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lest lähtudes lahendati mitmeid õpe
tamise metoodika probleeme üliõpi
laste iseseisva töö suurendamise 
suunas. Jaanuaris teeb büroo õppe
töö sektor teaduskonna õpe.a-ud 
nõukogus ettekande üliõpilaste ise
seisvast tööst. Teaduskonna õppeme
toodiline komisjon ja parte^büroo 
õppesektor on vaatluse alla võmud 
ka eriseminarid, kursuse- ja diplo
mitööd, nende teoreetilise ja idee- 
lis-polii Lilise taseme.

Kehakultuuriosakonnas on kogu 
osakonna juhtimise parandamise 
eesmärgil prodekaani ühiskondliku 
abina õppetöö alal rakendanud kom
munist A, Viru. Õppetöö kontrolli-

Pool aastat on seljataga

Head uut aastat! Ü. PUUSEPA iotoetüüd

U ue a a s ia  p u h u l
Möödunud on 1962. aasta — kooli ja elu sidemete tugevdamise 

seaduse elluviimise kolmas aasta. Kõik meie õppeasutused on teinud 
hinnatavat tööd selleks, et noorte spetsialistide ettevalmistamine vas
taks üha rohkem tegeliku elu, praktika vajadustele. 1962. aastal and
sid komitee süsteemi õppeasuiused rahvamajandusele 1442 kõrgema ja 
1748 kesk-eriharidusega töötajat; on suurenenud õppejõudude-teadlaste 
abi tootmisele, õppeasutuste materiaalne baas on tugevnenud. Seega ole
me teinud mõningaid edusamme meie töö mitme.es lõikudes.

Kuid ees seisavad veelgi suuremad ülesanded. NLKP Keskkomitee 
novembripleenumi olsuse elluviimine Eesti NSV-s rahvamajanduse 
planeerimise ja juhtimise täiustamise, ühtse tehnikapoliitika juuruta
mise ning tootmise ja teaduse tiheda koostöö tagamise alal sõltub suu
rel määral ka sellest, millise kvalifikatsiooniga kaadrit valmistatakse 
ette vabariigi kõrgemates ja kesk-eriõppeasutustes.

Seltsimeffed! Jätkugu uuel aastal meil kõigil väsimatut jõudu ja 
energiat õppe- ja kasvatustöö ning teadusliku uurimise edasiseks paran
damiseks!

Õnnitlen uue aasta künnisel kõiki komitee süsteemi õppeasutuste 
ja keskasutuse töötajaid, üliõpilasi, õpilasi ja õppejõude ning soovin 
head uut, 1963. aastat!

M. Pesti, 
komitee esimees

Juba teist aastat tegutsevad üli
kooli teaduskondade endised partei- 
grupid partei-algorganisatsioonidena. 
Aruande- ja valimiskoosolekud toi
musid kevadsemestri lõpus, välja 
arvatud Bioloogia-Geograafiatea- 
duskonna ja administratiiv-majan
dusalal töötajate algorganisatsiooni
des, kus koosolekud olid alles sügi
sel. Kõigil aruande- ja valimiskoos
olekutel võeti vastu otsused, mis 
peavad olema parleitöö aluseks ko
gu käesoleva õppeaasta jooksul. 
Nüüd on sellest möödas juba roh
kem kui pool aastat. Algorganisat
sioonide bürood on teinud esimesi 
kokkuvõtteid nende otsuste täitmi
sest.

Kõige enam tähelepanu on otsus
tes pööratud ideoloogilisele tööle. 
Sama on märgata ka algorganisat
sioonide tegevuses.

Õppejõud ja teenistujad täienda
vad oma poliitilisi teadmisi 16 filo
soofilises seminaris ja 12 poliitrin- 
gis. Möödunud õppeaastal tegutses 
Arstiteaduskonnas kaks filosoofilist 
seminari, kusjuures üks neist 71 
osavõtjaga. On päris loomulik, et 
nii suure hulga juures on võimatu 
kõigi aktiivne osavõtt. Käesoleval 
õppeaastal vähendati seminarirüh- 
made koosseisu 30—40 inimeseni. 
30 õppejõudu ja vanemlaborant! 
suunati marksismi-leninismi õhtuüli- 
kooli filosoofia eriseminari. Labo
rantidele moodustati 18 kuulajaga 
poliitring (propagandist A. Vapra). 
Aktiivsus filosoofilistes seminarides 
ja ringis on tunduvalt tõusnud.

Ajaloo-KeeleieadupkoTmas on tõ- 
hus talud filosoofiliste seminaride 
vastas .ikust kon.rolli ja samuti 
kogemuste vahetamist.

Rohkem hoolt on kantud üliõpi
laste poliitilise kasvatuse parteilise 
suunamise eest. Arstiteaduskonnas 
korraldati detsembris komsomoli- 
aktiivile nõupidamine tööstiilist kur
susel ja grupis. Ajaloo-Keeie eadus- 
konnas on tublimaid üliõpilasi tõm
matud kaasa PTTLÜ ülikooli gruppi. 
Kehakultuuriosakonna algorganisat
sioon tegi rv  kursuse parieigrupile 
ülesandeks tõhustada komsomolitööd 
osakonnas. Kommunistlike noorte 
tegevus kehakultuuriosakonnas on

Võõrkeelte osakonna üliõpilastel 
on juba eksamid põhikeeles läbi ja 
ka kateedreis on esimesed kokku
võtted tehtud.

Nagu märkisid sm. K. Kann ja 
sm. O. Mutt, võib olukorraga 
täiesti rahul olla. See kehtib esma
joones I kursuse üliõpilaste kohta. 
Sügisel oli valik suur ja need, keda 
välja valiti, osutusid tugevaks kol
lektiiviks. Paremateks üliõpilasteks 
võib pidada Tiiu Kangrut, Olev 
Mengelit (saksa keele eriharust), 
Els Lindvetit, Evi Soosterit, Enno 
Turmenit (inglise keele eriharust). 
Õnnestumise põhiliseks põhjuseks 
tuleb küll pidada foneetikalabora
tooriumi. See on väljaspool iga
sugust kahtlust, sest mitte ainult 
sõnavara ei ole tähtis, vaid ka 
hääldamine ja väljendumisoskus ja 
siin on tõesti edasiminekut näha. 
Kui rääkida tulevikust, siis on vaid 
üks tee: foneetikalaboratooriumi 
edasine täiendamine, et ka need 
üliõpilased, kellel võõrkeeled ei ole 
põhiaineks, võiksid laboratooriumis 
töötada oma praktilise võõrkeele
oskuse täiendamiseks.

Pärast viieaastast vaheaega võeti 
jälle vastu üliõpilasi prantsuse 
keele erialale, kusjuures alati ka 
päris ABC-st. Siingi on tulemused 
rõõmustavad.

Ka matemaatikaosakonna 1 kur
sus tegi läbi oma esimesed tule
proovid. Nende eksamiks oli mate
maatiline analüüs. Nagu rääkis sm. 
E. Reimers, on raske esimese kur

suse järgi otsustada üliõpilase täie
like võimete kohta. Mis tänavu on 
«neli», võib tuleval aastal olla 
puhas «viis» jne. Liig järsk on üle
minek keskkoolist ülikooli. Ka 
keskkoolist kaasatoodud lüngad on 
suured ja nende kõrvaldamine võ
tab palju aega.

Kuid fakt on see, et kes semestri 
jooksul on hästi töötanud (Anne 
Laretei, Asta Männik), see õiendas 
ka eksamid hästi.* * *

Eesti filoloogia IV k. üliõpilastel 
oli pureda raske pähkel — tuli 
aru anda teadmistest tänapäeva 
eesti keeles kogu kursuse ulatuses, 
alates väldetest, lõpetades tuletus
õpetusega.

Õppejõud E. Koit võib rahule 
jääda. Kursus oli materjali oman
danud hästi, nii et kedagi ei tulnud 
läbi kukutada ja ka «rahuldavaid» 
oli vähe. Mõningaid komistamisi 
muidugi esines, kuid vähem, sest 
võrreldes eelmiste aastatega on roh
kem harjutada saadud.

Parematest üliõpilastest võiks 
mainida Inga Puksi, Inger Koemetsa, 
Maret Lood, Maie Sauveret ja 
Luule Visnapuud.

* * *
Teisipäeval tegid esimesed teise 

kursuse bioloogid eksami alamatest 
taimedest. Eksamineerija dots. 
V. Masing ütles meie kirjasaat
jale järgmist:

«Täna sooritasid eksami ainult 
kuus inimest. Neist Tõnu Tamm 
vastas väga hästi, tundus, et temal 
ainukesena oli aine tõsiselt ära

tõepoolest muutunud elavamaks ja 
huvitavamaks.

Poliiiinformatsioonidega on tegel
dud kõigis teaduskondades, sisuka
teks ja aktiivseteks on nad kujune
nud ainult Ajaloo-Keele.eaduskonna 
ja Õigus-Majandusieaduskonna mõ
nedel kursustel.

PoliiUnformatsioonide taseme tõst
miseks organiseeris Õigus-Majandus- 
teaduskonna parteibüroo seminari 
kursuste poJi (informaatoritele. Hu
vitavat materjali pakkus.d üliõpilas
tele vanemõpetaja H. Müür sisepo
liitikast ja dots. A. Uustal välispo- 
liidkast.

Mitmed partei-algorganisatsioonid 
on asunud konkreetselt abistama 
kursusehooldaj aid. Arstiteaduskon
nas rakendati üliõpllasi-kommuniste 
parteitute kursusehooldaj ate abilis
tena. Õigus-Majandusteaduskonnas 
on selleks leitud uudne moodus. 
Nimelt kutsub kursusehooldaj a 
kokku kursusel õpetavate õppejõu
dude nõupidamise, kus asjalikult 
analüüsitakse üliõpilaste edasijõud
mist ja poliitilise kasvatuse problee
me üksikute üliõpilaste kaupa. See 
on palju efektiivsem kui üldsõna
line jutt kursuse üldisest õppe
edukusest või poliitilisest eruditsioo
nist. Ka teiste teaduskondade kursu
sehooldaj atel tuleks kasutada seda 
töövormi.

Aeglaselt võidab endale ülikoolis 
uusi poolehoidjaid kommunisJiku 
töö liikumine. Ometi on olemas hea 
eeskuju IV kursuse kehakultuurlaste 
ja II kursuse inglise filoloogide 
näol. Vähe on liikumise süvenda
miseks kaasa aidanud partei-algor
ganisatsioonid. Ühelgi aastakoosole
kul (peale administratiivtööta j ate 
koosoleku) ei peetud vajalikuks vas
tavat punkti otsusesse lülitada.

Õppe- ja teadusliku töö valdkon
nas on algorganisatsioonid suu'.nud 
vähe ära teha. Õigus-Majandustea
duskonnas selgitati välja üliõpilaste 
tegelik koormus ja ajabüdžett, Sel-

miseks on kasutatud moodust, et 
parieibüroo läneb terves koosseisus 
ja jälgib päeva jooksul ühe kateed- 
ri tööd. Hnjem aruiaiakse komroll- 
käigu tulemusi kateedri koosoiekul, 
Seniselt on juba kontrollitud võim
lemise kateedrit. Edaspidi on veetgi 
plaanis selliseid kontrollreide.
. Ometi on just õppe- ja teadusliku 
töö osas mitmeid otsuste punkte 
täiuna.a. Ikka pole vajalikult regu
leeritud õppevahendite koostanuse 
ja teadusliku töö vahekord (näit. 
Ajaloo-Keeie.eaduskonnas, Õigus- 
Majanausteaduskonnas jm.). Ka tä
navu ei suudetud jagu saada ras
kustest aspirantuuri komplekteeri
misel (näit. filosoofiakateedris, 
Arstiteaduskonnas jm.). Ühiskonna- 
teadus.e kateedrite algorganisat
sioon suutis enam-vähem reguleeri
da õppejõudude ühiskondliku ja tea
dusliku töö vahekorra, jaotades 
ülesanded ühtlasemalt. Samas suu
nas on tegutsenud ka Arstiteadus
konna büioo. Mujal on probleem 
ikkagi lahendamata.

O^eks loomulik, et teaduskondade 
algorganisatsioonide loomisele kaas
neks partei ridade aktiivne kasv 
parimate õppejõudude, üliõpilaste 
ja töö .ajate arvel. Algorganisatsioo
nide ülesanne oleks selle eest se
nisest enam hoolt kanda. Mida tu
gevam on organisa.sioon, seda hõlp
sam on lahendada keerulisemaidki 
probleeme.

