Ülikooli juures oma 
kandidaadi dissertatsiooni ja  nüüd 
on asunud uue ja  aktuaalse teema 
juurde. Nagu m aterjalide kontrol
limisest selgus, on sm. Uustal tun
duvalt ületanud oma teadusliku töö 
plaani. Edukalt on töötanud ka 
van.-õp. Jegorov, aspirant Sild
mäe jt.

Kuid selle kõrval on teaduskon
nas ka õppejõude, kes oma teadus
liku töö osas on jäänud suurteks 
võlglasteks. Nii näiteks v.-õp. Rink 
võis esitada kom isjonile ainult 
sporaadilisi märkmeid oma kavat
setavast teaduslikust tööst. Halb  
on olukord ka v.-õp. Pulgaga, kelle 
aspirantuuri aeg on juba ammu 
lõppenud, kuid dissertatsioon val
mib ettenähtavalt alles 1951. aastal.

Kuigi teadusliku töö osas on tea
duskonnas saavutatud mõningat 
edu, on siiski m eil siin veel suuri 
puudujääke. Me pole kuni käes
oleva ajani suutnud vajalikul vii
sil viia läbi oma teaduslike tööde 
sisulist kontrolli. Nagu selgus, on 
kateedrid liiga vähe organiseeri
nud teaduslike tööde kollektiivseid  
arutlusi. Tööde sisulist kontrolli 
on teostatud alles siis, kui tööd

on juba käsikirjas valminud, nagu 
seda tehti näiteks haldusõiguse 
kateedris sm. Ibiuse ja  Püssi tööde 
osas. See on täiesti ebaõige tali
tusviis, sest sisulist kontrolli kol
lektiivsete arutluste korras tuleb 
teostada pidevalt ja  süstemaatili
selt kogu töö valmimiskäigu kestel. 
Oige sisulise k o n tro li puudumist 
tuleb m ärkida teaduskonna kõigi 
kateedrite ühe kõige tõsisema puu
dusena.

Teadusliku töö edukuse üheks 
oluliseks eelduseks on töö õige 
planeerimine ja  õige organiseeri
mine. Suuri puudusi esineb meil 
selleski osas, eriti aga teadusliku  
töö organiseerimisel. Ma puudu
taksin sellest siin ainult üht küsi
must ja  nimelt teaduslike tööde 
juhendamist, kuna see on olnud 
üheks kõige nõrgemaks lüliks meie 
töös, eriti aga aspirantide osas.

Peab otseselt tunnistama, et ju 
hendamine on toimunud meil sa
geli lubamatult formaalselt. T ea
duslikud juhendajad, aga samuti 
ka kateedrijuhatajad ja  dekaan, 
ei o!le tundnud tõsist huvi noore
mate õppejõudude. eriti aspi
rantide töö vastu. Kui teaduskon
nas tervel real aspirantidel (Kur
vits, Traat, Pulki pärast aspiran- 
tuuriaja lõppemist ei olnud veel 
valminud dissertatsioonid, siis tä
hendab see, et nende tööd sisuli
selt ei kontrollitud ja  neid ei abis
tatud. Siin oleme kahtlemata tei
nud suure vea, m illest edaspidi 
tuleb kindlasti hoiduda.

O rganisatsioonideks puuduseks 
oli ka vähene side vanemate ven
nasvabariikide ülikoolidega, eel
kõige aga Moskva ja  Leningradi 
ülikoolidega. Selles osas on olu
kord käesolevast semestrist alates 
tunduvalt paranenud. Teaduskonna  
8 õppejõudu korraldas käesoleva  
semestri algul sõidu Leningradi, 
kus mitme päeva jooksul tutvuti 
Leningradi Riikliku Ülikooli õ igu s
teaduskonna ja  Juriidilise Insti
tuudi õppe- ja  teadusliku töö kor
raldusega. Selle külaskäigu tule
musena loodi kõige tihedam side 
Leningradi silmapaistvate teadlas
tega, kes erakordse valmisolekuga  
osutasid meile kõige tõsisemat abi 
nii õppe- kui ka teadusliku töö 
küsimustes. Kui m eil seni oli ras
kusi teaduslike juhendajate leid
mise ning dissertatsioonide kaits
misega, siis nüüd on ka need kü
simused lahendatud. Leningradi 
ülikooli õppejõud nõustusid abival
m ilt juhendam a meie teaduskonna 
nooremaid õppejõude nende disser
tatsioonide koostamisel ja  viimist
lemisel. Osutatud vennaliku abi 
tõttu avaneb meie teaduskonna 
õppejõududel seltsimeestel Püssil, 
lbiusel ja  A nanjeval juba lähemal 
ajal võimalus kaitsta oma disser
tatsioone Leningradi Riikliku Ü li
kooli Õigusteaduskonnas. Kuid sel
lega on lahendatud ka üks kõige 
nõrgemaid kohti meie teadusliku  
töö eelduste kindlustamisel ja  jääb  
ainult soovida, et me ise oma töö
ga õigustaksime seda väärtuslikku

abi, mida meile on osutanud ven- 
nasvabariigi teadlased.

Kui kõnelda õigusteaduskonna 
teaduslikus töös esinevatest puu
dustest, siis ei saa märkimata jätta  
ka asjaolu, et meie teaduskonna 
õppejõud ei ole seni avaldanud 
trükis ühtki ulatuslikumat tööd. 
Ei ole avaldatud kirjutisi ka tsent
raalsetes teaduslikes ajakirjades. 
Teaduskonna õppejõud on esine
nud teaduslike ettekannetega oma 
uurimistööde tulemustest ainuilt 
ülikooli teaduslikel sessioonidel. 
Tööde avaldamise osas ilmnenud 
lünkade täitmiseks kavatseb tea
duskond eeskätt leida võimalusi 
valminud tööde avaldamiseks ar
tiklite kogumikuna „Ü likooli Toi
m etiste" liinis.

Kokkuvõttes võib öe'da, et õigus
teaduskonna teaduslikus uurim is
töös ja  selle juhtimises esineb veel 
suuri puudusi. Me oleme üle saa
mas küll tervest reast raskustest, 
kuid meil tuleb veel teha tõsist 
tööd, et likvideerida oma seniseid 
võlgu. Kõige tõsisemat tähelepanu 
tuleb pöörata oma töö õigele or
ganiseerimisele ja  töö sisulisele 
kontrollimisele. Vähe on rakenda
tud meil kriitika ja  enesekriitika 
vahedat relva, kuid ilma kriitika 
ja  enesekriitikata ei saa olla ka 
tõsist teaduslikku uurimistööd.

On põhjust loota, et õigustea
duskonna õppejõud juba lähemas 
tulevikus saavad üle oma vigadest 
ja  oma edaspidise tööga suudavad 
katta seniseid puudujääke.

Dots. J. Müü
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KEHAKULTUUR JA SPORT
HoolikaM valmistHda talviseks sperdiheoajaks

Üiikooli Spordiklubi on lõpeta
nud oma suvis-sügisese spordihoo- 
aja ja  asunud pingsasse töösse ta-
lispordihooa ja ettevaimisiamiseks. 
Spordiklubi suusasektsioon orga
niseeris üiiöpiiastele-suusasport- 
lastele süstemaatilise sügistree- 
ningu, viis läbi oktoobripühade! 
turistliku väljasõidu K K t J^äärinu 
õppebaasi. K K I suusaspordi ka
teedri kaasabil rajati keemiahoo
nesse suusabaas, kus laenutatakse 
suuski sügistreeningust osavõtjai
le jne.

Eelolev spordihooaeg on rikas 
väga mitmesugustest üritustest. 
Ees seisavad kollektiivide vaheli
sed suusatamise esivõistlused, 
võistlused ialitnna Poiü^ehnilise 
Instituudiga, ametiühingute vaba
riiklikud ja  üleliidulised esivõist
lused, samuti üieiiidulised kõrge
mate õppeasutiste vahelised esi
võistlused suusatamises. Sellest 
tingituna on vähe, kui suusaspor
di hooaja ettevalmistamise küsi
mustega tegeleb ainult Ülikooli 
Spordiklubi suusasektsioon. Seda 
küsimust tuleb arutada kõigi keha
kultuurikollektiivide Roukogudes.

Kõrvuti suusaspordi viljelem ise
ga. tuleb veel suuremat tähelepanu

pühendada uisutamise propageeri
misele ja  hooaja ettevalmistami
sele.

Kehakultuurikollektiivide nõuko- 
kogud peavad koostama üksikas
jaliku tegevuskava, ürituste plaa
nid ja  graafikud ning alustama  
kohe vastava treeningu organisee
rimist.

Kollektiivide nõukogud oma 
plaanide koostamisel lähtuvad 
reaalseist võimalusist. Kogemused 
on näidanud, et üritustega üle
kuhjatud plaanid jäävad suuremas 
osas alati täitmata. Soovitav on 
plaani sisse kamda Ülikooli Spordi
klubi poolt korraldatavad üritu
sed, kuid mitte unustada seejuures 
teaduskonnasiseseid kursustevahe- 
lisi võistlusi, võistlusi teiste keha
kultuurikollektiividega, talispordi
päevi jne.

TRÜ  üliõpilased —  kehakultuur
lased! Valmistagem talispordihoo- 
aeg ette nii, et eeloleva hooaja  
väitel ületataks kõigil talispordi- 
aladel Tartu Riikliku Ülikooli re
kordid!