Otsuste täitmata jäänud punktid — 
see on büroode võlg kommunistide 
ees. Ligi pool tegevusaas a; on veel 
jäänud selle likvideerimiseks. Hil
juti tegid kõik bürood — peale 

Fütisika-Matemaatikateaduskonna — 
kokkuvõtteid. Sai selgeks, mis 
tehtud, mis tegema a. Nlme a ud 
algorganisa siooni bürool pole sa
muti põh ust otsuse tä im 'se kont
rolli alahinnata: bilanss luieb leha! 
Eelolevat semestrit kasutatagu sel
leks, et hiljem võiks öelda: kõik, 
mis on otsustatud, on ka teoks 
tehtud. A. Kään

õpitud. Üllatuse valmistas aga T. 
Sutt, kelle vastust tuli hinnata 
«rahuldavaga», temalt loodeti iga
tahes rohkemat. Teised vastajad 
said «nelja».

Üldiselt tundub tase nõrgem kui 
möödunud aastal, nähtavasti pole 
semestri jooksul loetud küllaldaselt 
täiendavat kirjandust. On tunda, et 
aine on õpitud lühikese ajaga ja 
seetõttu pinnapealselt. See järeldus 
on muidugi ennatlik, tehtud alles 
esialgsete andmete põhjal. Suure
mal osal kursusest on eksam alles 
ees.»

* * *
Matemaatikaosakonna III kursus 

andis ära diferentisiaalgeomeetria 
eksami. Tulemused: kaks «väga 
head», seitse «head», kolm «rahul
davat» ja kolm ebaõnnestunud vas
tust. Mida arvab dots. Ü. Lumiste?

«Olen rahul. Üliõpilastele sain 
esitada täismõõdulisi nõudmisi ja 
kursus täitis need kiiduväärselt. 
Parematest võiks nimetada Mati 
Kilpi, Ivar Tammeraidi, Helgi 
Rohtlat.

Oli ka ebaõnnestumisi. Peamine 
põhjus: minnalaskmine. Heaks näi
teks selle kohta *on üliõpilane A. 
Lossmann. Esimese semestri nõud
mised täitis ta väga hästi, siis aga 
hakkas veerema allamäge ja nüüd 
on juba akadeemiline võlgnevus.

On ka neid, kes on kogu aeg 
«kolmedele» õppinud, tehes seda 
ilmsete raskuste ja suure tööga, 
mis ei anna tulemusi, kui pole eel
dusi. Aga eeldusi on neil eriti vaja, 
sest üks aine sõltub teisest».

Moodustati agitkollektiiv
Ajaloo-Keeleteaduskonna partei- paremad üliõpilased: kommunistid 

ja komsomoliorganisatsioonide poolt ja kommunistlikud noored. Agit-
moodustati agitbrigaadid lähene- punkti juhatajaks kinnitati vene
vate kohalike nõukogude valimiste keele ja kirjanduse kateedri õppe-
ettevalmistamiseks. jõud sm. Bachman.

Agitbrigaadide brigadirideks on A. PABUT

Ü.£iko.o£C au n .CtžatC
Aastavahetusel õnnitlesid meie ülikooli Moskva Riiklik Ülikool, V il

niuse Riiklik Ülikool, Jugoslaavia ülikoolide Liit, Taškendi Riiklik Üli
kool, Kiievi Riiklik Ülikool, Peter Stucka nimeline Läti Riiklik ü li
kool, Kaug-Ida Riiklik Ülikool, Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, Le
ningradi Meditsiiniinstituut, Samarkandi Riiklik ülikool, Tbilisi Riiklik 
Ülikool, Aserbaidžaani Riiklik Ülikool, Tallinna Riiklik Konservatoo
rium, Leningradi Riiklik Ülikool, Tallinna Polütehniline Instituut, Kaa
sani Riiklik Ülikool, Kaunase Polütehniline Instituut, Kišinjovi Riiklik 
ülikool, Baškiiri Riiklik Ülikool, Petrozavodski Riiklik Ülikool, Ed. Vilde 
nim. Tallinna Pedagoogiline Instituut, Eesti, Põllumajanduse Akadeemia, 
Karlova Ülikooli Filosoofiateaduskond, Tallinna Epidemioloogia, Mikrobio
loogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituut, ajaleht «Edasi», aja
kiri <<Eesti Loodus», ajaleht «Rahva Hääl», Raadio- ja Televisiooni Ko
mitee, ajakiri ((Sotsialistlik Põllumajandus», ajakiri «Nõukogude Nai
ne», ajakiri «Looming», Eesti NSV TA Ajaloo Instituut, Eesti NSV Riik
lik Akadeemiline Meeskoor, Hans Heidemanni nimeline trükikoda, Tar
tu Riiklik Kunstimuuseum, Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete 
Arendamise Eesti Ühing, ENSV Spordiühingute ja -organisatsioonide 
Liidu Tartu linnanõukogu, Riiklik Teater «Vanemuine», Tartu Ehitus
materjalide Tehase kollektiiv, Eesti NSV TA kodu-uurimise komisjon, 
Tartu Linnamuuseum, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu, Eesti Riik
lik Kirjastus, Eesti NSV TA Zooloogia ja Botaanika Instituut, EKP Tartu 
Linnakomitee ja Tartu Linna TSN Täitevkomitee, ENSV TA Er. R. 
Kreutzwaldi nimeline Kirjandusmuuseum, Marie Sklodowska-Curie nim. 
Lublini Ülikool, L. Kossuthi nim. Debreceni Ülikool ja NSVL Kõrgema- 
ja Keskerihariduse Ministeeriumi õppe-metoodiline valitsus.

EDU ALANUD A AS T A K S !
Tervitan kõiki teaduskonna õppejõude, teenistujaid ja üliõpilasi 

saabunud uue aasta puhul. Soovin kogu kollektiivile edu käesoleval 
aastail

H. MIIDLA,
Bioloog ia-Geog raa!iateaduskonna 

dekaan
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Kuigi on kibe eksa- 
mihooaeg, ei tohi 
unustada teaduslikku 
tööd laiemas mõttes. 
Pärast viimast eksa
mit peaks leiduma pi
sut aega vestluseks 
juhendajaga, et kok
ku leppida edaspidise 
töö asjus. ÜTÜ nõu
kogu tuletab kõigile 
meelde, et üliõpilaste 
teaduslik konverents 
toimub märtsikuu lõ
pus, juba 20. veebrua
riks vajab aga ÜTÜ 
nõukogu täpseid ' and
meid ettekande kohta, 
samuti annotatsiooni,

T E A D U S
mis trükitakse enne 
konverentsi vastavas 
kogumikus.

Unustada ei tohi ka 
1. aprilli, sest selleks 
tähtajaks tuleb esitada 
auhinnatööd. Igasugus
te arusaamatuste välti
miseks olgu veel kord 
meelde tuletatud, et 
hiljem esitatud töid 
arvesse ei võeta. Üli
koolisisese konkursi 
tihedusest ja teadus
like tööde tasemest 
oleneb edu Üliõpilas
tööde vabariiklikul 
konkursil. Nagu möö
dunud sügis näitas, on

ülikooliga hakanud 
konkureerima Tallin
na Poiütehnilise Insti
tuudi üliõpilased, kes 
jäid meist maha ainult 
ühe auhinna võrra. 
Igatahes tuleb pingu
tada, et meie vabariigi 
vanima kõrgema õppe
asutuse üliõpilasi el 
edestaks teaduses noo
remad kaaslased.

Niisiis pärast õppe
tööd sulepead pihku, 
et üliõpilaste teadus ei 
vaikiks.

E. VÄÄRI,
TRÜ ÜTÜ nõukogu 

aseesimees

Läbi 4 д raamatukogu 
ja läbi 4 õppetoa...

Võib öelda, et kui tuttav tänaval 
vastu tulles sind pikali kipub jooks
ma, siis mõtleb ta homsele eksami
le ja tõttab raamatukogusse kohta 
saama.

Teeme meiegi väikese ringkäigu 
läbi arvukate raamatukogude ja õp- 
pimistubade. . .

Astume sisse ÕPPERAAMATU
KOGUSSE. Lauad on viimseni hõi
vatud. Laenutajatel aga käed tööd 
täis. Ühe laua juures töötavad kolm 
esimese kursuse keemikut.

«Kuidas töömeeleolu on?»
«Oh, süda väriseb kogu aeg. Meil 

on see ju esimene sessioon ülikoo
lis. Reedel ja laupäeval on anorgaa
nilise keemia eksam. Tööd on tub
listi.»

«Miks te aga valisite endile just 
selle raamatukogu?»

«Vist harjumuse asi. Internaadis 
näiteks on tunduvalt raskem kes
kenduda, isegi siis, kui üksinda ko
dus oled. Vahest käime ka Gogoli- 
nimelises, kuid sealt ei saa alati 
kõiki vajalikke raamatuid. Üldse 
on siin natuke süngem, kohe tun
ned, et pead õppima ...»

TEADUSLIK RAAMATUKOGU. 
Kohe ukse all ümmarguse laua 
ääres, mis ilmselt on mõeldud aja
kirjade sirvimiseks, istuvad kaks 
tütarlast.

«Tulime natuke liiga hilja ega 
saanud enam mujale kohta. Siin on 
ju juba kella kaheksa ajal pikk jär
jekord ukse taga. Algul veidi teiste 
möödakäimine segas, aga kui süve
neda, ei pane enam tähelegi. Igal 
juhul parem kui internaadis, vaik
sem.»

Viienda kursuse matemaatikud 
E. Eier (tulevane pedagoog) ja M. 
Korjus (arvutusmatemaatik) istuvad 
rõdul, hunnik igasuguste valemitega 
täidetud konspekte ees.

«Siin üleval on vaiksem ja rahu
likum kui all. Üldse meeldib selles 
raamatukogus. Eks järgmisel semest
ril saab siin tihti käidud. Diplomi
töö. Valime aga kindlasti selle raa
matukogu. õhku  nagu rohkem ja 
inimesi vähem. Ka kirjandust on 
rohkem. Pealegi on raamatukogu
töötajad alati lahked juhatama, kui 
oma jõududega midagi üles ei leia.»

«Te istute päris akna all. Kas ilm 
välja ei meelita?»

«Seni ei ole veel ohtlikuks muu
tunud. Vahelduseks on päris lohu
tav suusatajaid vaadata. Väikesed 
poisid on mäel pidevalt ametis.»

«Ja kas miski soovida ka jätab?»
«Kontakte võiks rohkem olla, et 

kõik laualambid põleda saaksid.»
AJALOO-KEELETEADUSKONNA 

RAAMATUKOGU. Jälle puupüsti 
täis. Raamatukogutädi käest kuule
me, et sedapuhku on päris hea mi
nek filosoofiaõpikutel. Muidugi, on 
ju V kursusel 19. jaanuaril filosoo
fia ajaloo eksam. Peamurdmist kui 
palju!

GOGOU-NIMEUNE KESKRAA
MATUKOGU. Laenutaja räägib, et 
praegu on enamik külastajaid üli
õpilased. Teiste jaoks jääb ruum 
napiks, sest sealgi istutakse raama
tukogu avamisest hilisõhtuni.

Kõnetame ka õppijaid. H. Tõnis

mägi õigusteaduskonna fll kursu
selt pajatab:

«Laupäeval on haldusõiguse ek
sam. Täna tulin siia kell kaksteist 
— ei teadnud, et nüüd tund aega 
varem avatakse — ja sain ainult 
õnneliku juhuse tõttu koha. Kirjan
duse saamisega pole siin kunagi kü 
simust tekkinud. See operatsioon on 
selles majas ka tunduvalt lihtsam 
kui näiteks Teaduslikus Raamatu
kogus. Võrreldes viimasega on ka 
veel see eelis, et saab mapi luge
missaali kaasa võtta. Isiklikult õpin 
küll rohkem internaadis, meie kor
rusel on päris korralik õppetuba. 
Aga igatahes töömeeleolu on raa
matukogus parem.»

Igaks juhuks astume sisse ÜLI
KOOLI KOHVIKUSSE. Ka siin on 
kohvitassid segamini konspektide 
ja raamatutega. Kõnetame paari 
kaugõppijat Ajaloo-Keeleteadus- 
konnast.

«Kõik raamatukogud on nii üle 
koormatud, et enam mujal ruumi 
ei jätku. Suvisel sessioonil on pa
rem, siis on statsionaarses osakon
nas enamikul eksamid lõppenud.

(Järg lk-I 4.)

eelteoskus tähendab pääsu rah- 
vaste kultuurivarade juurde 

ja võimaldab samaaegselt igasugust 
suhtlemist inimesel inimesega. Mui
dugi on esimeseks suhtlemisvahen
diks emakeel, kuid ülikoolihariduse
ga teadlane peab peale selle tund
ma veel teisi keeli — mida rohkem, 
seda parem.

Meie emakeelne kirjavara, nii tea
duslik kui ka ilukirjanduslik, on 
väikerahva oma, piiratud, meie tea
duslikud asutused ja uurimisbaasid 
kitsad, erialane ajakirjandus napp. 
Teadlase vaateväli peab olema ava
ram. Seepärast on teiste keelte oska- 

■ mine ja õppimine vältimatu. Esma
joones vajab tänapäeva teadlane 
vene keelt, mis on üheks rahvus
vahelise teadusliku ning diplomaati
lise suhtlemise keeleks ja mida pea
le Nõukogude Lftdu õpetatakse rah- 
vademokraatiamaades, Skandinaa
vias, Soomes ja laialt mujalgi maa
ilmas.