H. Ahel.
kehalise kasvatuse ja  spordi 

kateedri vanemõpetaja.

Võtkem aktiivselt osa Punase Risti tööst!

Kehakultuurikollektiiv 
sporditöö põhialus

Masside mitmekülgset kehalist 
kasvatust, nende ettevalmistust 
tööks ja  sotsialistliku kodumaa 
kaitseks teostavad vabatahtlikud  
spordiühingud oma algrakkude, 
kehakultuurikollektiivide kaudu, 
mis on kehalise kasvatuse organi
satsiooni pohiltilideks.

Teaduskondade kehakultuurikol
lektiivide ülesandeks on esm ajoo
nes kehakultuurilise^ tööle üii- 
sportlaste ideelis-paliitiline kasva
tamine, spordi ja  kehakultuuri 
propageerimine teaduskonna raa
mes, teaduskonna üliõpilaste hul
gas VTK-m ärklaste ja  järgusport- 
laste ettevalmistamine, kursuste- 
vaheliste viõstluste korraildamine 
ja  teaduskonna võistkondade ette
valmistamine teaduskondadevahe- 
listeks võistlusteks, krosside läbi
viimine teaduskonna osas jne.

Vaatlem e lühidalt, kuidas tea
duskondade kehakultuurikollektii
vid on seni oma ülesannetega toi
me tulnud. Võib öelda, et olukord 
selles küsimuses ei anna mi agil 
määral põhjust rahuloluks. Vaata
mata üsnagi silmapaistvaile saa
vutusile viimasel aastal, esineb 
suuri puudusi. Kollektiividesse ei 
ole koondatud rida teaduskondade 
paremaid sportlasi, näit. E. V alli
soo ja  M. Redel arstiteaduskonnas 
jne. Kollektiivide arvuline koos
seis on lubamatult väike, näit. vete
rinaarteaduskonna kollektiivil on 
ainult 54 liiget (plaan 110). Halb  
on olukord VTK -m ärklaste ette
valmistamise alal ja  seda kõigis 
teaduskondades. Vähe on korralda
tud kursuste-vahelisi võistlusi, 
kuigi selleks on olemas küllaltki 
võimalusi, näit. korv- ja  võrkpallis 
fakultatiivtundides, edasi m aadlu
ses, poksis, tõstmises, võimlemises, 
males, kabes jne. Vähe on korral
datud kollektiivides loenguid idee- 
lis-põliitilise kasvatustöö alal, sport- 
tikel erialade!, vähe on propagee-

Paar kuud tagasi juhtus m inu
ga täbar lugu —  haigestusin. Ja 
kuna tegemist oli pikaldaselt para
neva tõvega, pidas arst vajalikuks, 
ei asuksin mõneks kuuks akadee
milisele puhkusele. Viisin gi vastava  
tõendi dekanaati, kus lubati küsi
mus arstliku peakom isjoniga koos
kõlastada. Ja nii määratigi mind 
akadeemilisele puhkusele.

Hiljuti aga puhkus lõppes. Kü
lastasin ravivat arsti, kes lu 
bas mul tööle asuda. Seda ma 
siis tegingi, aimamata, et see po
legi nii lihtne asi. Minu onn oli 
see, et ma igaks juhuks dekanaa
dist järele pärisin, kas mitte min
geid formaalsusi täita ei tule. Seal 
teatatigi, et tööleasumiseks on vaja  
arstliku peakom isjoni luba, mida 
nüüd juba isiklikult taotella tuleb. 
Lüba kästi muretseda kiiresti, sest 
seilest pidi sõltuma mulle stipen
diumi maksm ise jätkamine.

Niiviisi algas mu kannatuste 
rada. Järgmisel päeval läksin M aar
jamõisa haavakliinikusse, et m uret
seda arstliku peakom isjoni esim e
helt sm. Rullilt vajalikku tõendit. 
„Sm. Rulli tundis end haiglasena 
ja lahkus," vastati m ulle siin. Tei-

ritud sporti ja  kehakultuuri tea
duskonna üiiõpilaskonna hulgas. 
Tuleb märkida üldise puudusena 
vähese initsiatiivi osutamist tea
duskondade kehakultuurikollektii
vide poolt: tehakse põhiliselt ainult 
seda, mida nouab ÜSK juhataja. 
Kollektiivi sisemisi resursse ei ka
sutata ära. Kuivõrd kollektiivi töö 
paraneb kollektiivi liikmete init
siatiivi kasvuga, näitab kujukalt 
põllumajandusteaduskonna kollek
tiivi tööpraktika. Kollektiiv on 
tõusnud parimaks TR U -s just tänu 
sellele, et kollektiivi liikmed on 
võtnud kehakultuuri arendamise 
teaduskonna raamides oma süda
m easjaks, m ille näitajaiks on su- 
vespartakiaadi läbiviimine tea
duskonnas, krosside edukas läbi
viimine, edukas esinemine teadus- 
kondade-vahelistel võistlustel, sõp- 
ruskohtumiste organiseerimine teis
te teaduskondadega jne. Kõigil 
teaduskondadel tuleks joonduda  
põllumajandusteaduskonna järgi.

Kehakultuurikollektiivide tööd 
tuleb parandada, sest parandades 
tööd kehakultuurikollektiivis kui 
spordiühingu põhialuses, paranda
me kogu spordiühingu tööd. 1949. a.
II poolaasta töö eest omistati 
Ü SK -le U A U K N  II preemia ja  seda 
peamiselt ÜSK esindušvõistkondade 
tubli esinemise arvel. Töö paran
damisega kollektiivides aga paran
dame vea, mis seni on esinenud, 
s. o. töö massidega. Selleks on va 
ja lik  esm ajoones suuremat initsia
tiivi kehakultuurikollektiivide 
poolt, samuti üksikute kehakul
tuurlaste poolt. Edasi on vajahk, 
et meie juhtivad ühiskondlikud or
ganisatsioonid —  partei-, komso- 
m oli- ja ametiühinguorganisatsioen  
võtaksid kehakultuuri-küsim use 
oma südam easjaks ja  rohkem suu
naksid kollektiivide tööd teadus
kondades. _

E. Saar

Tartu Riiklikus Ülikoolis puudus 
kuni viimase ajani Punase Risti 
Seltsi allorganisatsioon. Selleks, et 
parandada ülikooli allasutistes, 
ühiselamutes, töökodades jm . sani
taarset heaolu ning sanitaarset 
kaitset, on vajalik, ei igas tea
duskonnas ja  allasutises oleks 
loodud Punase Risti liikmete akti
vistide võrk. Töötades laboratoo
riumides, töökodades, praktilistel 
töödel metsas jne. tuleb ette õn
netusjuhtumeid, kus on väga tähtis 
kiire esmaabiandmine. Kiire ja  
otstarbekas esmaabi vähendab 
haiguspäevade arvu ja  sePega suu
rendab töötootlikkust. Esineb nak
kushaigusi, kus on hädavajalik kii
rete abinõude rakendamine hai
guse levimise tõkestamiseks ja  hai
gestunu päästmiseks. Väga tähtis 
on varajane tuberkuloosihaigete 
avastamine, kuna see kergendab 
haige tervistumist ja  väldib kon
taktsete inimeste nakatumist. Pu

nase Risti Seltsi allorganisatsiooni 
poolt organiseeritavatel kursustel 
,. Valmis sanitaarseks kaitseks" 
(VSK), mis kestavad 20 tundi, õpi
takse esmaabi andmist haavatuile, 
mürkainetega mürgistatuile ja  mit
mesuguste onnetusjuhtude puhul. 
Ühes sellega omandatakse võtteid 
ja  näpunäiteid nakkushaiguste, sa
muti ka tuberkuloosi vastu võitle
miseks ja  nende vältimiseks.

VSK ringides omandatud teadmi
sed on igale üliõpilasele kasulikud. 
Seda arvestades on vajalik, et meie 
ülikooli kollektiivist astuks või
m alikult igaüks Punase Risti Seltsi 
allorganisatsiooni liikmeks, sest 
kaasa aidates tervishoiuasutistele 
võitluses traumatismiga, tuberku
loosiga, vähktõvega ja  m itmesu
guste nakkushaigustega, anname 
suure panuse nõukogude rahva 
tervise ja  heaolu kaitseks.

E. Taihneiste?

Käsikäes praktikaga
H iijuti toimus loomatervishoiu 

ja piimahügieeni kateedri ruumi
des III ülevabariigilifne vetarstide 
päev, millest rohkearvuliselt võtsid 
osa ENSV veterinaartöötajad, vete
rinaarteaduskonna õppejõud ja  va
nemate kursuste üliõpilased.

Põllumajandusministeeriumi vete- 
rinaarosakonna juhataja sm. Spun- 
gen andis oma ettekandes ülevaate 
vetprofülaktilise tauditõrje plaani 
teostamisest, millega kindiustatak- 
se produktiivse ühisloomakasvatu
se kolm e aasta plaani edukas täit
mine.

üleliidulise Eksperim entaal-ve- 
terinaaria Instituudi prof. Solom- 
kin tutvustas oma huvitavas ette
kandes nõukogude veterinaaria 
uuemaid saavutusi sigade nakkus
haiguste uurimisel ja  tõrjes.

TRÜ Veterinaarteaduskonna õp
pejõududest esines prof. J. Tehver 
teema! „Organism i talitluse üht
sus", milles pikemalt peatus akad. 
Pavlovi õpetuse! ja  selle juuruta
misel veterinaarias. Sm. Tehveri 
ettekanne aitas kaasa akadeemik  
Pavlovi õpetuse tutvustamiseks 
kolhoositalurahva hulkades vetars
tide kaudu.