Korduvalt on tõusnud päevakor
da küsimus vene keele oskusest 
ja õpetamisest meie ülikoolis. Üli
õpilaste iseseisva töö organiseerimi
ne, eriti seminari- ja kursusetööde
na, nõuab paratamatult venekeelse 
kirjanduse kasutamist. Tihti ilmneb, 
et üliõpilastel on üsna raske vene
keelse teksti sisu täpne tõlkimine 
või refereerimine, sellest ka tõrksus 
venekeelse kirjanduse vastu, eriti 
mõnede kaugõppijate hulgas. Pidev 
sõnaraamatu kasutamine on väga 
aeganõudev, suurendab üliõpilase 
niigi suurt töökoormat.

Kõigis teaduskondades ei olnud se
ni sisseastumiseksamit vene keeles, 
seega pääses ülikooli keskkoolilõpe
tajaid, kes nüüd tunnevad keele
oskusest puudu, aga keskkoolist 
käisid läbi teadmisega, et vene keele 
pärast värvimüts ei jää saamata. 
Head spetsialisti saab aga vaevalt 
üliõpilasest, kes oma erialaste prob
leemide juurde pääseb ainult ema
keelse ' tõlkekirjanduse vahendusel 
ja kellel samuti suuline suhtlemine 

jääb keelebarjääri taha.

Õigusteaduskonna III kursuse a 
1 üliõpilased sooritavad vanemõpe- ^ 
■ taja E. Raali juures kriminaal-(| 

õiguse eksamit. Eksamitules on 
parajasti Sirje Grossberg, Enn 
Markvart ja Aino Saulep.

Et kogu kursus on hoolega ( 
tööd teinud, on ka tulemused 
rõõmustavad: ainult kaks «.rahul-. 
davat», muidu ainuit «neljad»-1 
«viied».

X a * iu i  ta ts io o n id  a im avad

oodata võivad. TRÜ Teaduslik Raa-

Raamatukogude oskuslik kasuta
mine on teadusliku töö lahutamatuks 
koostisosaks. Kogemused selleks 
omandab üliõpilane oma õpingute 
vältel. Statsionaarsed üliõpilased 
elavad ülikooli raamatukogude kasu
tamisesse sisse õppejõu juhendami
sel kursuse- ja seminaritööde koos
tamise ajal, pealegi viiakse neile ala
tes I960, a. läbi raamatukogundus- 
lik-bibliograafilisi õppusi, Kaugõppe- 
üliõpilased on aga seni jäänud neist 
õppustest kõrvale. Ometi tuleb just 
kaugõppeüliõpilastel eriti palju ise
seisvalt kirjandusega töötada, seal
juures on neil aga statsionaarsete
üliõpilastega võrreldes suuremaid bibliograafiat. Neid, kes soovivad 
raskusi vajaliku kirjanduse hanki
misel. Ka kursuse- ja teiste kirjalike 
tööde tegemisel pole kaugõppeüli-

Teaduslik R aam atu
kogu Ja kaugõppijad
Kõik mittestatsionaarsed üliõpila- üliõpilastega, s. t. neid registreeri- 

sed ei ole veel teadlikud, kuidas takse raamatukogu lugejaiks ilma 
saab kasutada TRÜ Teaduslikku garantiikohustuseta (pikendatud üli- 
Raamatukogu ja millised võimalused õpilaspileti esitamisel) ning neil on 
on raamatu saamiseks, seepärast õigus raamatuid koju saada. Esime- 
mõni sõna selgituseks. se kursuse üliõpilasi registreeritakse

1960. a. lõpul mindi TRÜ Tea- lugejaiks õpperaamatukogus, kus- 
duslikus Raamatukogus üle mitte- juures lugejapilet on kehtiv ka Tea- 
statsionaarsete üliõpilaste teeninda- duslikus Raamatukogus. Igal õppe- 
misele ühistel alustel statsionaarsete aastal toimub lugejate ümberregist

reerimine (pikendatud üliõpilaspileti 
alusel ja lugejapileti ettenäitamisel).

Et enamik mittestatsionaarseid 
üliõpilasi elab väljaspool Tartut, siis 
on loodud võimalus raamatuid saada 
ka posti teel kaugabonemendi kau
du (KA). Posti teel saadab raamatu
kogu raamatuid koju ainult neile 

üliõpilastele,
kes eelnevalt on registreeritud raa-

da. Ka siin langeb pearõhk iseseis
vale vajaliku kirjanduse otsimisele.
Igat uurijat saavad raamatukogud, 
neis leiduvad teatmeteosed ja bib- mittestatsionaarsetele 
liograafiad tõhusalt abistada. Kah
juks pole aga kõik sellest teadlikud, matukogu lugejaiks. Seepärast on 
millist abi nad raamatukogudest otstarbekohane, et mittestatsionaar

sed üliõpilased registreeriksid end
matukogu viib kaugõppeüliõpilastele Tartug viibimise korral lugejaiks ja
läbi grupikonsultatsioone, kus selgi- võtaksid raamatukogust kaugabone-
tatakse kõigepealt ülikooli raamatu- mencji nõudelehti. Viimased tuleb
kogude kasutamise korda, raamatute raamatukogule saata täidetult aad-
kaugabonemendi kasutamist, antakse ress}j. Tartu, Toomemägi, TRÜ Tea-
ülevaade teistest tähtsamatest raa- Suslik Raamatukogu, KA.
matukogudest meie vabariigis, õpe- Raamatute kasutamise tähtaega
tatakse kasutama teatmeteoseid ja pikendada kirja teel. Kui raa

matukogu ei vasta, tuleb tähtaeg lu-
grupikonsultatsioomdest osa votta, geda pikendatuks. Vajaduse korral
palutakse moodustada ruhm ad(о ku- saa(ja|3 raamatukogu erinõudmise
ni 15 inimest) ja Teadusliku Raama- raamatute tagastamiseks. Raamatuid

õpilasel alati juhendavat õppejõudu tukogu bibliograafiaosakonnas gru- võib tagastada ka posti teel.
käepärast, kellelt täiendava kirjan
duse osas konsultatsiooni võiks saa-

pikonsultatsiooni läbiviimise aja suh
tes kokku leppida. U. LÕHMUS

Vajadusest sel
gitada, millisel jär
jel on meie üliõpi
laste vene keele 
tase, korraldas vastav komisjon no
vembrikuu jooksul üliõpilasi;ühma- 
des rea katseid, mille tulemusi järg
nevalt lühidalt tutvustan.

1 kursuse katseks oli kombineeri
tud keeleline ülesanne pearõhuga 
sõnavaral, aga ka väheste reaktsioo
ni- ja aspektiprobleemidega — kesk
kooli vene keele programmi ja õpi
kute alusel. Tuli vastata 3 küsimast, 
5 lauset tõlkida ja täita 4-osaline 
sõnavaratest sünonüümide, antonüü
mide ja kahesuunalise tõlke näol. 
Tööd kirjutas 200 I kursuse üliõpi
last kõigist teaduskondadest, võrdlu
seks ka ajaloo V ja Õigusteaduskon
na IV kursus.

III kursuse ülesandeks sai erialase 
teksti tõlkimine vene keelest eesti 
keelde ilma sõnaraamatuta. Teksti 
ulatusega 1 lk. valis teaduskonna 
metoodiline komisjon. Tõlke kir
jutasid 85 III kursuse üliõpilast järg
miste rühmadena: ajaloolasi 20, geo
graafe 20, õigusteadlasi 15, majan
dusteadlasi 15, farmatseute 14, ma
temaatikuid 12, kehakultuur lasi 11.

Kõige pingutavam sai V kursuse 
katse — konspekteerida eesti kee
les erialast venekeelset loengut, esi
tatud magnetofoni vahendusel. V 
kursuse loengukatsest võttis osa 98 
üliõpilast — üks rühm igast teadus
konnast.

K a t s e t e  t u l e m u s i  võib pi
dada üldjoontes objektiivseiks, kuigi 
kõiki tingimusi täielikult ei suude
tud ühtlustada. Distsipliin oli hea 
(peale kahe tõrksa rühma), vastu
sed iseseisvad. Kahjuks ei olnud 
paljundatud katse tõmmised kõik 
küllalt selged, ja kui katsealune ei 
küsinud, võis ta mõnest sõnast va
lesti aru saada. Muidugi see, kes 
kirjutas тупой asemel тугой, pimes-' 
tavalt asemel imestavalt, usaldas 
pimesi päi oma sõpra, mitte aga 
omaenese keeleoskust. Neid oli siis-

Milline on ülikoolis
ki vähe. Tõlketekst ja raadioloeng 
ei olnud kõigil võrdse tiheduse ja 
kestusega. Kui kõiki neid tegureid 
silmas pidada, siis võimaldavad 
katsed ometi sissevaate üliõpilaste 
vene keele oskusesse.

Selgub kirju pilt; ilmnevad erine
vused teaduskonniti, veel enam aga 
individuaalselt. Üldiselt käib hea 
vene keele oskus koos teiste või
metega: tihedas konkursis komplek
teeritud osakondades (võõrkeelte, 
arsti-ravi) on päris puudulikku kee
leoskust vähem. Tehtud katsete põh
jal peab aga konstateerima, et üli
õpilaste vene keele tase kaugeltki 
e i  v a s t a  k e s k k o o l i  p r o 
g r a m m i s  s e a t u d  n õ u e t e l e  
ja ülikoolitöös ning üliõpilaste suu
lise suhtlemise osas võib arvestada 
ainult poolikut keeleoskust.

I kursuse katses ei suuda ejiamik 
rakendada päris elementaarseid 
grammatikareegleid, vastused antak
se kobamisi, ebatäpselt, paljude 
kirjavigadega. Enamik ei oska õiges 
vene keeles ütelda oma sünniaega 
ega märkida kooli, teaduskonda; tõl
gitud lausetes on palju keele- ja 
kirjavigu.

Eriti puudulikult tuntakse s õ n a 
v a r a .  Päris igapäevaste, sagedaste 
sõnadega opereeritakse valesti. Näit. 
80% ei tunne sõnu

постепенно, неуклонно, однако, 
60% ei tea, kuidas on vene keeles 
eksamit sooritama; enam kui50°/oei 
tea ühtki sünonüümset väljendit sõ
nadele

большой, старый, заниматься, 
руководить,
kaugelt rohkem kui pooled, mõnes 
rühmas mitte keegi ei tunne sõnu

естественно, плотный, робкий 
ja pakuvad kõige fantastilisemaid 
vasteid, tihti kõlapildi juhusliku sar
nasuse alusel:

естественный — vastutav, ainu
ke, tõeline;

робкий — väle, jäme, habras, tu
gev, orjalik, hõre.

Tihti konstrueeritakse olematuid 
sõnu tuntud tüve ja afiksite meele
valdse ristamisega. Ei orienteeruta 
keele sõnavaralises süsteemis, vahe
tatakse sõnaliike, kõige sagedamini 
omadus- ja määrsõnu. Ignoreeritak
se verbi reflektiivsust ja transitiiv
sust, tarvitades läbisegi ja mitmes 
variandis 

кончить, окончиться; развивать, 
развиваться' приближать(ся); со
бирать (ся) .

Ei tehta vahet isegi infinitiivi ja 
3. isiku vahel: 

искусство принадлежнть всему 
народу;
nimisõnalist täiendit kasutatakse 
eesti keele moodi põhisõna ees: 

кафедры - заведующий, катетер- 
скнй (!) руководитель.

Mõnes töös läheneb sõnavara 
tundmine vägisi nullile, kui testis 
realiseeritakse peaaegu kõik miinus
punkti võimalused ja kogu töö 
120-st võimalusest üle poole.

Teaduskonniti on paremusjärjes
tus vigade keskmise põhjal järgmi
ne: eesti filoloogidel 24, lääne filo
loogidel ja arstidel võrdselt 26,1, 
keemiaosakonnas 33,6, Õigusteadus
konnas 34, bioloogidel 38,7, keha
kultuuriosakonnas 40 ja Majandus
teaduskonnas 44,4 viga. Ajaloo-osa- 
konna V kursusel oli keskmine 23,8, 
Õigusteaduskonna IV kursusel 26,7. 
Kui üks kolmandik vääri vastuseid 
arvata puudulikuks nagu tavaliselt, 
siis oleles kahes teaduskonnas juba 
keskmine tase mitterahuldav.

III kursuse katsetest selgub, et 
üliõpilaste valdav enamik suudab 
kitsalt erialast kirjandust tõlkida, 
aga kui tekst sisaldab natuke mit
mekesisemat sõnavara, tekib vääriti 
mõistmist. Paljudel esineb kuni 25 
tõlkeviga leheküljel —- vähem eri-



Kihnus
LY SEPPEL

öelge, lained,
kas tele lõite need viisid,
mida laulikud veeretavad!

Teie ehk, kajakad, 
kandsite kokku sõnad?
Või tulid need värsid 
tuulte teid pidi.

Või sinust, saare kivine pind, 
tärkavad laulutaimed.

Heinakaarelt neid korjasin. 
Niitja pillas nad sinna, 
kui mehesammui ja seeliku

välkudes
edasi asfus.

Leidsin neid
värskete laastude hulgast,

kui vihma tuhat sõrme 
mängis kuurikatusel

«Vihmapiiskade prelüüdi», 
la vana meremees 
lõikas pulkasid 
uue reha tarvis.

Nad vaatasid mulle otsa 
kireva koega mustri vahelt 
sukasäärtel.

Aga õhtul nad tulid 
ja ütlesid kõik koos oma nimed, 
kui piim auras lüpsikus, 
vikat väsimust puhkas 
ja pere sai söönud.

Ning kastesele murule 
jäi suur lauluratta jälg.

UUT pedagoogilises 
praktikas

•  16 nädalat koolis
* Stažööripraktika

Uus aasta toob roh- у vabastatakse üliõpila- 
kesti uut ka pedagoo-. * sed praktikalt igal 
gilise praktika alal/p esmaspäeval kogu päe- 
Ellu rakendub uus^ vaks ja igal kolma- 
praktikasüsteem, mis päeval pärast kella 18 
on kooskõlas nii üld- õhtul ning organiseeri- 
hariduslikus kui ka j  takse õppetöö loen* 
kõrgemates koolides’* gute, praktikumide ja 
toimunud reformidega. ̂  seminaride vormis.

Ajaloo-Keeleteadus- $  Alates 8. märtsist 
konna IV kursuse ini-,* kuni maikuu lõpuni 
mesed suunatakse Tar- suunatakse üliõpila-
tu ja Elva koolidesse 
praktikale 16 näda-

sed koolidesse nn. 
stažööripraktikale, kus

laks, s. t. kogu kevad- praktikant peab näita-
semestriks. Sellest ma oma võimeid enam-
ajast toimub 4 esimese vähem iseseisvas õpe-
nädala vältel nn. komp- tajatöös pikema aja
leksne praktika, mis vältel. Sel ajal annab
on oma sisult üldjoon- praktikant oma erialal
tes vastav seni kehti- 8—12 tundi nädalas
nud praktikasüsteemi ning täidab ühes klas-
teisele voorule (töö sis klassijuhataja üles-
õpetajana
klassides).

vanemates andeid. Samaaegselt 
Põhiline jätkub paralleelne õp-

SÕNA ON KAUGÕPPIJAL

Kas need on
Meie aja lehe toim etus sai k ir ja  ühelt käugõppi- 

Jalt, saksa filo loogilt, kes rääg ib  õppim isega seotud 
raskustest. Kas need on ka teie mured? Ootame 
teie k ir ju  selle kohta, kuidas asja parem in i k o rra l
dada. A jalehe «TRÜ» toim etus

erinevus seisneb aga petöö ülikoolis,
selles, et praktikaga Veel näeb uus prak-
paralleelselt toimub tikasüsteem ette, et iga
õppetöö ülikoolis (12 praktikal viibiv üliõpi-
tundi nädalas). Selleks lane saab juhendaja

telt läbitöötamiseks 
ühe pedagoogilis-me- 
toodilise teema, mille 
kohta esitatakse prak
tika lõpus kirjalik re
feraat.

Uus praktikasüsteem 
tugineb uutele õppe
plaanidele, mis peavad 
lähendama kõrgemat 
kooli praktilise elu 
nõuetele ja looma se
nisest paremad tingi
mused õpetajate uue 
põlvkonna ettevalmis
tamiseks. Samal ajal 
aga esitab uus süs
teem senisest suure
maid nõudeid nii üli- 

õpilastele-praktikan- 
tidele kui ka õppejõu
dudele, kes organisee
rivad ning juhendavad 
praktikat.

U. SIIMANN, 
pedagoogilise praktika 

juhendaja Ajaloo- 
Keeleteaduskonnas

Järjekordselt on lõp
pemas kaugõppesessioon, 
tuleb jälle astuda oma 
töö juurde, et mõne kuu 
pärast kohkudes «ärga
ta» — sessioon on käes 
ja õpitud üsna vähe.

Sel sessioonil tekkisid 
mõned mõtted, millest 
tahaks pajatada. Seda 
enam, et need mured on 
omased paljudele kaug- 
õppijatele.

2. jaanuaril võttis meid, 
naisüliõpilast vastu Tar
tu II Keskkool, üks linna 
esinduslikumaid koole. 
Klassid olid jääkülmad, 
tühjad. Siin-seal vedeles 
ainult vanu ammugi oma 
aja äraelanud madratseid. 
Võimatuseni roostes voo
did vedasime ise III ja
IV korrusele ja olime ise 
pärast seda niisama roos
tega koos kui voodid. Ise
gi rõivaid ei taha voodi- 
otsale laotada, kahju hak
kab!

Teisel-kolmandal päe
val hakati maja kütma ja 
tuju muutus kõigil lõbu
samaks. Palitu all maga
mine ei meeldinud ju kel
lelegi.

Meie palve on, et juba 
s e s s i o o n i  a l g u s 
p ä e v a l  v õ t a k s  
m e i d  v a s t u  k ö e t u d  
h o o n e ,  e t  o l e k s i d  
k o r r a l i k u d  v o o 
d i d  — (j a  e t  m e i d  
p o l e k s  n i i  v õ i m a 
t u l t  p a l j u  ü h e s  
t o a s !  Kas Tartus ei jät
kuks kaugõppijatele veel 
üht kooli?

Seda pole vaja ainult 
mugavuse pärast. Kaug
õppes õppida on väga 
raske, seetõttu peaks üli
kool tegema omalt poolt 
kõik, et inimeste töö
meeleolu kõrgel hoida. 
Tänavuse sessiooni esi
mene päev tekitas meis 
küll masendusit, mida vei

di leevendaš õhtune hal
dusprorektori külaskäik.

M i k s  e i  v õ i k s  
i g a s  m a g a m i s t o a s  
o l l a  r u u m i  l a u a  
j a o k s ?  Voodis selili 
olles on ju hoopis eba
mugav kirjutada.

See oli siis üks mure. 
On teisigi, ja juba sisu
list laadi.

Inimene, kes pole õppi
nud kaugõppes, ei suuda 
sealset õppetööd isegi 
mitte rahuldavalt ette ku
jutada. Tavalisel ajal, 
s.o. sessioonid välja 
arvatud, on meil töö pri
maarne. Töö, mis õpeta
jatel kestab pimedast pi
medani +  ühiskondlikud 
ülesanded, milleta ei 
eksisteeri ükski õpetaja. 
Tihti ei pöörata töökohas 
kaugõppijaile erilist tähe- 
lepanugi. Kõik õpivad — 
sina õpid, kõik jõua
vad — jõuad sina ka! 
Töökoormust ei vähenda 
keegi. Nii juhtubki, et 
õppimiseks ei jää aega 
kaugeltki mitte igal nä
dalal ja et sessioonile tul
lakse nõrga ettevalmistu
sega.

Tahaksime, et sessioon 
oleks teist laadi. H ä ä 
l e t a k s i m e  m e e l 
s a s t i  l o e n g u d  h o o 
p i s  m a h a !  Mi i ks  m i t 
t e  p a l j u n d a d a  õ p 
p e j õ u d u d e  l o e n 
g u i d  r o t a p r i n d i l ?  
S e s s i o o n  k o o s n e k s  
s i i s  v a i d  k o n s u l 
t a t s i o o n i d e s t  j a  
r o h k e m  j ä ä k s  t u n 
d e  p õ h i a i n e l e  — 
meie osakonnas saksa 
ja inglise keelele.

Ei oska öelda, kui suur 
kasu sellisest reformist 
oleks. Meil poleks vaja 
statsionaarsete konspekte 
norida, kümnetes õpiku
tes sorida ja saaksime 
rohkem õppida, kui ei

peaks kuulama katkend
likke loenguid kaheksa 
tundi päevas. Päevane 
osakond ju ei tee eksa
meid loengupäeval! Meie 
aga läheme eksamile pä
rast kaheksatunnist loen
gute kuulamist. Läheme 
ja peame ka läbi saa
ma! Ja kui hirm eksami 
ees on suur, jääb loen
gutele minemata . . .

Kaugõppijate seas pole 
küll ühtki, kes poleks 
mõelnud eksmatrikuleeru- 
misele. «Raske! Ma ei 
suuda enam! Lähen ära!» 
Need laused on meile 
kõigile üsna tuttavad.

võiks olla i g a s  k u u s  
t e a t u d  p ä e v a d ,  m i l 
l a l  v õ i k s i m e  t u l l a  
e k s a m i l e  — hooli
mata sellest, kas meid on 
1 või 10?

M i k s  v a h e t u v a d  
i g a l  k u r s u s e l  v õ õ r 
k e e l e  õ p-p e j õ u d? Tä
navune sessioon kulus 
sm. Raadil meiega tutvu
miseks, kuid sm. Liiv 
oleks saanud jätkata sealt, 
kus ta lõpetas. See pole
gi vist nii väike küsi
mus.

Lõpuks — kas kaug
õppes tuntakse huvi, 
miks inimene jätab kõik

ka teie mured?
O l e m e  n õ u s  k ä i 

m a  ü h e  a a s t a  
k a u e m  ü l i k o o l i s ,  
k u i  s e l l e g a  r e g u 
l e e r i t a k s  m e i e  
k o o r m u s  ü h t l a s e 
m a k s .  H u v i t a v a l  
k o m b e l  o n  m e i l  
a l a t i  t a l v i s e l  s e s 
s i o o n i l  p a l j u  e k s a 
m e i d  j a  s u v e l  v ä h e .  
Näiteks oli praegu võõr
keelte osakonna III kur
suse plaanis 8 päevaga 
kokku 6 eksamit ja arves
tust! Pole ime, et jäävad 
võlgnevused. M u i d e ,  
n e n d e  s o o r i t a m i s e  
a e g a  p e a k s  k a u g 
õ p e  k ü l l  p i k e n d a -  
m a.

Palve on meil ka õppe
jõududele. Väljalangevus 
kaugõppes on tohutu. 
Peamine põhjus selleks 
on usu kadumine endas
se. Tõsi! Lööd käega, 
jääd algul kursust kor
dama, siis lööd jälle käe
ga ja — ex.

P a l u m e  t e i d  a i d a 
t a  s ä i l i t a d a  m e i s  
s e d a  v a j a l i k k u  u s 
k u  e n d a s s e .  Ärge 
riielge meiega, kui oleme 
nõrgad — sellest pole ju 
kasu! T a h a k s i m e
j u s t  t e i s  n ä h a  t u g e ,  
k e s  u s u k s i d  m e i e  
v õ i m e t e s s e ,  k e s  
m e i d  l ä b i  t u l e  j a  
v e e  vi i k s i d  r i i g i 
e k s a m i t e l e .  Kas ei

pooleli ja läheb ära? 
K a s o n  k a s u t a t u d  
t ö ö k o h a  a b i  i n i m e 
s e l e  « a r u  p ä h e  p a -  
n e m i s e k  s»?

Paar sõna ka meie raa
matukogudest. L ä h e d  
s a a l i  — k o h a d  o n  
a g a  v i i m s e n i  k i n -  
n i! Nagu pärast selgub, 
läks mõni koha kinni- 
panijatest 3 tunni (!) eest 
loengule ja tuleb tagasi 
alles õhtul! Need aga, 
kellel on vahepeal aega 
vaid üks tund, õpivad 
sel ajal püstijalu oma 
paksudest raamatutest.

Muidu aga meeldib 
käia lugemissaalides. Tä
nu just töötajate suurele 
vastutulelikkusele.

Sessiooni ajal häirib 
veel alaline ühest maiast 
teise jooksmine. M a 
u s u n ,  e t  o l e k s  v õ i 
m a l i k  i g a l e  r ü h 
m a l e  k i n n i s t a d a  
m i n g i  a u d i t o o r i u m ,  
kus ehk pärast loenguid 
(eriti pühapäeval on häda 
suur) saaks õppidagi. 
Muidugi peaksid siis ühe 
osakonna rühmad olema 
enam-vähem koos, et 
õppejõududel oleks vä
hem ringijooksmist.

See oligi kõik, mis 
kipitas keelel.

Kaugõppeosakonna
III kursuse saksa 

filoloog

vene keele oskus?
Vahetame m õiie id

alaterminoloogias (seda võis jätta ka 
tõlkimata) kui üldsõnavaras. Tihti 
tõlgitakse valesti siduvaid ja mo
daalsõnu, millest kogu lause tähen
dusvarjund sõltub: 

одиако, в самом деле, между 
тем, следовательно, наиболее, по
добный, разумеется, видно.