Teisel tööpäeval esinesid: prof. 
V. Ridala teemadel „Sigade inf
luentsa ja  selle tõrje" ning „Siga

de strongüioidoos" ja  proi. A . Laas 
teemal „Hobuste enzootiiine must- 
kusesus". Kolm e viimase ettekan
dega anti edasi rea aastate jo ok 
sul veterinaarteaduskonna vastava
tes kateedrites teostatud uurimiste 
tulemused etioloogia, tõrje ja  ra
vi alal.

Ettekannetele järgnenud elavates 
sõnavõttudes avaldati soovi et ve- 
terinaarteaduskond senisest roh
kem populariseeriks oma töösaa
vutusi. Samas heideti teaduskon
nale ette, et viimaste aastate jo ok 
sul lõpetanud vetarstid omavad 
liialt vähe praktilisi kogemusi.

Vetarstide päeva tuleb lugeda 
õnnestunuks, kuna saavutati tihe 
kontakt teaduskonna, praktikas 
töötavate vetarstide ja  PõHumajan- 
dusministeeriumi töötajate vahel. 
Viimaste kriitilised märkused näi
tavad, millistele osadele õppe
programmis on vaja omistada 
enam tähelepanu.

Eriti väärtuslikuks tuleb pidada 
üritust sellepärast, et see võimal
das luua uusi sidemeid Uleliidutise 
Eksperimentaal-veterinaaria insti
tuudi töötajatega ja  tutvuda ven
nasvabariikides tehtava teadusliku 
tööga.

H. Sooman, 
loomatervishoiu ja  piimahügieeni

k a tee d r i a ss i s te n t

M das teiMda ЫМкюйМ ajalehte
Tuletame ühiskondlikele a jakir

janduse levitajatele meelde, et a ja 
lehe „Tartu Riiklik Ü likool" telli
miste vastuvõtmiseks on kehtesta
tud järgm ine kord.

Ajakirjanduse levitaja, kogunud 
üliõpilastelt teüimisraha (arvestu
sega, et i eks, tellimine 1 kuuks 
maksab 1 rubla), maksab raha üii
kooli kassasse, mis asub peahoone 
H korrusel. Kassast raha vastu an
tavale kviitungile tuleb märkida tel
linud kollektiivi täpne nimetus (tea
duskond, osakond, kursus), tellijate

arv ja  mitmeks kuuks tellimus on 
antud. Kviitung tuleb ära anda kas 
TRU  Ametiühingu Komitee asjaaja 
ja le  või ajalehe „Tartu Riiklik Ü li
k o ol" toimetusse. Seejärel hakkavad 
tellijad dekanaadi kaudu saama 
ülikooAi ajalehte.

Ühiskondlikud ajakirjanduse levi
tajad! Kindlustage, et eranditult 
iga õppejõud, üliõpilane ja  teenis
in ia telliks endale ajalehe „Tartu  
Riiklik Ü likool" kuni õppeaasta lõ
puni!

Nagu teatab Ülikooli Spordi 
klubi juhatus meie lehe toimetu
sele, tunnistati kriitika, mis ilmus 
meie lehes nr. 35 artiklis „Paran
dada kehakultuuritöö juhtim ist",

Õigeaegne kr№№a

se päeva lõuna paiku teatati, et 
sm. Rulli on kahjuks juba lahku
nud. Minu järelepärim isele vastati, 
et tal kõnetunde pole ja  ta viibib 
kliinikus niipalju, kui töö huvides 
vajalik. Enamasti olevat teda või
m alik leida hom m ikupoolikut! (s. t. 
loengute a jal!). Tub!i, järgm isel 
päeva! tulin hommikul ja  saingi 
sm. Ruüiga kokku.

„Teil tuleb raviva arsti käest 
tuua tõend tervisliku seisukorra 
kohta," teatas sm. Rulli. „A lles siis 
otsustame, kuidas on asi teie tööle
asum isega."

Järgmise, seega juba neljanda  
päeva hom m iku! olin kliinikus va
jaliku  tõendiga. Sm. Rulli vaatas 
dokumendi üle ja  sõnas: „K orras." 
Sel!e sõna järel minus tekkinud 
lootused hajusid aga kohe, kui sm. 
Rulli jätkas: „Nüüd tuleb teil kon
takti astuda dots. Kõrge ja  prof. 
Lepaga, kes võtavad seisukoha. Siis 
tulge minu juurde uuesti tagasi."

Professor Lepalt sain vajaliku

resolutsiooni suuremate sekeldus
teta. Dots. Kõrgega polnud aga asi 
nii lihtne. Üritasin teda leida II si- 
sekliiuikust. Tem a saabumist siia 
võis iga hetk oodata, nagu teised 
arstid kõnelda teadsid. Sm. Kõrge 
tuligi, kuigi mitte kohe. Koputasin 
tema kabineti uksele ja  palusin 
resolutsiooni. „O odake üks silma
p ilk !" tegi sm. Korge ettepaneku  
ja  peagu lükkas mu toast välja.

Ootasingi. Möödus „silmapilk  
minut, küm m e minutit, pool tun
d i . . . Siis lõpuks leidis sm. Kõrge 
aega selle küsimusega tegelemi
seks. Pooletunnisele ootamisele 
järgnenud vestlus vältas aga vaid 
paar minutit. Dots. Kõrge vaatas 
paberid üle, ja  ütles siis: „T jaa, 
dokumentatsioon ei ole korras. 
V aja  on veel vaat' milliseid tõen
deid (järgnes vajalike tõendite 
loetelu) *. Kui ma argliku!t juhti
sin tähelepanu sellele, et asjaaja 
mine arstliku peakom isjoniga näib 
olevat liiga palju aega raiskav asi

Ü SK juhatuse koosolekul õigeks 
ja  õigel a jal ilmunuks. Kriitika 
võeti arvesse juhatuse aruande ja  
resolutsiooniprojekti koostamisel 
ÜSK konverentsiks.

ja  et komisjoni esimees peaks 
teadma, milliseid pabereid vaja on, 
tähendas sm. Kõrge külm alt: „A ga  
m i n u  juures olete te ju  alles esi
mest k ord a!" Täiesti õige! Eks iga 
kom isjoni liikm e juures peab ju  
vähemalt kaks-kolm  korda käima
— muidu poleks asjaajam ine kül
lalt põhjalikult bürokraatlik!

Täiendavate dokumentide hanki
miseks kulus veel üks päev. Ja kui 
ma kuuendal päeva! sm. Kõrgdlt 
soovitud resolutsiooni kätte sain, 
oli sm. Rulli juurde minekuks juba  
liiga hilja. Nii et olukord lahenes 
lõplikult alies nädalase asjaajam i
se juubelipäeval! Aga arstliku pea
kom isjoni protokoll saabus deka
naati vee! m itu-mitu päeva hiljem !

Dekanaadis lohutatakse mind: 
„Oh, teie lugu pole sugugi harul
dane. Mõned teised on pidanud ko
m isjoniga hoopis enam vaeva nä
gema. Tuleb leppid a . . . "

Arvan siiski, et sellise asjaajam i
sega leppida ei tule. Hoopis vastu
pidi: oleks hea, kui tuntaks huvi 
korra loomise vastu arstlikus pea
komisjonis. A . Lepik

ÜHslavastns näiteringilt
Esmaspäeval, 18. detsembrit esi

etendus Riiklikus T eitiis  „Vane
m uine" TRÜ  näitekunstiringi käes
oleva semestri töö viljana üleliidu
lise ametiühingute kunstilise ise
tegevuse ülevaatuse raames Vadim  
Sobko 4-vaatuseline näidend „Tei
se rinde taga". Näidendi on lavas
tanud ringi kunstiline juht Udo 
Väljaots, näitejuhi assistendina 
töötas lavastuse juures Guido 
Arro. Lava kujundas etendusteks 
Voldemar Peil, jumestus ja  paru
kad on Paul Kangrolt. Etenduses 
on peale aastaid näitekunstiringis 
töötanud üliõpilaste nagu Ferra 
Sochmann, Leo Vernik jt. kaas
tegevad mitmed lootustandvad 
noored, kes näitekunstiringi lavas
tuses esinevad esmakordselt vas
tutavais osades. Märkimisväärseid 
tulemusi on saavutanud nõukogude 
naislenduri Tanja Jegorova osa 
täitja ajaloo-keeleteaduskonna üli
õpilane Salme V.arkel, metsandus
teaduskonna 1 kursuse üLõpiiane 
Ain Erik, kellele eelolev esinemi
ne kujuneb debüüdiks, arsttea  
duskonna II kursuse üliõpilane 
Virve Liik-Lepasoo jt.

Kõnesolev näidend, m i'le te
gevus toimub Teise M aailma
sõja päevil, paljastab veenvalt 
imperialistlike sõjaõhutajate ala
tuid sepitsusi ja  ameerika kapi
tali võimuhaaramist Euroooas. 
Igale üliõpilasele oleks vajalik 
tutvuda selle huvitava tees ga 
meie näiteringi esituses. Seaeks 
avanebki võimalus, kuna 25. dets. 
kell 20 toimub kordusetendns.