Tõlkimisel ei tunta näiteks järg
misi sõnu: 

перчатки, тонкий, погрузка, изу
чать, оказывать внимание, объём, 
иметь в виду, обусловливаться, 
явный, значительный, соотноше
ние, непрерывно, предусматривать, 
между тем.

Paremateks võib pidada tõlkeid 
geograafia-, farmaatsia- ja matemaa- 
tikaosakonnas (viimases oli tekst 
teistest märksa kergem); teistest hal
vemini ̂ tõlgivad kehakultuuriosakon- 
na ja Õigusteaduskonna üliõpilased.

Kõige huvitavam oli V k u r s u s e  
ü l e s a n n e .  Raadioloeng sundis 
üliõpilasi maksimaalselt keskendu
ma, et venekeelse esituse sisu taba
da ja seda kokkuvõetult kirja pan
na. Pingsa kontsentreerimise tõttu 
oli see pooltundi kindlasti tõhus 
vaimne treening, ja sunnib vägisi 
mõtlema seesugusest töövõttest ka 
keeleõpetuses. Kõigis teaduskonda
des oli üliõpilasi, kellele suur osa 
loengu sisust jäi segaseks või kätte
saamatuks, 15 tööd 98-st on lekto
rid tunnistanud puudulikuks, osa 
seejuures retsenseeritakse väga hea
tahtlikult. Kui ka arvestada, et igalt 
üliõpilaselt ei saa eestikeelsegi loen
gu põhjal usaldatavat konspekti, on 
ometi keeleraskused ilmsed, sest esi
tus oli (peale eesti filoloogide) kül
lalt selge, lihtne ja aeglane, eriti 
füüsikutel, aga siiski esines puudu
likke töid eriti õigus-, Majandus
teaduskonnas ja kehakultuuriosa
konnas. Seega ei ole ka nende kat
sete järgi optimismiks põhjust.

Keskkooliõpetajate arvates on äs
jaste sisseastujate tase madalam kui 
kunagi varem. Selle põhjuseks pee
takse ühelt poolt võimalust lõpetada 
keskkool ilma vene keele hindeta ja 
sisseastumiseksami puudumist üli
kooli mõnes teaduskonnas, teiselt 
poolt süsteemitust programmis ja 
halbu õpikuid, milles ei arvestata 
küllaldaselt võõrkeele õpetamise me
toodikat ja vajalikku igapäevast sõ
navara.

Puudulikku vene keele oskust sis
seastumisel parandab mõneti v e 
n e k e e l s e  k i r j a n d u s e  k a 
s u t a m i n e  õ p p e t ö ö s .  Selles 
tundub aga palju ebamäärast. Mõnes 
teaduskonnas hõlmab III kursuse ve
nekeelse kirjanduse nimestik 20 tiit
lit ja ligi 7000 (!) lk. Ei nähtu, mis 
on soovitav ja mida nõutakse ning 
kontrollitakse. Venekeelse kirjandu
sega liialdamine toob aga kasu ase
mel kahju.

Ü l d m u l j e  üliõpilaste vene 
keele oskusest on järgmine.

Keskkoolist, vähemalt möödunud 
aastal, tulid lõpetajad väga 
suurte lünkadega vene keele tund
mises. Üksikud koolitüübid ja koo- 
lidki paistavad selle poolest silma 
(kaugõppe keskk., tehnikumid, aga 
ka osa Tartu koole). Ei ole normaal
ne, et igasuguse keeleoskusega saab 
asuda õppima ülikoolis ja see ka

lõpetada. Vene 
keeles päris nõr
gad peaksid juba 
sisseastumiskatsete 

põhjal eemale jääma. See omakorda 
stimuleeriks tööd vene keele alal 
keskkoolis. Vene keele õpetamine 
ülikoolis peab täiendama keskkooli 
tööd ja abistama üliõpilasi vene
keelse õppematerjali läbitöötami
sel. Vastava keeletasemega üliõpi
lastele tuleb aga võimaldada õppe
töö algul eksami õiendamist, mis 
neid loengukohustusest vabastab.

Poolik keeleoskus on suureks ta
kistuseks õppetöös, koormab liig
selt keeles nõrgemaid ja sunnib neid 
laveerima, kogu õppetöösse suhtu
ma pealiskaudselt.

On alust karta, et praegune I kur
sus III ja V kursusele jõudmisel ei 
küüni vene keele poolest eelkäijate 
tasemele. Ja fakultatiivne vene keel 
keskkoolis ei tõota ka järgnevaist 
aastakäikudest paremat. Seepärast 
tundub ülikoolis küsimuse päeva
korda võtmine õigeaegne. Õpetatud 
Nõukogu 29. detsembri koosolekul 
analüüsiti põhjalikult komisjoni esi
tist olukorra kohta ning tehti rida 
ettepanekuid vene keele oskuse ja 
õpetuse parandamiseks ülikoolis. 
Esmajoones peeti vajalikuks selles 
aines sisseastumiseksameid kõigis 
teaduskondades ja osakondades. 
Järgmine õpetatud Nõukogu koos
olek võtab vastu sellekohase lõp
liku resolutsiooni.

G. LAUGASTE

NOVEMBRIPLEENUMI OTSUSED 
T E O K S !

9. jaanuaril toimus 
Tartu Riikliku Ülikooli 

parteiorganisatsiooni 
üldkoosolek, kus ette
kandega NLKP Kesk
komitee novembriplee-

numi tööst ja otsusest sekretär sm. L. Lents-
ning ülikooli parteior- man.
ganisatsiooni ülesanne- Ettekandele järgnes
test novembripleenumi elav arutelu. Koosole-
otsuse elluviimisel esi- kui võeti vastu üksik-
nes EKP Keskkomitee asjaline otsus.

Et luua suuremat kontakti oma 
mittestatsionaarsete üliõpilastega, 
korraldab kaugõppe-osakond regu
laarselt tootmisnõupidamisi.

Matemaatikud pidasid nõu teisi
päeval. Kaugõppeprorektor sm. Ado- 
jaan rääkis väärast suhtumisest 
kaugõppe teel saadud haridusesse 
(see olevat midagi muud kui stat
sionaarsel teel saadud haridus), 
kaugõppeüliõpilaste kohustusest 
põhitöökoha vastu. Sm. Ado jaan 
rääkis ka kitsaskohtadest. Et orga
niseerida mittestatsionaarsete üliõpi
laste tööd paremini, taotletaksegi 
juba statsionaarsete üliõpilaste sü
gisese semestri lühendamist umbes

õppimise vaheajal kulub ära 
ka puhkehetk, et vaadata, mida 
uut ja huvitavat pakub värske 
ajalehenumber.

P. PÜKSI foto

20 päeva võrra, nii et nende ses
sioon lõpeks juba 31. detsembril.

Edasi rääkis sm. L. Kivistik uutest 
programmidest, mille lühendamisega 
ja ökonoomsemaks muutmisega vä
heneb kaugõppeüliõpilaste ülisuur 
koormus sessiooni ajal.

Lõpuks tegid kaugõppeüliõpilased 
ettepanekuid puuduste likvideerimi
seks. Räägiti loengute ja praktiku
mide vahekordadest, tunniplaanide 
ebaökonoomsest koostamisest, kon
taktist õppejõu ja üliõpilase vahel 
ja sellest, et töö kaugõppeüliõpilas- 
tega on pandud põhiliselt noorte, 
veel kogenemata õppejõudude õlga
dele. I. PEDER

SaHfaSiühSik
lläkdofj!



uus
Väike raamatuke, milles on vaid 

kaks lehte, ent ometi ütleb see mei
le nii palju — meie teine pass, üli
õpilaspilet. Ta annab meile õiguse 
lugeda end Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilaspere liikmeks. Ja sellepä
rast peame teda ka hoidma, hoidma 
alati puhtana nagu üliõpilase austa
vat nimegi — kas see pole endast
mõistetav. Ning seepärast — kas on 
mõtet sellele küsimusele tähelepanu 
pöörata?

Meie ees on kuus avaldust ja 
kcjik nad algavad ühe ja sama lau
sega:

«Palun mulle välja anda uus üli
õpilaspilet . ..»

Mispärast siis? Tutvugem veidi 
nende avalduste sisuga.

«Palun mulle välja anda uus üli
õpilaspilet, sest kaotasin endise 
ära.»

9. VII 1962 R. Borovik
« ... kaotasin . . .  Senised otsingud 

ei ole viinud positiivsete tulemus
teni.»

19. X  1962 L. Lugin
«Olin suvel Leningradis puhkusel 

. . .  unustasin pileti sööklasse koos 
rahakotiga. Mõne tunni pärast läk
sin seda otsima, kuid enam ei leid
nud.»

26. IX  1962 E. Maia
« ... viibisin Vilniuses . . .  Varas

tati koos rahaga . . .  automaatsöökr 
las . . .  Et vargus ei toimunud hoole
tu kohtlemise tõttu dokumentidesse, 
siis loodan, et minu avalduse rahul
date . . . »

2. X 1962 T. Põlendik
Sellele viimasele lausele on doku

mendis jäme joon alla tõmmatud ja 
hüüumärk juurde lisatud.

« ... kaotasin koos passiga Gogoli- 
nimelise raamatukogu lugemissaali.»

3. XI 1962 T. Potašenkova
Üliõpilane H. Sarv kasutas üliõpi

laspiletit viimast korda märtsikuus 
saunapiletit ostes. Oli vahepeal 
haiglas. Sai õppetööd alustada al
les 4. aprillil. Üliõpilaspiletit l ä k s  
v a j a  alles aprilli lõpus, kuid 

enam ei leidnud. Oma üliõpilaspile
ti kaotamisest teatas mitte enne 1. 
detsembrit 1962, lootes, et leiab pi

leti siiski veel üles.
Siit tuleb teha küllaltki tõsiseid 

mõtlemapanevaid järeldusi. Alusta
me kõige lakoonilisematest aval
dustest. Muidugi, lakoonilisus on 
üldiselt hea joon, kuid antud juhul 
ei jäta see sugugi head muljet, eriti 
kui käegalöövalt lihtsalt (ja kahtla
selt sageli) väidetakse: «Varastati!» 
Või kui inimene lihtsalt unustab do
kumendid sööklasse laua peale. Ja 
nüüd viimane avaldus. Vaat siin tu 
leb teha kindlasti kuri nägu. Kas 
me tõesti näeme oma piletit ainult 
siis, kui me teda vajame? Üliõpila
ne ei tohi unustada iialgi seda, et 
niipea, kui ta kaotab oma i s i k u t  

tõendava dokumendi, üliõpilaspileti, 
tuleb sellest jalamaid teatada deka
naati.

Muidugi, see ju tt ei olnud kirju
tatud ainult nende seitsme avalduse 
pärast, sest need pole ainukesed, 

vaid ainult osa viimastest näidetest. 
Me peame jõudma niikaugele, et 
sellised väämähtused kaoksid meie 
hulgast täielikult. See ei tohiks olla 
nii väga raske — iga üliõpilane 
peab ju teadma, mis talle tähendab 
ÜLIÕPILASPILET.

I.-P. PADERNIK

Sohval sepaks ei õpita
Juba neljandat aastat karasta- 

takse Ajaloo-Keele- ja Majandus
teaduskonna I kursuse üliõpilasi 
füüsilise tööga. Ametlikumalt öel
des — I kursus teeb läbi tootmis
alase väljaõppe. Need, kellel see 
periood on juba seljaitaga, mäle
tavad, et ei olnud sugugi kerge 
25°-lise pakasega lageda taeva all 
segu kanda või müüri laduda. 
Oli hetki, kus optimismist ja käsi
varte jõust puudu tuli. Kuid töölt 
puududa ja objektile hilineda kee
lasid südametunnistus ja kohuse
tunne. Eks ütle rahvaski: «Kui käe 
adra külge paned, siis ära enam 
tagasi vaata.» Tõsi. Kui juba augus
tis konkursist läbi murdsid, siis 
oleks kergemeelne ja rumal mõne
päevase pakase ja raske kande
raami pärast ülikoolist loobuda.

Ilmselt on aga esimese kursuse 
vene filoloogidel Arseni Rogins- 
kil ja  Mihhail Blinkisel teine seisu

koht, sest nad on puudunud ligi
kaudu 50% kohustuslikust tööajast 
ilma töökohale põhjust teatamata. 
Kui nad üldse tööle ilmuvad, siis 
vist ainult selleks, et töö ja tööini
meste üle irvitada ja kaaslaste mee
leolu rikkuda.

Jüri Beljakov langeb tihti min
nalaskmise meeleolude ohvriks ja 
puudub palju, samuti on töö ees 
löönud nõtkuma V. Spiridonovi 
põlved. Töö metsakombinaadis ei 
olnud viimasele jõudumööda. Spiri- 
donovile muretseti kergemat tööd 
nahakombinaadis. Ja tagajärg? 
Spiridonov tõestas, et ka konveieri- 
lindi taga töötamine on tema jaoks 
ületamatu raskus.