Tuleb soovida ka seda, et ühis
kondlikud <organisals^oonid kõrval
daksid esietendusel ilmnenud lün
ga —  viiksid kordusetenduse järel 
läbi lavastuse arutelu.

A . Karro

Сегодня в номере
В связи с днем рождения 

товарища Сталина' в нашей газете 
опубликована статья ^Знаменосец 
коммунизма» и отрывок из сЭстон- 
ской поэмы» И. Шмууля.

Крэме того на !-ой странице по
мещены информации о проведении 
выборов в местные Советы и статья
об итогах студенческой олимпиады 
художественной самодеятельности.

Передовая статья и 2 страница но
мера посвящены подготовке к экза- 
минационной сессии. Здесь найдете 
статьи о неудовлетворительной под
готовке на сельскохозяйственном фа* 
культете, о работе профсоюзного 
бюро физкультурного факультета и 
кафедры дарвинизма по подготовке 
к экзаменам, о проведении консуль
тации на лесном факультете и о 
предсессионных собраниях на кур
сах ветеринарного факультета.

Под лозунгом ^Развивать интен
сивнее научную работу, теснее свя
зать её с практикой» на 3-ей стра
нице опубликованы статьи о научной 
работе на юридическом, ветеренарном 
и сельскохозяйственном факультетах. 
Кроме того на той же странице по
мещен ряд статей, разоблачающих 
пережитки буржуазной идеологии в 
сознании преподавателей и студен
тов.

На 4-ой странице найдете раздел 
с Физкультур а и спорт» и фельетон с
работе главной врачебной комиссии 
университета,.

Õ  Е Е  Ж EHJ S
A jalehes „Tartu Riiklik (№.- 

^pol* nr. 34 (8i) avaldatud olüm 
piaadi juhendi peatüki „Hindam is
süsteem " punkti 4 alajaotus k tuleb 
lugeda järgm iselt: Kõnevõistlusel 
arvestatakse teaduskonnale punk
te teaduskonna kolme parema 
võistleja kahe esinemise keskm is
te hilinete summa suuruses.

Sama punkti alajaotuses (1 peab 
olem a: Klubi kollektiivide poolt 
esitatud ettekandeist arvestatakse 
teaduskonnale punkte valemite
4 b, 4 e ja  4 g alusel.

Sama punkti alajaotuse e aU 
kehtib järgm ine paraatbdod va

lem: y = ^ + m X a  +  5-

23. ХП —  „Am eerika hääl"
24. XII —  „Lõbus unenägu"

,,Ma tahan k oju " 
„Kuradiratsur" ^

25. Xi! —  ..Teise rinde taga" (TRü
näitekunstiringiit)

26. XII —  „Vabaduse laulik"
27. Xii —  „Kuradiratsur"
28. Xli —  „Ma tahan k oju "
29. XII — ..Tosca

Vastutav toim etaja J. Feldbach
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Т artu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, 
ELKNÜ komitee ja ametiühingu komitee häälekandja 

№ . 41 (88) Reedel, 29. detsembril 1950. а. Ш aastakäik

Mõne päeva pärast rebime välja 
viimase lehe 1950. aasta kalendrilt. 
Algab uus, 1951. aasta.

Nõukogude inimestel on kujune
nud kombeks teha aastavahetusel 
kokkuvõtteid lõppevast aastast — 
märkida saavutusi ja esile tuua 
puudusi, õppides oma töö kriitili
sest kokkuvõttest seada üles ees
märke ja ülesandeid uueks aas
taks.

Milliseid kokkuvõtteid lõppevast 
aastast võib nõukogude rahvas 
teha eelseisval aastavahetusel?

Eeskätt on selge, et me võtame 
uut aastat vastu palju tugevamate
na kui aasta tagasi. Lõppev aasta 
läheb ajalukku kui uute hiilgavate 
tootmisvõitude aasia, stalinliku 
viisaastaku eduka lõpuleviimise 
aasta. Nende võitude baasil on 
määratult kasvanud meie kodumaa 
majanduslik ja sõjaline võimsus, 
mis võimaldas meil asuda uute, 
veel julgemate ja  ulatuslikumate 
kavade elluviimisele. Hiiglaslike 
ehituste rajamine Volgal, Dnepril, 
Turkmeenias ja Krimmis on tun
nistuseks meie rahva jõust ja rahu
armastusest, tema tahtest ehitada 
kommunismi ja  otsustavusest sel
le sihi tegelikul taodemisei.

Kommunismi nähtavaid võrseid 
võime tänapäeval tähele panna ju 
ba igal sammul. Märksa on kasva
nud meie inimeste teadlikkus, mil
les suurt osa etendasid lõppeval 
aastal läbiviidud valimised NSV 
Liidu ülemnõukogusse ja kohali
kesse nõukogudesse nende eel käi
va ulatusiiku agiiatsioonitööga. Rea 
uute julgete algatuste esilekerki
mine ja nende juurutamine rahva
majanduses annab samuti tunnis
tust nõukogude inimese peremehe
tunde kasvust ja arenemisest, mas
side loova initsiatiivi kasvust j a ! 
arenemisest. Tähelepanuväärsed on 
edusammud linna ja maa lähenda
misel teineteisele, erinevuse kao
tamisel nende vahel. Vennasvaba
riikides algas lõppeval aastal esi
meste agrolinnade ehitamine, jõud
salt edeneb põllumajanduse suu
remat jõukulu nõudvate tööprotses
side mehhaniseerimine.

On loomulik, et meie edasiliiku
mine põhjustab raevuhooge man
duva, sureva kapitalismi leeris. Ses 
mõttes on lõppev aasta eriti iseloo
mustav. Kõik kodanluse jõupingu
tused on suunatud progressi ja de
mokraatia vastu, Nõukogude Liidu 
vas^u. Ent teiselt poolt andis lõppev 
aasta ka vääramatu tõendi sellest, et 
rahu ja demokraatia leer, mida ju 
hib Nõukogude Liit, on võitmatu. 
Sellest kõnelevad niisugused fak
tid, nagu Stokhoimi üleskutse esi
tamine ja selle allakirjutamine 
määratu vaimustuse tähe all ko
gu maailma progressiivsete ini
meste poolt, teise ülemaailmse ra
hupooldajate kongressi läbiviimine, 
ameerika interventide auahnete 
plaanide hale läbikukkumine Ko
reas jne.

Edukas töö kommunismi ehita
misel NSV Liidus, rahvademokraa
tia maade edusammud sotsialismi 
teel, rahu, demokraatia ja sotsia
lismi leeri järjest nähtavamaks 
muutuv üleolek sõjaõhutajate-fa- 
šistide leerist — sellised on olukor
ra, milles me võtame vastu uut 
aastat, põhilised jooned.

Eriliselt on meil põhjust peatuda 
teaduse ja kultuuri määratuil edu- 
sammudel Nõukogudemaal. Selles 
osas kujunesid kõige tähelepanu
väärsemateks sündmusteks 1950 
aastal diskussioonid keeleteaduse 
ja füsioloogia küsimustes, eriti aga 
seltsimees Stalini põhjapanevad ja  
suundamääravad teosed, mis ilmu
sid esimesena mainitud diskussioo
ni raames, suunavad aga kõigi 
teaduseharude arenemist

Kõigile on hästi teada, et ka meie 
ülikoolile oli lõppev aasta murran
guliseks ja kordaminekuterohkeks 
Erilise hoo meie ülikooüi arenemi
sele nõukogulikul teel andsid Ees
timaa K(b)P Keskkomitee Vill 
pleenumi ajaloolised otsused, mille 
lõplikku ja järjekindlat elluvii
mist peame taotlema ja  kindlusta
ma ka edaspidi.

Erilist tähtsust meie ülikooli 
arenemise seisukohalt omab NSV 
Liidu Kõrgema Hariduse Ministee
riumi otsus Eesti Põllumajandus
akadeemia organiseerimise kohta 
TR Ülikooli metsandus-, põlluma
jandus- ja veterinaarteaduskonna 
baasil. Uue õppeasutise loomine 
ühglt poolt lihtsustab meie ülikooli 
liiga keeruliseks muutunud struk
tuuri, hõlbustab ja muudab efek 
tiivsemaks tema juhtimist, kahtle
mata soodustab meie ülikooli tege
vuse järjest viljakamaks muutu
mist. Teiselt poolt aga annab Eesti 
Põllumajandusakadeemia loomine 
tunnistust sellest, et Nõukogude 
valitsus ei pea liigseks ka kõige 
suuremaid kulutusi selleks, et 
edendada noore kvalifitseeritud 
kaadri kasvatamise üritust. Eesti 
Põllumajandusakadeemia loomine 
on järjekordseks näiteks suurest 
hoolitsusest, mida meie maal osu
tatakse haridusele.

Lõppev aasta oli saavutuste- ja 
võituüerohke. Kuid see ei õigusta 
meid saavutatuga rahuldama. 
On selge, et uus, 1951. aas.a esi
tab meile senisest veelgi suuremad 
nõudmised ja ülesanded, mille 
täitmiseks me peame andma kõik 
jõud, kui tahame olla suure stalin
liku ajastu väärilised ja täita oma 
osa kommunismi ehitamise hiigel- 
töös.

Jätkugu algaval aastal meie õp
pejõududel, üliõpilastel, töölistel ja 
teenistujatel senisest veel enam 
jõudu, sihikindlust, töörõõmu, 
ennastsalgavust ja tahet oma üles
annete täitmiseks, osavõtmiseks 
kommunismi ehitamisest! Tähista
gu uut aastat uued kordaminekud 
meie töös ja isiklikus elus!

Head uut aastat, seltsimehed!

Hästi ette valmistada eksamisessioon — see on käesoleva 
momendi käsk kogu meie kollektiivile

*

TüMa №1) süsteenMiMMl
Möödunud eksamisessiooiv.l saa

vutasin maksimaalseid tulemusi —  
sooritasin kõik eksamid hindele 
„väga hea". See osutus võimalikuks 
seetõttu, et võtsin hoolega osa 
loenguist, konspekteerisin loenguid 
tähelepanelikult, ja  kõige enam  
sellepärast, et töötasin pidevalt lä 
bi loengumaterjali. Selline tööviis 
aitas semestri kestel hästi omanda
da ainet, sest kui lugeda konspek
ti kohe pärast loengut, saab siin 
teha mälu või õppekirjanduse alu
sel täiendusi ja  märkmeid.

Ka käesoleval semestril olen töö
tanud süstemaatiliselt. Tänu süs- 
teemikindlale tööle osutus mul või
malikuks sooritada ennetähtaegselt 
raamatupidamise aluste eksam 
hindele „väga hea". Praegu val
mistun kodanMke riikide riigiõigu
se eksamiks ning marksism i-leni
nismi aluste arvestuseks, mida ka
vatsen sooritada samuti veel enne 
sessiooni algust.

Soovitan kcrgil üliõpilastel kasu
tada süstemaatilise töö meetodit, 
mis aitab sügavalt omandada ees
rindlikku nõukogude teadust.

H. Kiittik, 
õigusteaduskonna II kursuse 

üliõpilane.

Enne tähtaega
Matemaatika-loodusteaduskonna 

parimad üliõpilased, kes kogu se
mestri kestel on korralikult loen
guist osa võtnud ja  süstemaatiliselt 
töötanud, on asunud eksamite 
sooritamisele enne tähtaega. Esi
meste eksamite tulemused on ku
junenud väga rõõmustavaiks.

Nii on matemaatikaosakonna IV 
kursus tervikuna õiendanud eksa
mi variatsioonide arvutuses hindele 
.väga hea". Samalt kursuselt sm-d 
Prinits, Leinemann, Peterson, Re
bane ja Lumiste sooritasid ka po
liitilise ökonoomia eksam i hindele 
„väga hea".

Füüsikaosakonna IV kursusel on 
pooltel üliõpilastel sooritatud elekt
roonika eksam väga heade tule
mustega. Üliõpilased Lubi, Haav. 
Rebane, Hellenurme jt. sooritasid 
väga hästi ka poliitilise ökonoomia 
eksami.

Täie pingega käib praegu ka 
arvestuste sooritamine.

N. Leinmaa

Pearaamatukogus
Ühenduses algava eksamisessi

ooniga on TRU  Pearaamatukogu 
lugemissaalid kuni 24. jaanuarini
1951. avatud tööpäeviti kella 8— 25. 
Ühtlasi on eksamisessiooni (5. I —
25. I) vältel lugemissaalid avatud 
pühapäeviti kella 12— 20.

TR Ü  Pearaamatukogu direktor, t

Kindiustame eksamite kordamineku
Neil päevil andis TR Ülikooli 

rektor käskkirja m illega sätitakse 
eksamisessiooni ettevalmistamise 
tähtsamad ülesanded ja  sessiooni 
läbiviimise kord.

Käskkirjas märgitakse, et kõigil 
kateedritel tuleb üliõpilastele kät
tesaadavaks teha õppeainete prog
rammid, samuti plaanipäraselt or
ganiseerida konsultatsioonide läbi
viimist sessiooni eel ja  selle ajal.

Arvestused tuleb sooritada käsk
kirja  kohaselt hiljem alt 50. det
sembriks s. a. Erandi moodustavad 
arvestused marksismi-leninismi 
alustes ja  poliitilises ökonoomias, 
mis võetakse eksamisessiooni plaa

d i .  Eksamitele ei lubata neid ü li
õpilasi, kes pole täitnud semestri 
õppeplaani, pole sooritanud ette
nähtud arvestusi või on jätnud ta
sumata semestri õppemaksu.

Eksamite plaani koostamisel tu

leb lähtuda arvestusest, et iga 
eksami ettevalmistamiseks jääks 
üliõpilasel vähemalt 5— 4 päeva ja  
et eksamisessiooni viimased päe
vad ei oleks ülekoormatud.

Eksami viib üldreeglina läbi see 
õppejõud kes luges vastavat kur
sust. Eksamid algavad kell 9 hom
m ikul ja  ei tohi kesta kauem kui 
kella 21-ni. Üliõpilased ilmuvad ek
samile täpselt kindlaksmääratud 
aegadel, kusjuures eksam ineerim i
ne toimub rangelt eksamilehel näi
datud järjekorras.

Keelatud on eksamitähtpäeva pi
kendamine. See võib toimuda 
ainult dekaani eriloal arstitõendi 
alusel. Üliõpilastes vastutustunde 
süvendamiseks keelatakse eelseis
val sessioonil eksamite üm bertege
mine hinde tõstmise eesmärgil.

Rektori käskkirjas rõhutatakse 
eriti vajadust tõsta nõudlikkust 
üliõpilaste teadmiste suhtes.

Osutada maksimaatset töökusi ja püsivust
Läheneb talvine eksamisessioon. 

Arvestused ongi juba alanud. 
1 kursuse üliõpitastele on see sessi
oon eriti suure tähtsusega, sest 
esmakordselt tuleb neil sooritada 
eksameid ülikoolis, kus olukord 
on tunduvalt erinev keskkooli 
omast.

Valmistudes selleks tähtsaks 
tööperioodiks on ajaloo-keeletea
duskonna I kursuse slaavi filoloo
gid juba põrkunud reale raskustele. 
Kõige raskemaks osutus tööaja õige 
jaotamine ja  õige töötempo sisse
viimine. Sellest kõnelevad arvestus
te tulemused eesti ja  inglise keele 
osas. Mitmed üliõpilased, nagu näi
teks sm. Romaškevitš, läksid ne.ile 
arvestustele puuduliku ettevalm is
tusega.

Ühiseiamus
Seoses eelseisva eksamisessiooni

ga on üliõpilased kõikjal asunud 
pingelisse ettevalmistusse eksa- 
meiks. Nii on suhtunud tõsiselt 
eeiseisvaisse ülesandeisse ka JNäi- 
tuse tänava ühiselamus elunevad  
üliõpilased. Kortereis ja  tubades 
on kultuurikom isjoni organiseeri
misel korteri- ja  toavanemate poolt 
läbi viidud koosolekuid ja  vestlusi 
eksameist, nende ettevalmistami
sest ja  distsipliinist. Kuigi on sel
gunud mõningaid puudusi ühisela
mus, on siiski õppimistingimused 
rahuldavad.

Kuigi ühiselamus on ülemajutus, 
jätkub kõigil võimalusi edukalt 
õppetöösse süveneda. Ühiselamus 
on olemas ka õppetuba, mida iga
üks võib kasutada.

Paremaid tulemusi oleks ooda
nud ka kontrollil ladina keele 
osas. Nimelt vastas muidu päris 
tugev B-grupp halvemini kui tava
liselt. Eriti puudutab see seltsime
hi Luliarit, Mihhailovskit jt.

Seniseid kogemusi silmas pida
des korraldati grupis kommunistli
ke noorte koosolek, kus arutati 
eksamisessiooni ettevalmistamise 
käiku ja  töötati välja  abinõud sel
le parandamiseks.

Praegu käib grupis pingeline 
etteva mistus ülejäänud arvestus
teks ja  eksamiteks. ü.V.õpilastel tu
leb osutada maksimaalset töökust, 
püsivust ja  tahtekindlust, et edu
kalt läbi viia oma esimene eksam i
sessioon ülikoolis.

N. Bassel

eksamite ee!
Eriti on rõhku pandud vene kee

le õppimisele. Mõnes korteris (näi
teks korteris nr. 2) on võtnud tu
gevamad vene keele valdajad oma 
šefluse alia nõrgemaid, et aidata 
neid keele põhjalikum as omanda
mises. See meetod ongi andnud ju 
ba mõningaid tagajärgi.

Enne uut aastat on ette nähtud 
ühiselamus läbi viia mitmeid loen
guid ja  vestlusi. Näiteks täna 
viiakse läbi loeng teemal „Eksamite 
psühholoogia", mis kahtlemata pa
kub üldist huvi.

Õppetööd häirib ainult sagedane 
elektrivoolu katkestamine elektri
võrgu poolt, mille tagajärjel läheb 
kaduma palju hinnalisi töötunde.

S. Selg

Uue aasta pidulik vastuvõtt
Uue aasta vastuvõtuks korralda

vad ülikooli ühiskondlikud organi
satsioonid 31. detsembril 1950. a. 
Tartu IV keskkooli ruumes suure
ma nääriõhtu, m ille kavas on roh

kesti isetegevuslikke ettekandeid, 
seltskondlikke mänge jm s. Koosvii
bimisele tuleb ka näärivana.

Ohtu algus on määratud kella  
21-ks. Sissepääs kutsetega.

Kirjandusliku omaloomingu võistlus
Üliõpilaste kirjandusring kuulu

tas välja kirjandusliku omaloo
mingu võistluse kunstilise isetege
vuse ja omaloomingu 111 olümpiaa
di ürituste raames.