Kahju, et meie hulgas on veel 
selliseid pesamunasid, kes ligidalt 
tööd ja tööinimest nähes ennast 
jõuetuks ehmatavad, selliseid, kes 
arvavad, et sohval sepaks õpitakse.

E. OJA
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S .  S A A R I  M .
29. detsembril lõppes sõpruskoh

tumine Tartu—Vilnius kunstilises 
võimlemises, mille võitis ülekaalu
kalt Tartu linna võistkond. Meistri- 
järgus tuli võitjaks 54,4 punktiga 
kehakultuuriosakonna I kursuse üli
õpilane meistersportlane Sirje Saa
rik, teisele kohale jäi Vilniuse võist
leja E. Beljauskaite (52,2 punkti) ja 
kolmandaks Renate Juhkam (50,8 
punkti) samuti kehakultuuriosakon
na I kursuselt. Esimeses järgus ku
junes paremusjärjestus järgmiseks:

1. Bieljavskaj a (Vilnius)
2. T. Päsmel (Tartu),
3. S. Sahva (Tartu).
Juuni lõpus sõidab Vilniuse võist

kond Tartusse.
T. ALLA

Ш и 1 Ъ а т а 1
Üliõpilasi, õppejõude ja  teenistu

jaid, kes soovivad talvisel õppetöö 
vaheajal võtta osa suusamatkadest 
Karpaatidesse, Karjalasse, Lõuna- 
Eestisse ja mujale, palutakse kogu
neda esmaspäeval, 14. jaanuaril 
kell 18 Tartu Turismiklubisse Ma
gasini tn. 3 (II korrusel).

Meie majandus
meeste möödunud aas
ta töövõitude hulka 
kuulub kahtlemata ka 
Vellaveres asuva TRÜ 
puhkekodu elektrifit
seerimine. Kui siiani 
Vellavere oli puhkaja
test tulvil suvekuudel, 
siis nüüd on seal suu
repärased võimalused 
ka suusaspordiüritus- 
teks.

Arstiteaduskonna VI 
kursusel on kujunenud 
heaks traditsiooniks 
iga aasta kevadtalvel 
nädalase suusalaagri 
pidamine Käärikul. 
Arstiteaduskonna de
kanaat on osanud 
õppetöö selliselt pla
neerida, et nädalane 
viibimine Käärikul 
ei sega õppetööd. Kää
rikule sõidavad koos 
üliõpilastega ka õppe
jõud, kes seal korral
davad loenguid ja se
minare. Arstiteadus
konna kogemused kin
nitavad, et selline ter
vistav suusalaager on 
üliõpilastele suure

päraseks puhkuseks, 
mis mõjub positiivselt 
kogu kevadsemestri 
õppetööle ja ka eksa- 
mitulemustele. Käes
oleval talvel on sellise 
laagri oma lõpukur
susele planeerinud ka

Aj aloo-Keeleteadus- 
kond.

Hiljuti toimus hal
dusprorektor sm. Sim
mi , juures nõupidami
ne, millest võtsid osa 
õppeosakonna ülem ja 
ühiskondlike organi
satsioonide esindajad. 
Ühiselt jõuti järeldu
sele, et Arstiteadus
konna eeskujule tuleb 
järgneda.

Alates õppevahe
ajast toimuvad Vella
veres nädalase kestu
sega tervistavad suu
salaagrid. Korraga 
saab laagrisse sõita 
õpperühm või kursus 
suurusega mitte üle 25 
üliõpilase. Koos üliõpi
lastega sõidavad laag
risse ka õppejõud. 
TRÜ ametiühinguko
mitee annab laagrisse

Uus elektronarvutusmasin
Käesoleva aasta teisel poolel saab 

meie ülikooli arvutuskeskus loode
tavasti uue elektronarvutusmasina. 
Et see on eriti sobiv rahvamajan
duse planeerimisel kerkivate üles
annete lahendamiseks, võime loota,

Läbi 4 raamatukogu...

A. KIVISTIKU foto

(Algus lk-l 2.)
Praegu aga kasutame auditooriume, 
sest pärasl loengutelt tulekut on pä
ris võimatu veel raamatukogus ruu
mi leida. Siin, kohvikus, on mui
dugi veel meeldiv võimalus omava
hel mõnes segasena tunduvas küsi
muses konsulteerida.»

AGA KUIDAS ON LOOD ÜHIS
ELAMUTES?

Alustame TIIGI T ÄN A VA  UUEST 
INTERNAADIST.

«Tegelikult on need praegused 
õppetoad mõeldud puhketubadena. 
Seepärast lauad õppimiseks eriti 
mugavad ei ole, pealegiv on neid 
väga vähe. (Tõepoolest, osa õppi- 
jaist on oma konspektid löönud lah
ti aknalaudadel.) Teiseks puuduseks 
on, et möödakäijad kipuvad sega
ma. II ja IV korrusel on puhketuba 
koridorist uksega eraldatud, I, III ja
V korrusel aga mitte. Nii suure ma
ja kohta võiksid ikka mõned ruu
mid ainult õppimiseks ette nähtud 
olla,» kuuleme mureliku näoga näit
siku käest, kelle ees madalal üm
margusel laual on terve virn medit
siinilist kirjandust

5Г Talvised plaanid
К
Д  TRÜ Spordiklubi suusasektsiooni ja ametiühingu spordisektori 
^  esindajate osavõtul arutati hiljuti ülikooli parteikomitees ette

valmistustöid alanud talispordihooajaks.
Selgus, et selleks talveks on ülikoolis kavandatud rohkesti huvitavaid 

spordiüritusi. Õppetöö vaheajal (13.—28. jaanuarini) korraldatakse õppe
jõududele ja teenistujatele tervistavad spordilaagrid. Samuti on kavas 
süstemaatiliselt (kord või kaks nädalas) õppejõududele ja teenistujatele 
korraldada Tartu ümbruses lühimatku, kus rühma juhid annavad ka 
metoodilisi näpunäiteid.

Vellaveresse luuakse alaline baas, kus üliõpilased saaksid korraldada 
talispordipäevi ja kasutada baasi puhke- ja spordilaagrina. Organiseeri
takse Tartu—Vorbuse, Tartu—Vellavere ja Tartu—Kääriku suusamatku, 
kusjuures edaspidi seatakse eeltingimuseks sõit Vellaverre enne Kää
riku maratoni. a 

Eelnenud aastate eeskujul jätkub teaduskondade suusapäevade ja 
teiste traditsiooniliseks kujunenud ürituste korraldamine (Kääriku män
gud, mitmesugused võistlused).

Põgus ülevaade tähtsamatest suusaspordiüritustest on järgmine:

Tartu—Vorbuse—Tartu suusamatk 10. veebruaril 
Tartu—Vellavere suusamatk (esimene) 17. veebruaril 
Teaduskondadevahelised võistlused murd

maasuusatamises 1. märtsil 
Teine Tartu—Vellavere suusamatk 3. märtsil 
Tartu—Kääriku suusamaraton 9.—10. märtsil 
Spordiosakondadevahelised VTK võistlused

(valimiste tähistamiseks) 14. märtsil
Kääriku mängud 17.—18. märtsil

Tuleb lõpuks veel kõigile meelde tuletada, et TRÜ suusabaasist saa
vad kõik TRÜ kollektiiyi liikmed mõõduka tasu eest (20 kopikat öö
päev) suusavarustust, ning et sealsamas sõudebaasi juures ja Toomeorus 
on avatud liuväljad.

Teadmiseks suusatajatele: Kääriku ja Tartu vahel hakkavad püha
päeviti regulaarselt kurseerima autobussid.

Kasutage eksamisessioonil ja õppetöö vaheajal aktiivseks puhkuseks 
talispordilõbusid! Selleks head pealehakkamist!

TRÜ Spordiklubi

VASTUS KRIITIKALE

«Vabandage, ent 
see. . .»

Vastuseks Teie ajalehes 8. dets. 
f962. a. nr. .32 ilmunud artiklile «Va
bandage, ent see ei meeldi ka tei
l e . . . » teatan, et artiklis toodud 
puudused TRÜ hoonete sisekujun
duses ja väärnähted hoonete hea
korra alal vastavad tõele. Analoo
gilisi vigu ja  puudusi leidub kaht
lemata ka teistes, artiklis nimeta
mata TRÜ hoonetes.

Väärnähted heakorra alal tõenda
vad, et TRÜ hoonete komandandid 
ja TRÜ majandusosakond kontrolli
vad vähe teenindava personali tööd 
ja suhtuvad liberaalselt esinevates
se korratustesse.

Nõudlikkuse tõstmiseks arutatak
se nimetatud artikkel komandanti- 
de koosolekul läbi ja  nõutakse ko- 
mandantidelt hoolikamat suhtumist 
oma tööülesannetesse.

Keemiahoone II ja  III korruse 
koridorides teostatakse sanitaarre
mont 1963. а. III kvartalis.

Hoonete sisekujunduse paranda
miseks on antud komandantidele 
korraldus konsulteerida TRÜ kuns
tikabinetiga.

V. SIMM,
TRÜ haldusprorektor

TEADAANDED
TRÜ Teaduslik Raamatukogu pa

lub, et kateedrid kiirustaksid ankee
dile «Raamatukogu soovib lugeja
telt te ad a ...»  vastamisega. Ankeeti
de tagastamise tähtajaks oli 25. det
sember 1962. Praegu on laekunud 
kateedritesse saadetud 64-st ankee
dist ainult 4. Palun kiirustage!

TRÜ Teaduslik Raamatukogu

|||illlill!llilillllllllllllllffill!l!lllllll!lll!lilllllll!li!l|il!lllilll!lllilliiH

I  TRÜ suusabaas (sõude-i 
I  baasi juures Em ajõel 
iä ä res) on avatud iga p ä e v | 
|k efla  10—18. j
jf Suuski (koos saabaste-i 
I g a )  laenutatakse töötõendi| 
{või üliõpilaspileti esitam i-| 
|s e l .  Tasu laenutamise eest j  
120 kopikat ööpäevas. i
I  TRÜ Spordiklubi g

Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellim ise 
nr. 150. MB 00510.

sõitjatele tervistava 
puhkelaagri tuusikud, 
mille eest laagris viibi
jatel tuleb tasuda 
60 kop. päevas. Keha
lise kasvatuse ja spor- 
dikateeder kindlustab 
laagris viibijad suusa
varustusega ja annab 
kaasa suusaspordi

õpeta j a-instruktori. 
Selliste laagrite kor
raldamine on planeeri
tud kogu lumeperioo- 
diks.

Kursustel ja õppe
rühmadel, kes soovi
vad sõita Vellavere 
suusalaagrisse, tuleb 
registreeruda TRÜ 
ametiühingukomitees. 

Õppetöö organiseeri
mise küsimused tuleb 
kursusel lahendada 
koos dekanaadi ja 
õppeosakonnaga.

Avaldused, millel on 
dekaani nõusolek, pa
lutakse esitada TRÜ 
ametiühingukomitees

se hiljemalt eksami
sessiooni lõpuks.

J. UNGER

et meie matemaatikutel avanevad 
veelgi paremad võimalused mate
maatiliste meetodite rakendamiseks 
rahvamajanduses.

, ’ K. PIIR

> TIIGI tn. 78. õppimistoana on
sisse seatud A-klubi. Suur ruum, 
mahutab palju. Aga. miks on osa 
laudu tühjad?

«Väga. umbne. Ega kaua siin is
tuda küll ei tahaks. Ka valgustus jä
tab soovida. Seinakontakte on vä
he, -kõik ei saa laualampe kasutada. 
Aga vaiksem ja rahulikum on küll 
kui toas.»

PÄLSONI tn. 28.
«Kus asub teie ühiselamu õppe- 

tuba?» küsime valvurilt.
«Meil ei olegi niisugust».
???
«Päar aastat tagasi oli, kasutati ka 

võrdlemisi ohtrasti. Nüüd paiguta
ti sinna inimesed sisse. Ühiselamu 
nõukogu on võimetu.»

PÄLSONI tn. 14. Valves olev 
noormees juhatab III korrusele. A s
tume võrdlemisi avarasse ruumi. 
Korralikud lauad, laualambid ja raa- 
matulehtede krabin. Kohad on täis, 
ka aknalaudadest võetakse lisa. 
Täielik töömeeleolu. Näib, et siin 
on asi korras.

Kivi kotti!
M  P AJ USTE

EÜSTl
Г ~
RAHVümAAMATUKOOÜ
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TARTU R IIK L IK U  OLIKOOLI PARTEIKOM ITEE. 
REKTORAADI, ELK N ü KOMITEE JA A M E T I

Ü H IN G U K O M ITEE  HÄ ÄLEKANDJA

REEDEL, 8. VEEBRUARIL 1963

Nr.