Võistlusest on juba teatatud üli
kooli ajalehe veergudel ilmunud 
olümpiaadi juhendis, ent siiski osu
tub vajalikuks veel täiendavalt 
teha teatavaks võistluse tähtsamad 
tingimused.

Võistlusele võib esitada algupä

raseid, trükis avaldamata ilukir
janduslikke töid kõigis žanrides 
(luuletused, poeemid, valmid, 
epigrammid, jutustused, olukirjel
dused, draamad, dramatiseeringud, 
följetonid jn e).

Parimad tööd autasustatakse ra
haliste preemiatega. Tööde esita
mise viimaseks tähtpäevaks on 1 
märts 1951. a. Võistlustööd tuleb 
asetada klubi ruumes asetsevasse 
vastavasse kasti.

J, Toomla

Nõukogude kirjanduse levitamise 
hoogtöökuu TRU  kom isjon, tehes 
kokkuvõtteid hoogtöökuu jooksul 
tehtud tööst märkis, et käesoleva! 
aastal on TRU kollektiiv eriti ela
valt täiendanud oma isiklikke raa
matukogusid nõukogude kirjanduse 
väärtteostega ning ajakirjanduse  
tellimine 1951. aastaks on kulge
nud paremini võrreldes möö 
dunud aastatega. Nii on kollektiiv  
kulutanud kirjanduse ja  a jak irjan 
duse muretsemiseks mitu.-.aeta tu
hat rubla, kusjuures ettenähmd 
plaanilised ülesanded on täide,tud 
tunduva ületamisega. Teistest pare
mini täitsid oma kohustusi kirjan  
duse levitamise hoogtöökuul m et
sandus- ja  matemaatika loodus tea
duskond.

Ülikooli kollektiivi liikmed on 
erilist rõhku pannud nõukogude 
eesrindlikku teadust käsittevate 
teoste ja vene ning nõukogude kir

janduse klassikute tööd? soetami
sele. Seda tuleb märkida nii õppe
jõudude ja  üliõpilaste kui ka tee- 
aistujate ja  töötiste kohta.

Suurt abi nõukogude kirjanduse 
tutvustamise ja  populariseerimise 
seisukohalt osutas TRÜ Pearaama 
tukogus korraldatud nõukogude 
kirjanduse näitus. Eriti märk im is 
väärset tööd on teinud aga ühis
kondlikud kirjanduse levitajad 
nõukogude kirjanduse viimisel 
laialdastesse massidesse. Esiletõst
mist väärivad A . Mitt ja  1. Salo 

matemaatika-loodusteaduskonnast, 
V. Roonurm ja  J. Kull metsandus- { 
teaduskonnast, L. Veidemann vt. t e - ! 
rinaarteaduskonnast iiliõpifaste; 
osas, L. Ilves õigusteduskon- 
nast, M. Kull arstiteaduskonnast,;
H. Lahk ajaloo-keeleteaduskonnast, 
Kuzenkina kaadrite osakonnast, S. 
Ajaste adm .-m ajandusosakonnast,;
I. Maaroos rektoraadist, J. Muuga

õppe-teaduslikust töökojast ja  Ko- 
sesson pearaamatukogust.

Kuid nende kõrval on mõned 
töötajad suhtunud oma ülesanne
tesse ükskõikselt ning ei ole oma 
kollektiivi liikmeid vajaiikul m ää
ral tutvustanud nõukogude k irjan 
dusega. Siin tuleb märkida 
M. Binsolit veterinaarteaduskonnast 
(eriti õppejõudude ja  teenistujate 
osas), samuti ka V. Sütti õppe
osakonnast.

Üldiselt võib aga levitajate töö
ga rahul olla. Jääb vaid soovida, 
et viimased pidevalt töötaksid veel 
innukamalt ja  tutvustaksid igat il
muvat nõukogude kirjanduse 
väärtteost oma kollektiivi liikm e
tele.

V. Kallas,

nõukogude kirjanduse levita
mise hoogtöökuu TRU ko

m isjoni esimees.
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Lemm-Staluu Мри all uutele võitudele!
On kätte jõudnud järjekordne  

aastavahetus. Läheb ajalukku  
1950. aasta —  kahekümnenda sa
jandi esimese poole viimane aasta. 
Algab sajandi teine pool.

1950. aasta möödus kogu m aail
ma demokraatlike jõudude kasvu 
tähe all. Nõukogude Liidule oli 
1950. a. uute hiiglaslike võitude 
aastaks ajaloolisel teel kommunis
mile. Iga aastaga kasvab meie 
suure kodumaa võimsus, üha selge
maks muutuvad meie rahva 
kommunistliku tuleviku helged 
kontuurid.

Bolševike partei juhtim isel täitis 
ja  ületas meie maa käesoleva aas
ta lõpuks esimese sõjajärgse viis
aastaku. Sel aastal võttis Noukogu
de valitsus v^stu ajaloolised otsu
sed kommunismi suurehituste alus
tamiseks. Nende stalinliku ajastu 
suurehitiste loomisest võtavad suu
re vaimustusega osa kogu meie 
kodumaa töötajad.

Üheks sotsialistliku korra suuri
maks saavutuseks meie maal on 
nõukogude inimeste vaimse kultuu
ri kasv ja  arenemine.

Eredaks näiteks sotsialistliku 
kultuuri võimsast õitsengust on 
meie kõrgema kooli edusammud. 
Nõukogudemaal töötas 1950. a. üle 
880 kõrgema õppeasutise, kus õp
pis üle 1,2 m iljoni üliõpilase. 
Ainult sõjajärgsete aastate jooksul 
on avatud üle 70 kõrgema statsio
naarse õppeasutise, üliõpilaste arv 
aga on kasvanud enam kui 285 000 
võrra. Sääraseid kõrgema kooli 
arengumaastäabe ei tunne ajalugu  
üheski teises riigis kogu maailmas.

Bolševike partei, noukogude valit
sus ja  isiklikult seltsimees Stalin 
osutavad pidevat hoolt meie kõr
gema kooli ja  õppiva noorsoo 
eest. ? m iljardist rublast, mis
1950. a. riigieelarves on määratud 
kõrgemale haridusele, on 2,2 m il
jardit rubla assigneeritud üliõpi
laste stipendiumideks. Üle 80%  
nõukogude üliõpilastest on kindlus^ 
tatud riikliku stipendiumiga.

Intelligentsi kaadrite ettevalm is
tamine NSV Liidus ja  kapitalistli
kes maades on veelkordseks eret; 
daks näiteks põhilisest erinevusest 
kahe maailma, kahe süsteemi —  
sotsialistliku ja  kapitalistliku va-

Viimastel aastatel toimub kapita- 
lismimaades. eriti USA-s kõrgema 
koon m nitariseerimme. Tähtsama
te Am eerika üiikooiide etteotsa on 
seatud reaktsioonilised kindralid 
ja  aatomipommipa^avikus olevad 
tegeiased nagu km drai Eisenho
wer, admiral Nimitz, endine sõja
minister G rey jt. Tugevdatakse 
speisiaalset sõjalist ettevaimistust, 
suurenevad assigneeringud uuri- 
mis töödele so j ans le probleem i
de aial. Uliõpnaste keskel te
hakse ulatuslikku sõjalist propa
gandat. Pärast seda, kui seoses 
ameerika interventsiooni algusega 
Koreas USA senat täiendavalt iu-

R . A N T O N S
TR Ülikooli õppeprorektor

bas sõjalisteks eesmärkideks 1? 
m iljardit dollarit, ulatusid USA  
sõjalised kulutused 1950./5L eelar
veaastal enneolematule kõrgusele
—  50 m iljardile dollarile, võrrel
des 1 m iljardi dollariga sõjaeelsel, 
1958./59. eelarveaastal. Samai ajal 
aga on rahvahariduseks määratud 
kulud kõigest 400 m iljonit dollarit.

Hoopis teist pilti pakub olukord 
meil, Nõukogude Liidus. Võtame 
näiteks Tartu Riikliku Ülikooli, 
mis kasvab aastast aastasse koos 
Eesti NSV sotsialistliku m ajanduse 
ja  kultuuri arenguga.

Praegu õpib Tartu Riiklikus Ü li
koolis enam kui 3000 üliõpilast. 
Kevadel lõpetab ülikooli üie 500 
noore eriteadlase, mis tunduvalt 
ületab eelm istel aastatel lõpetanute 
arvu.

Viimastel aastatel on paranenud 
õppe- ja  teaduslik töö. Üliõpilased 
on hakanud omandama teadmisi 
põhjalikum alt ja  suurema innuga. 
On tõusnud nõudmiste tase kursu
se- ja  riigieksamitel, on tugevne
nud kontroll õppetöö üle, samuti 
ka õppejõudude vastutustunne 
nende poolt tehtava töö suhtes.

Üliõpilaste põhjalikumatest tead
mistest annavad tunnistust kevadi
ne eksamisessioon ja  riigieksamid.
1950. a. sooritasid riigieksamid ja  
kaitsesid diplomitöid 392 inimest. 
Kevadistel eksamitel said m ittera
huldava hinnangu ainult 0,45%  ek
samitele ilmunutest. Rida diplom i
töid on saanud kõrge hinnangu.

1950. a. sügisel toimunud uute 
üliõpilaste vastuvõtu tulemused lu 
bavad veelgi parandada uue kaad
ri ettevalmistust. Käesoleval aastal 
ülikooli vastuvõetud noored on pa
rema ettevalmistusega kui kunagi 
varem.