2(542)
X V I aas tak ä ik

Astudes uude 
semestrisse

«Suurenenud on kõigi erialade kvalifitseeritud spetsia
listide ettevalm istam ine. K õrgem ates ja kesk-eriõppeasu- 
tustes õpib 5,6 m iljonit inimest, nendest kõrgem ates kooli
des 2,9 m iljonit. M öödunud aastal sai rahvam ajandus roh
kem kui 770 000 spetsialisti, sealjuures 319 000 kõrgem a 
haridusega spetsialisti, kelle hulgas oli rohkem  kui 
120 000 inseneri. Kõrgem ate õppeasutuste päevastesse osa
kondadesse vastuvõetud üliõpilaste hulgas on rohkem  kui 
180 000 üliõpilasel (59 protsendil) vähem alt kaheaastane 
praktilise töö staaž.

Töö kõrval õpib ligi 7 m iljonit inimest, sealhulgas pea
aegu 4 m iljonit töölis- ja  m aanoorte koolides ning 3 m iljo
n it kõrgem ates ja kesk-eriõppeasutustes.

Teaduslikes asutustes, kõrgem ates õppeasutustes ja 
m uudes organisatsioonides töötavate teaduslike töötajate  
arv  oli 1962. aasta lõpuks rohkem  kui 450 000.»

Nendes NSV Liidu Ministrite Nõukogu Statistika Kesk
valitsuse andmetes peitub ka Tartu Riiklikus Ülikoolis 
tehtav töö.

Meil on põhjust uhked olla oma töö iile.
Meie ees on aga uued ülesanded —■ anda Kodumaale 

üha rohkem hästi kvalifitseeritud spetsialiste.
Tõstku see meie kohusetunnet!
ftmustagu see meid tööle uue energiaga algaval 1983. 

aasta kevadsemestril!

Ajaloolaste

Kaks uut 
loengusarja

TRÜ biofüüsika laboratoorium  
alustab  kah te  u u t loengusarja, 
mis on m õeldud õppejõududele, 
aspiran tidele ja  asjast huv ita tud  
üliõpilastele.

Esimene loengusari kannab  
pea lk irja  «Faktoranalüüs» ja  sel
les käsitletakse palju tunnuse liste  
süsteem ide uurim ise m etoodikat. 
Loengud on m õeldud eeskätt h u 
m an itaarteaduste  esindajatele 
(psühholoogid, lingvistid, ajaloo
lased jt.). Ka bioloogid ja  m ee
dikud peaksid selle kursuse vas
tu  huvi tundm a. Eelteadm isi 
ainest ei ole tarv is. Loengud to i
m uvad kord nädalas, te isipäevi
ti farm aatsiaauditoorium is. A va
loeng on 18. veebruaril kell 17. 
Lektor L. Võhandu.

Teine loengusari, kestusega 5 
sem estrit, on mõeldud eeskätt 
elusorganism ide uurim isega tege
levate teadusalade esindajatele. 
Esimesel sem estril vaadeldakse 
biostatistika klassikalisi m eeto
deid, teisel ja  kolm andal b iosta
tis tika uuem aid meetodeid: d is
persioon- ja  kodispersioonana- 
lüüs, eksperim endi planeerim ine, 
em piiriliste kõverate lähendam i
ne, regressioonanalüüs, ko rre la t- 
sioonanalüüs, fak toranalüüs, dis- 
k rim inan tanalüüs, ajas to im u
vate protsesside uurim ine. N el
jandal sem estril vaadeldakse 
elusorganism ide kvan tita tiiv se t 
analüüsi, organism i ja  popu la t
siooni kasvuprotsesside uurim ist, 
dim ensiooniteooriat, biomorfoloo- 
gia m atem aatilis i aluseid. Viies 
sem ester on pühendatud  m ate
m aatilisele geneetikale. Loengud 
toim uvad kord nädalas, kolm a
päeviti. Esim ene loeng on 13. 
veebruaril algusega kell 18 V a
nem uise 46 aud. 8 (puhveti kõ r
val). Edasiste loengute aeg kok
kuleppel kuulajatega. Lektor 
S. Veldre.

I ja  2. veebruaril kogunes 
•  T artusse enam  kui 250 

kõrgem ate õppeasutuste, te h n i
kum ide ja  keskkoolide ajalooõpe
ta ja t  n ing teaduslike asu tuste  
töö ta ja t, e t läbi a ru tad a  h ilju ti 
to im unud üleliidulise ajaloolaste 
nõupidam ise otsused ja  k avanda
da nende alusel edaspidist tööd. 
Põhiettekandega M oskva nõupi
dam isest ja  ajaloolaste e ttev a l
m istam isest T artu  
R iiklikus Ülikoolis 
esines A jaloo-K eele- 
teaduskonna dekaan 
K. Siilivask. Tem a 
ettek an n et tä ien d a
sid ü levaated  NLKP ajaloo u u r i
mise ja  õpetam ise o lukorrast sm. 
J. Jakobsonilt ja  üldise ajaloo 
osas sm. L. Rootsilt.

Sm. S iilivask m ärkis, e t a jav a
hem ikus 1948—1962 on TRÜ a ja- 
loo-osakonna lõpetanud 487 spet
sialisti, nendest 261 sta tsionaar
selt, 202 m ittes ta ts ionaarselt ja  
24 eksternidena. Lõpetanud a ja 
loolastest töötab hariduse alal 
ü ldhariduslikes koolides ja  te h n i
kum ides 205 seltsim eest, teadus
likes asu tustes ja  kõrgem ates 
koolides 59, m uuseum ides 50, a r 
hiivides 25 jne. P raegu  õpib as
p iran tu u ris  15 meie ülikoolis lõ
petanud  ajaloolast.

K uid osakonna töö v a jab  edas
pidi tu n d u v a t parandam ist. K äes
oleval õppeaastal ju b a  korrigee- 
riti osakonna õppeplaane kohus
tusliku  õppetöö vähendam ise ja  
üliõpilaste iseseisva töö o sa täh t
suse tõstm ise suunas. Seda tööd 
aga tuleb  jä tk a ta . Ü ldkursuste 
osas on v a ja  üle m inna suurem as 
osas probleem loengutele ja  anda 
tea tu d  kursuse osad üliõpilastele 
iseseisvaks läbitöötam iseks. T ea
dusliku töö alal tu leb  asuda 
uusim ate uurim ism eetodite ra 
kendam isele ja  süvendada kon
ta k ti te iste  uurim isasutustega.

Ajaloo õpetam ise o lukorrast 
vabariig i ü ldhariduslikkudes 
koolides andis ü levaate ENSV 
H aridusm inisteerium i inspektor 
sm. L. A nnus. E ttekannetele  
järgnesid  läbirääkim ised.

2. veebruaril jä tk u s nõupida
mise töö sektsioonides.

K õrgem ate koolide ja  teadus
like tö ö ta ja te  sektsioo

nis kõneles sm. A. P ank -

sejev EKP K eskkom itee P a r 
te i A jaloo Instituud i tegevu
sest ja  koostööst NLKP a ja 
loo õpetajatega, J. K ahk Tea
duste Akadeem ia A jalooinstituu- 
d ist käsitles lähem alt m õningaid 
nõukogude ajaloo uurim ise orga
niseerim ise küsim usi. Suure h u 
viga kuu la ti sm. L. V õhandu e t
tekanne t m atem aatilis te  m eeto
d ite kasutam ise võim alustest a ja -

nõupidamiselt
loo uurim isel. Sm. O. Vares andis 
ü levaate Eesti NSV Riikliku A ja 
loo K eskarhiiv i m aterja lide  k a 
sutam isest ajaloo uurim isel.

Ü ldistades sektsiooni töö tu le 
m usi m ärk is sm. K. Siilivask, et 
teadusliku  uurim ise m eetodite ja 
teem ade kooskõlastam ise osas 
seisam e praegu m urrangu  ees. 
N äiteks tu leks katse korras läbi 
töötada perfokaartide laialdane 
kasu tam ine ajaloo uurim isel. L ä
hem alt tuleks ajaloolastel tu tv u 
da m atem aatilise uurim ise m ee
toditega, et edaspidi rakendada 
neid prak tilises töös. Senisest pa
rem ini tu leb  koordineerida tee
m ade valiku t ja  läbitöötam ist. 
Selline koordineeriv  keskus 
peaks v ä lja  ku junem a Teaduste 
A kadeem ia juures. Üksnes tihe 
koostöö kõigi vabariig is tegu tse
vate uurim isasu tuste  vahel tagab 
k iire  edasiliikum ise ajaloo rindel.

D edagoogikasektsioonis ku t-
*  sus elava m õttevahetuse 

esile sm. V. H aam eri ettekanne 
õpilase iseseisvuse ja  aktiivsuse 
kasvatam isest ajaloo õpetamisel. 
P a lju  huv itavaid  ja  konkreetseid 
näiteid  õpilaste ku ltuuria lase  
silm aringi avardam isest ja  estee
tilisest kasvatam isest 7. ja  8. 
klassi ajalookursuse kaudu esitas 
sm. T arum  Pedagoogika Teadus
liku U urim ise Instituudist. K äsit
ledes ajalooalase klassivälise töö 
probleeme, tõstis T allinna P eda
googilise Instituud i õppejõud sm. 
L. A ndreesen esile ajalooalaste 
olüm piaadide korraldam ise idee, 
mille kohaselt olüm piaad võiks 
toim uda k irja lik u lt kolmes v an u 
serühm as (11. kl.; 9. ja  10. kl.; 
7. ja  8. kl.) alguses koolisisese

Jbo& idi&st 4. tAeiMjelkL! ▼
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ja  koolidevahelise ü ritusena, mis 
biljem  kasvaks kuni ajaloo vaba
riik liku  olüm piaadini. A jalooala
sest kodu-uurim isest Eesti NSV-s 
ja  ajalooõpetajate osast selles kõ
neles Teaduste Akadeem ia aspi
ra n t sm. V. Järv .

Sektsiooni töö lõpul dem onst
reeriti õpetajaile äsja  ilm unud 
Eesti NSV ajaloo seinapiltide 
sa rja  ja  tu tv u s ta ti universaalpro- 
jek to r LETI-55 kasutam isvõim a
lustega ajalootundides.

I /  okkuvõttes nõupidam ise 
tööst m ärgiti, e t ajaloo õpe

tam ise ideeline ja  m etoodiline ta -

Mida öelda möödunud
eksamisessioonist
AJALO O -
KWPJ F«
TEAD U SK O N N AS

huse truu lt ja  edukalt. Eesrindlas- 
teks õpinguis ja  ka ühiskondliku 
aktiivsuse poolest olid m öödunud 
sem estril ajaloo-osakonna I k u r
susel Epp Kangilaski, Helgi Kio-

se oleneb olulisel m äära l sellest, 
kuivõrd  tead likud  on õpetajad, 
kuivõrd hästi nad valdavad  efek
tiivseid õpetam ise meetodeid. 
A jaloo õpetam ine ei tohi jääda 
elust m aha, vaid peab baseerum a 
kaasaegse m arksistliku  ajaloo
teaduse uuem atele saavutustele. 
A jalootundides ja  klassivälistes 
ü ritu stes tu leb  eelkõige silmas 
p idada kasvatuslikke eesm ärke. 
Senisest enam  tu leb  rõhku  p an 
na ajaloo arengu  seaduspärasuste 
avam isele, rahvam asside ja  isiku 
osa õigele selgitam isele ajaloo 
käigus, vältides seejuures tu n d i
de ülekoorm am ist väheolulise 
faktilise m aterjaliga. Õ petajad 
seadku oma töö eesm ärgiks õpi
laste ajaloolis-loogilise loova m õt
lemise arendam ine.

H ädavaja lik  on tugevdada seo
seid ajaloo ja  te iste õppeainete 
vahel, m is on eriti oluline uue 
distsipliini — ühiskonnaõpetuse 
õpetam isel. N õupidam ine m ärkis 
rahu ldustundega ajaloo õpetam i
se m ateriaalse baasi te a ta v a t p a
ranem ist. Endiselt tu n tak se  aga 
puudust Eesti NSV ajaloo k a a r ti
dest, väga vähe on õppefiim e v a
nem ate perioodide kohta. A jaloo 
olüm piaadide korraldam ise ideed 
toe ta ti üksm eelselt.

K odu-uurim ise osas m ärgiti, et 
enam  tu leb  tähelepanu  pöörata 
kogutud m aterja lide  õigele ü l
distam isele. On v a ja  valvel olla, 
et kodu-uurim ine ei kalduks ko
halike iseärasuste ü lehindam ise
le. Meie kodu-uurim ine olgu suu
natud  eelkõige tänapäeva, nä ida
ku konkreetselt kodukoha teed  
kom m unistlikku homsesse.