1950. aastat tähistavad uued või
dud nõukogude eesrindliku teaduse 
arengus. Meie teadus täidab edu
kalt seltsimees Stalini juhtnööre 
selle kohta, et nõukogude teadus 
peab mitte üksnes järele jõudma, 
vaid ka ette jõudm a välismaise 
teaduse saavutustest. Nüüd pole 
enam säärast probleemi teaduse ja  
tehnika aial. mida me ei saa la
hendada omaenda jõududega.

Seltsimees Stalini geniaalsed tööd 
keeleteaduse küsimustes kutsusid 
esile loomingulise tõusu teaduslike 
kaadrite hulgas mitte ainult keele
teaduse alal, vaid eranditult kõigis 
teaduse harudes. Uus aasta peab 
seisma võitluse tähe all seltsimees 
Stanni pooit tema keeleteaduslikes 
töödes antud juhtnööride edasiseks 
ellurakendamiseks. Eelseisev aasta 
peab olema nõukogude kõrgema 
kooli edasise tõusu aastaks, peab 
olema iga kõrgema õppeasutise

elus aastaks, mis rikastab ja  m it
mekesistab tegevust ideelisel alal.

I. P. Pavlovi õpetusele pühenda
tud sessioon füsioloogia alal oli 
ilmekaks näiteks, kuidas tuleb või
delda dialektilise materialismi põ
himõtete rakendamise eest igas 
teaduse harus, kuidas tuleb aren
dada Pavlovi õpetust, kuidas tuleb 
seda rakendada praktikas. TRU  
teaduslik konverents, mis oli pü
hendatud I. P. Pavlovi õpetusele, 
märkis rea konkreetseid abinõusid 
teadusliku ja  õppetöö üm berkor
raldamiseks füsioloogia ja  sellega 
seotud õppedistsipliinide alal
I. P. Pavlovi õpetuse alusel.

Kõik oleneb nüüd sellest, kuidas 
me teostame õppetööd, kuidas me 
arendame ideelis-poliitilist kasva
tustööd ülikooli kollektiivis.

Ülikool peab üha suuremal m ää
ral andma meie rahvamajandusele, 
teaduseie ja  kultuurile uusi kõr
gesti kvalifitseeritud ja  kom m u
nismi vaimus kasvatatud eritead
lasi. Selie ülesande edukaks lahen
damiseks tuieb pidevalt parandada 
ja  tõsta õppetöö metoodilist ning 
ideelis-teoreetiiist taset, igati 
laiendada ja  süvendada poliit-kas- 
vatuslikku tööd üliõpilaskonna ja  
õppejõudude hulgas. Meie tööst tu
leb lõplikult väija tõrjuda objek 
tivism, apoliitilisus ja  formalism ; 
otsustavamalt võideida igasuguste 
kodanlik-natsionalistliku ideoloogia 
kandjate vastu.

1951. aasta peab kujunem a pide
valt tõusva õppetöö kõrval ka in
tensiivsemaks teadusliku uurimis
töö aastaks. On tarvis ' lõpule viia 
terve rida uurimusi Eesti ajaloo, 
arstiteaduse, põllum ajanduse ja  
loomakasvatuse aialt, samuti aga 
teostada väärtuslike teaduslike 
avastuste rakendamist sotsialistli
ku ülesehitustöö praktikas. Meie 
üiikooii kollektiivil on tarvis igati 
tugevdada teaduse ja  tootmistöö 
loovat sõprust ning kõrvaldada 
selles töös esinevad puudused.

Uus aasta kujuneb 1952. aastal 
täituva Tartu Ülikooli 150. aasta
päeva tähistamise ettevalmistamise 
aastaks. Meie maa ühe vanima üii
kooii 150-ndat aastapäeva tuieb tä
histada tema teadusliku ajaloo  
koostamisega ja  üiikooii töötajate 
kollektiivse töö väljaandm isega  
sellel alal.

Jättes hüvasti vana aastaga ning 
võttes vastu uut, lubavad Tartu 
Knknku Üiikooii õppejõud, üliõpi
lased ja  teenistujad tuievikus veei 
paremini töötada kõrgesti kvalifit
seeritud kaadrite ettevalmistamise 
alal, tugevdada väsimatult Nõuko
gude rngi võimsust ning igati aren
dada sisult sotsialistlikku, vormilt 
rahvuslikku kultuuri.

Vastu minnes uuele aastale 
koondugem veei kindlamini Lenini- 
Staiini lipu ümber —  tööks ja  
võ^tiuseks kommunismi eest!

&

Õppides eelmise valimiskampaania kogemustest
Õigusteaduskonna parteigrupis

oli hiljuti arutusel küsimus koha
like nõukogude valimiste eelse 
agitatsioonitöö tulemustest ja  ette
valmistustest Eesti NSV Ülem nõu
kogu valimisteks.

Nagu selgus sm. Paglanti aruan
dest ja  sm-te Brandti, Pauli, Sild
mäe jt. sõnavõttudest, töötasid õi
gusteaduskonna agitaatorid ja  
lektorid vaiimiskampaanias vä
heste eranditega hästi. Küll 
aga esines mitmesuguseid or
ganisatsioonilisi puudusi, m ille väl
timise korral töö olnuks edukam. 
Vähe osutas parteigrupp näiteks 
abi ja  juhtimist kom som oli-algor
ganisatsiooni büroole, m ille taga
jä rjel viimase töös agitaatorite 
juhtimisel esines tõsiseid puudusi. 
Küllalt operatiivne ja  põhjalik  
polnud ka parteigrupi kontroll agi
taatorite töö üle. Mitteküllaldase 
hoolikusega suhtuti lektorite ja  
agitaatorite määramisse, m ille ta
gajärjel nende hulka sattus üksi-

A g i t a t S õ a o r H t ö ö  k o g e m u s !

kuid selliseid isikuid, kes kas ei 
vääri usaldust või ei tulnud toime 
oma ülesandega.

Kõiki neid ja  teisigi puudusi ot
sustati arvesse võtta, et neid väl
tida Eesti NSV Uiemnõukogu vali
miste ettevalmistamisel. Agitaato
rite töö juhtimine eelseisvas vali
miskampaanias pandi kommunisti
dele sm-tele Paglantile ja  Laasiku- 
le, kuna lektorite töö korraldam i
ne tehti ülesandeks sm. Sorokinile. 
Ühtlasi pidas parteigrupp vajali
kuks, et kõik teaduskonna agitaa
torid suunataks ühte agitpunkti, 
mis hõlbustaks nende töö juhtim ist 
ja  kontrolli.

Õigusteaduskonna parteigrupp 
asus vabariigi Uiemnõukogu vali
miste ettevalmistamisele õigeaeg
selt. Grupp peab kindlustama, et 
see hoogne algus valim iskampaa
nia edasises käigus väärilist aren
damist leiaks.

P. Saarman

Kuidas organiseerisime tööd
Olin agitaator agitpunktis nr. 8.

! Meie grupi tööpiirkonnaks oli m ää
ratud Teaduste Akadeem ia Tähtve
re Katsebaas.

Enne valimispäeva selgitasime 
valijaile töörahva saadikute nõu
kogude tähtsust ja  valijate õigusi 
ning kohustusi. Tegim e kindlaks 
valijad, kes on haiged ja  ei saa 
sellepärast tulla ise valima. Vali
miste kiiremaks läbiviimiseks pa
lusime valijail hääletamas käia ju 
ba varahommikul.

Olles teadlikud valimiste tähtsu
sest oli enamik valijaid juba kella  
8-ks oma kodanikukohuse täitnud. 
Nüüd hakkasime selgitama põhju
si, miks veel osa valijaid ei olnud 
hääletamas käinud. Siin leidus hai
gestunuid, töölolijaid ja  teistes 
valimisjaoskondades töötavaid va
lijaid. Nendele organiseerisime 
nüüd valimiskastide kohaleviimise.

Meie agitpunktis töötas ka abi- 
agitaatorite brigaad. Abiagitaato- 
rid käisid valimiskastidega kodu
des haigete juures. Sellega vabas-
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tasid nad agitaatorid muudeks 
ülesanneteks.

Suurt abi osutasid meie õppe
jõud sellega, et nad rakendasid 
oma sõiduautod valimiste kiireks 
läbiviimiseks.

Väga tähtsat osa etendas valim is
päeval lastetuba, mis oli väga häs
ti sisustatud. Paljud valijad ei saa
nud jätta lapsi koju. Lapsed toodi 
kaasa valim isjaoskonda ja  nad 
veetsid selle aja. mil vanemad 
hääletasid, väga lõbusalt lastetoas 
ega tahtnud sealt enam lahkudagi.

Isetegevussaalis vaheldusid jä r 
jest ettekanded. Valijad kuulasid 
neid suure huviga.

Samuti oli meie valim isjaoskon
nas valijail kasutada einelaud.

Kohalike nõukogude valimiste ette
valmistamine, eriti aga valimiste 
päev andis meile hulga väärtuslik
ke kogemusi, mida saame edukalt 
rakendada Eesti NSV Uiemnõuko
gu valimiste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel.

J. Liivak,
agitgrüpi nr. 1? agitaator

Передовая статья —  «В новый 
год» (1 стр.).

Р. Антоне —  «Под знаменем 
Ленина-Сталина к новым победам!» 
(2 стр.).

«Хорошо подготовить экзаминаци- 
онную сессию —  приказ настоящего 
момента всему нашему коллективу» —  
(1 стр.).

В. Каллас —  «Продолжать работу

Nõukogude teadus sammub m aa
ilma teaduse avangardis. Võitnud 
sotsialismi maal on teaduse aren
gule loodud enneolematud aerngu- 
võimalused. Meie teadus teenib 
rahvamajanduse huve, rahu huve 
ning aitab tõsta NSV Liidu võim
sust, vastandina kapitalistlikele 
maadele, kus teadust kasutatakse 
ekspiuataatorlike klass/de tasku- 
huvides, uue sõja vallapäästmise 
ja  teiste rahvaste massilise hävita
mise huvides.

Ka meie ülikooli õppejõududele 
on loodud avaraimad võimalused 
teadus'iku töö tegemiseks. Ülikoo
li õppejõud on ikka enam omaks 
võtnud nõukogude teaduse põhi
mõtted ja  saavutused. Teadusliku 
uurimistöö temaat.ka on muutunud 
järjest aktuaalsemaks. Teadusli
kus töös kajastub järjest rohkemal 
määral rahvamajanduse nõuete 
arvestamine. Peatselt lõppeval aas
tal lõpule viidud teaduslike tööde 
hulgast võib esile tõsta mitmeid 
uurimistöid, mis on väärtuslikuks 
panuseks nõukogude teadusesse ja  
omavad ka rakenduslikku iseloo
mu.

Arstiteaduskonnas näiteks on no
vaatorliku tegevusega silma paist
nud otorinolarüngoloogia-oftalmo- 
loogia ühendatud kateedri õppe
jõud.

Nii esitas kateedri vanem labo
rant dr. Leo Schotter erialase ravi 
alal rea uusi ettepanekuid —  lii
kuva teraviku elektromagneetidele, 
instrumendi võõrkehade eem alda
miseks silma sarvkestast, uue ope
ratiivse meetodi iridodialüüsi pu
hul ja  transplantaadi fikseerimise 
uue võtte siirdistutamise puhul.

Kõik need ettepanekud on saanud 
korge hinnangu Oftaimoloogia 
Keskinstituudi poolt, kaheie nei st 
on Gostehnika poolt väija antud 
autoritoendid. Üks töö on iimunud 
ajakirjas „Вестник Офталмологии'*. 
Ütaitoodud uuendusi kasutatakse 
hea eduga haigete ravil silmahai
guste osakonnas.

Kateedri vanemlaborandi dr. 
Endel Laamani poolt esitatud uus 
ravivõte söögitoru söövituste 
puhui keem m ste ainetega, nagu on 
näidanud senised kliinilised koge
mused, tõotab kujuneda väärtus
likuks ravimeetodiks.

Katsetamisel on originaalne 
instrument operatsioonijärgsete ve
rejooksude sulgemiseks mandute 
operatsioonil.

Peale selle on mainitud kateedris 
lahendamisel teisigi olulisi problee
me, nagu näiteks uued seisukohad 
kuulmetõrvi füsioloogiast, mis 
omab nii teoreetilist kui ka prak
tilist tähtsust.

Uuenduste ja  ratsionaliseerimis- 
töö soodustamiseks ja  selle tule
muste rakendamiseks ja  propagee
rimiseks on arstiteaduskonna ju u 
res moodustatud eriline Lüroo.

* * *

Põllumajandusteaduskonna õp
pejõududest paistab silma maapa
randuse ja  sookultuuri kateedri ju 
hataja R. Tiitso, kes konstrueeris 
uue geodeesia signaali.

Seni kasutatud geodeesia signaa
lid on lahtised sõrestik-ehitised. 
Sm. R. Tiitso poolt konstrueeritud 
geodeesia signaali väline torn on

j*aga kinnine, m is kaitseb sisemist 
torni tuule ja  päikese eest, mistõttu 
on vönna'ik sisemist torni toestada 
mitu korda kitsamale aiuse .e inna 
jäikuse nõuet rikkumata ja  kart
mata, et tuul ja  päikesekiired teda 
mõjustaksid. Nii on võimalik ka 
puitsignaali ehitada ruttu ja  ker
gesti ümberpaigutatavana, mis või
maldab suurt kokkuhoidu. Töö 
kohta käivas retsensioonis m ärgi
takse:

„Kokkupandava geodeesia sig
naali tarvituselevõtmine võimaldab 
suurt rahvam ajandusnkku kokku
hoidu ning triangulatsioonitööde 
mehhaniseerimist ja  kiirendamist. 
Signaali konstrueerimine on tea
dusliku uurimistöö väärikaks saa
vutuseks Tartu Riiklikus Ülikoolis 
ning see töö on leidnud täit tun
nustust NSV Liidu Leiutiste Valit
suse poolt."

NSV Liidu Ministrite Nõukogu 
juures asuva Leiutiste ja  Avastus
te Valitsuse poolt on sm. R. Tiitso- 
le antud välja  autoritunnistus.

Ühtlasi soovitab sm. Tiitso uut 
signaali kasutamise viisi terrestili- 
se fotogrammeetria alal.

Peale eelpoolmainitu on sm. 
R. Tiitso pooit konstrueeritud dre- 
naažiader, m ille kohta on temale 
samuti välja  antud autoritunnisms.

Veterinaarteaduse tähtsamaid 
ülesandeid käesoleval momendil 
on produktiivse ühisloomakasvatu
se kolme aasta plaani täitmine ja  
ületamine. Seoses sellega väärib 
erilist hindamist meie üiikooii ve

terinaar-kirurgia ja  sünnitusabi 
kateedri juhataja j. Velieste kan
didaadi dissertatsioon „Traum ali- 
ne retikuliit", mis aitab kaasa 
ve ste mittenakkavate seedetrakti- 
haiguste likvideerimisel ja  efek 
tiivsete ravimeetodite otsimisel. 
Traumaliseks retikuiiidiks nim eta
takse võrkmiku põletikku mäletse
jatel, peamiselt veistel, mis on 
põhjustatud teravatest metalsetest 
võõrkehadest, nagu naeltest, nõel
test, traaditükkidest jne. Nim eta
tud haigus loppes tavaliselt looma 
hädatapmisega või surmaga, teki
tades suurt rahvamajanduslikku  
kahju.

J. Velieste teene seisneb selles, 
et ta võttis kasutusele uue diag
noosimise vahendi ning täiendas ja 
lihtsustas nimetatud haiguse ope
ratiivset ravi.

Uue diagnoofimise vahendi —  
metalli-indikaatori juures on kasu
tamist leidnud moodsa raadioteh
nika põhimõtted.

Selie aparaadiga otsitakse lehma 
seedetraktis leiduvad metalsed 
võõrkehad ning määratakse isegi 
nende täpne asukoht. Metalsed 
võõrkehad avastatakse akustilisel 
teel —  nende esinemisel kuuldak
se telefonis vastavat tooni. Metalli- 
indikaator on kaalult kerge ja  
kõikjal kaasas kantav ning on 
100% juhtudel andnud õigeid diag
noose. Tema vastu on huvi tund
nud ka teised NSV Liidu veteri- 
naarõppeasutised. Näiteks Lvovi 
R 4k 'ik u  Veterinaar-Zoohügieeni 
Instituudi direktor prof. N. R. Se-

по распространению советской книги* 
(1 стр.).

И. Тоомла —  иО литературном 
конкурсе» (I стр.).

К. Рэа —  «Ценный вклад в со
ветскую науку» (2 стр.).

«Своевременно начать подготовку 
к выборам в Верховный Совет 
ЭССР» —  (2 стр.).

muškin palus saata kliinilise 
diagnostika kateedrile ühe eksem - 
P^ari nimetatud aparaati,

j .  Velieste konstrueeris traumali- 
se retiku'iidi operatsiooni läbivii
miseks uue mehhaanilise lihtsusta
tud viisi. Tema poolt leiutatud 
magnet-troakaari abil saab kõr
valdada veiste eesmagudest vabalt 
asuvad magnetiseerivad metalsed 
võõrkehad. Aparaat on lihtne, töö
tab elektromagneti põhimõttel ning 
operatsiooni läbiviimiseks ei vaja 
ta abiL'st. Operatsioon on kiiresti 
teostatav ja  loomale täiesti ohutu
—  autor on saanud 100% juhtudel 
paranemist.

NS!' Liidu Ministrite Nõukogu 
juures asuva NSV Liidu Gosteh
nika Patendi Valitsuse poolt on 
J. Vellestele antud nimetatud leiun- 
se kohta autoritunnistus. Peale selle 
on NSV Liidu Põllumajandusminis
teerium tellinud magnet-troakaari 
proovieksemplari, et asuda selle 
tööstuslikule tootmisele. Nõutud 
eksemplarid on valmistamisel Tar
tu Riiküku Ülikooli töökodade ju 
hataja sm. Muuga poolt.

Sm. J. Velieste uudsed meetodid 
ja  suure praktilise väärtusega 
avastused on äratanud Moskvas 
suurt tähelepanu. NSV Liidu Kõr
gema Hariduse Ministeerium laskis 
valmistada traumali.se retikuliidi 
uutest diagnoosimisvõtetest ja  ope
ratiivsetest ravimeetoditest õppe- 
teadusliku filmi, mille valm istam i
ne viidi läbi 1950. a. suve- ja  sü- 
gisperioodil. K. Rea

Vastutav toimetaja J. Feldbach
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