H. PALAM ETS

M ärgitagu kõigepealt seda, e t 
m ullusega võrreldes püsisid h in 
ded um bes sam al tasem el: kesk
mine sessioonil saadud hindeist 
(sulgudes keskm ine hindeist, kui 
kaasa a rv a ta  m itm esugustel põh
justel eksam eile m itteilm unud 
üliõpilased) ajaloo-osakonnas 
4,18 (4,U3), eesti keele ja  k ir ja n 
duse osakonnas 4,27 (4,15), vene 
keele ja  k irjanduse osakonnas 
4,07 (3,68), võõrkeelte osakonnas 
4,31 (4,14), kogu teaduskonnas 
4,24 (4,04). K uid üksnes keskm i
sed h inded ei paku  veel tä ie lik 
ku  pilti. O luline on ka  see, et 
492-st kõigile eksam eile ilm unud 
üliõpilasest said kõigis eksam i- 
aineis h inde «väga hea» 88 (m ul
lu  91), väga heade ja  heade h in 
netega üliõpilasi oli 260, kuna ra 
hu ldavaid  hindeid  esines 115 ü li
õpilasel. K ui seejuures silm as p i
dada, e t nii m õnedki rahu ldavad  
hinded kõiguvad tegeliku lt «ra
huldava» ja  «m itterahuldava» 
vahel ja  rahu ldavate  h innete ü ld
arv  kogu teaduskonnas oli 183, 
siis paneb see tu lem us m õtlem a, 
kas selliste üliõpilaste puhul on 
tegem ist puudulike võim etega 
või töötam isega alla oma võim e
te. Seda n äh tu st peaksid v as ta 
vad kateedrid  hoolikalt ana lüüsi
ma.

Õppetöös pidid eesti filoloogid 
eksam itulem uste jä rg i loovutam a 
esikoha võõrkeelte osakonnale. 
Vene keele ja  k irjanduse osakon
nal tu leb  aga veel tub listi p ingu
tada, et teistele jä re le  jõuda.

Kõik eksam id hindele «väga 
hea» sooritasid vene filoloogidest 
7, võõrkeelte osakonnast 34 ü li
õpilast. K olm andale kohale ase
tunud  ajaloo-osakonnas to rkab  
silm a 103 väga hea ja  138 hea 
hinde kõrval suh teliselt suur ra 
hu ldavate h innete arv  (40); m it
terahu ldavaid  h indeid saadi 7. 
Vene keele ja  k irjanduse  ja  a ja - 
loo-osakonna kateedreil, sam uti 
õppekom isjonidel ja  komsomoli
organisatsioonidel sugeneb siit 
kiireloom ulisi ülesandeid õppetöö 
parandam iseks ju s t nõrgem ate 
üliõpilaste osas.

Hoopis m eeldivam  on aga kons
ta teerida, e t suurem  osa teadus
konna üliõpilasi on töötanud ko-

lein ja  H alliki Uibo, II kursusel 
— Silvi K aljas, Elle M aia ja  Urve 
Silm, III kursusel — S irje  Krik, 
M argus Leemets, Leili Tambu, 
K alju  Võngri jt., IV kursusel — 
Kaido Jaanson, Endel Koppel, 
Vello Särev, V kursusel — M aile 
Ilves ja  Ja a k  Kangilaski.

Eesti filoloogidest töötasid sil
m apaistvalt Eevi Laido, Pille 
Leissar, Ago P abut, Heigi Pliess, 
Ja ak  Põldmäe, Reet U ring (II k.), 
M aia A rst, Lii vi Labi ja  H aldur 
Oim (III k.), Inga Fiveger, Inger 
Koemets, K arin  Rummo, S irje  
Ruus, Maie Sauvere, Luule Vis
napuu jt. (IV k.), Arvo Eek, 
Endla K aar, M aili Noor ja  M ari 
Viiding (V k.). Vene keele ja  k ir 
janduse osakonna eesrindlikke 
üliõpilasi olid Jek a te rin a  P aras- 
kun, Endla Ploom (II k.), Igor 
Tšernov (III k.). Võõrkeelte osa
konna arvukaist tub lidest üliõpi
lastest tõstetagu esile K ersti E r- 
nesaks, T iina Horm , M are Ligi, 
Els L indvet, Aino Soosaar, Evi 
Sooster, Enno Turm en, Helle 
Laats, Laine Õ unpuu, Tiiu 
Tam m pere (I k.). Ester Hansen, 
Leili H ellenurm , Reet Ju ttu s , Ene 
Kreek, Ele Päll, Saim a Soopart, 
Aili Suu, V iktoria Viir, Anne 
Annus (II k.), P riit Järve, Maie 
Korka, Rein Niidas, Ja ak  Rähe- 
soo (III k.), Mall Tamm, M aila 
Einer, M aila Kiis (IV k.), Rina 
Dubin, Helve Lomp, U rm as Ti- 
gane, Ja an  K aplinski, Jü ri M aad- 
la (V k.).

Kom istuskiviks v iiendate k u r
suste üliõpilastele osutus nagu 
paaril eelmiselgi aastal eksam  fi
losoofia ajaloost. Vene filoloogi
dest sai 7, eesti filoloogidest 2 ja  
ajaloolastest 4 ü liõpilast selles 
distsipliinis «m itterahuldava». 
Näib, e t viim aselgi kursusel pole 
osa üliõpilasi suu tnud  om andada 
rütm ilise, süstem aatilise töö h a r 
jum usi. M ärksa parem ini tu li 
selle eksam iga toim e võõrkeelte 
osakond, kus m itterahu ldavaid  
hindeid  polegi ja  ka rahu ldavate 
arv  (4) on suhteliselt väike.

R. KLEIS, 
A jaloo-K eeleteaduskonna

prodekaan



Et äpardusi ei juhtuks
Talvine eksam isessi

oon möödus ü ldiselt sa 
m a suure pinge all n a 
gu eelm istelgi aastatel, 
kuid esim estel ku rsus
tel on lugu kaunis kurb  
— annab  tunda asjaolu, 
e t üle poole esimese ja 
teise kursuse ü liõpilas
test on tu lnud  too tvalt 
töölt ja  neile tek itab  in 
tensiivne vaim ne töö 
raskusi.

Raviosakonna I k u r 
susel said m itte rah u ld a
vaid hindeid  50 üliõpi
last 157-st, s.o. ligi üks 
kolm andik. Raskem aks 
kom istuskiviks oli a n 
orgaaniline keemia, m il
les m itterahu ldava h in 
de said 44 üliõpilast. 
Kuid ka NLKP ajalugu 
osutus 13 üliõpilasele 
ülejõukäivaks.

Stom atoloogiaosakon
na esimesel kursusel 
saadi palju  m itte rah u l
davaid h indeid (11 
26-st), siingi oli suuri 
raskusi anorgaanilise 
keem iaga (11 m itte ra 
huldavat!).

F arm aatsiaosakonna 
esim ene kursus tu li oma

toime, 25-st üliõpilasest 
kukkusid  siin läbi 6. 

Esimese kursuse (osalt

teisel kursusel läks ek 
samisessioon pisut libe
dam ini — 22-st said

Uuendusi ametiühingu 
liikmemaksude tasumisel

ka järgm iste kursuste) m itterahu ldavaid  hin-
iiliõpilastest asub nii 
mõnigi tõsiselt õppimise 
ju u rd e  alles siis, kui on 
juba h ilja  — nädal- 
kaks enne eksam isessi
ooni algust. Enam ik ü li
õpilasi aga töötas hool
sasti ka sem estri vältel, 
nendega äpardusi ei 
juh tunud .

R aviosakonna teisel

deid 7. F arm aatsiaosa
konna II kursusel ei 
saanud m itte rah u ld a
vaid hindeid keegi, 
a inu lt üks üliõpilane ei 
ilm unud eksamile.

Raviosakonna kolm an
dal kursusel ei läinud 
eksamisessioon ka m it
te hästi. Neil oli õien
dada küll a inu lt kaks

kursusel tu li õiendada eksam it, kuid need on
neli eksam it: NLKP 
ajalugu, poliitiline öko
noomia, inim ese an a
toom ia ja  histoloogia. 
Siin said m itte rah u ld a
vaid h indeid 51 üliõpi-

oma iseloom ult rasked 
ja  ainelt u la tuslikud  — 
dialektiline m aterialism  
ja  mikrobioloogia. M it
te rahu ldavaid  hindeid 
neis ainetes said 32 üli-

last 150-st. Raskem aks õpilast 177-st, kusjuu-
aineks osutus histoloo
gia — 41 m itte rah u ld a
vat hinnet. See asjaolu 
on se letatav  sellega, et 
üliõpilased kon tsen tree
risid oma peatähelepa
nu  anatoom iale ja  jä t 
sid teise täh tsa  distsip
liini — histoloogia nagu 
tagaplaanile. A natoo
m ias oli läbikukkum isi 
suhteliselt vähem  — 14.

res kum m aski oli neid 
enam -vähem  võrdselt.

V anem ate kursuste 
üliõpilastel möödus ek
samisessioon küll suure

kõigis ainetes väga head 
hinded E. H aran , L-M.
Helenurm , E. K irch,
I. M õttus, S. K uulm ann,
T. Kuusk, A. Nääb,
T. Jägel, A. Haldre,
A. Vask,- A. Tilk, 1VI. P a r 
m as , M. K o s e n k ra n iu s ,  Meie am etiü h in g u  v ab ariik lik u  riab tead u sk o n n a  laek u rile  a ru  lae- 
G. A nanjeva, H. Boro- p resiid ium i o tsu se  a lusel tu leb  üli- k u i s e s t .  , „ , . . .  • 
d i tš  L  B erštein A. S i-  koolis liikm em aksude  kogum isel H iljem alt 12 k u u p aev a l an n ab  
„ 2 (1и v  H p isp n b u k  ü le m inna uuele  k o rra le . Senisega ead u sk o n n a  la e k u r  kom itee lae- venkov, V. neisenD U K  v õ rre ld e s  k a sv a tab  liikm em aksude  k u n le  lõp liku lt ule saad u d  ra h a , 
ja  M. Voromna. K u id  tasum ise uu s viis ro h k em  k ohuse- m ark id e  jääg i ja  a rv es tu sk aa rd id , 
k a  esimestel kursuste l tu n n e t n in g  võ im aldab  igal liikm el L iikm em aksude v astuvõ tm ise  löpe- 
m pnriaqiri n ii m õ n e d k i kon tro llid a  liikm em aksu  v o rm is ta - tam ise ja re le  k o o stav ad  tead u sk o n - õiendasid n n  monedKi mlse ÕIgsust ,Et ülalnlraetatud muu. na laek u rid  a ru a n d e  jooksva  kuu
koi к  e k sa m id  v a g a  h e a -  tus p u u d u ta tf kõiki ülikooli k o l l e k -  laekum ise  tu lem uste  k o h ta  iga
d e le  h in n e te le ,  n ä i te k s  tiivi liikm eid, p eatum e sellel p ike- am etiüh ingu  rü h m a  jä rg i n in g  esl-

, -j ,______m olt tav ad  selle  kom itee  laek u rile .
r a v io s a k o n n a  i k u r s u s e l  . +r>irmih A ru saa d av a lt tu tv u v ad  laekum ise  
ü liõ p ila s e d  H. A insaar, Liikmemaksu tasum ine  to im ub k ä ig u g a  ka  tead u sk o n d ad e  büroo- 
R Juhkam , H. Kingsep, edaspidi (alates ja a n u a rik u u  liikme- de o rg .-m assilised  sek to rid , kes ta 
l l .  K o lk  M. Tiivel, p! m aksust) ilm a liikm em aksu  kogum i- gavad  n o rm aa lse  laekum ise.’ Olene- 
R õ u k  F  K inV  s tn m a tn -  se leheta, m is asen d u b  m ark id e  ко- v a it liikm em aksude  m ak sm atajä tm l- 
KOUK, b . K in g , s to m a to  k leen im isppa liikmeraa m atus- se P õ h J u s te s t  e s ita tak se  küsim us lo o g ia o sa k o n n a  I k u rsu - n ese  K leepim isega u iK m eraam atus lükm em ak su d e  m ittem ak sja te  suh-

se liikmemaksu tasumisel. tes arutamiseks kas ametiühingu
Et selleni jõuda, tuleb teha järg- rühmale või komiteele, üliõpilastel

nevad eeltööd kogutakse liikmemaksu 13.— 15.
R ü h m ao rg an isaa to rid  tea tav ad

aegsasti tead u sk o n n a  laek u rile  !?* Ä k n l  пяДХ, н
N eed  ü liõ p ila se d , k e l-  nende poolt v a ja tav a  m ark id e  hui- m£|k su d e  kogum ise paevad . _

]Pi ta lv in e  e k s a m is e s -  8'a sob iva tes üh ik u tes . V iim ane an - Liikmed, kes maksu kogumisel
Qinnn p h sn n n p c tiis  nea  nab need  soovid rü h m ad e  k au p a  kohal ei olnud (komandeeringud,sioon ebaõnnestus, pea ^  laek , , *  ь puhku. jm.), tasuvad otse

selt P.-H. V altna, far 
m aatsiaosakonna I k u r
suselt üliõpilane A. K ar
min.

vad tegem a sellest tõsi- nõutud  m arg id . E dasp id i se isavad  . K * i i •, • • , . . 
sed järeldused. Nad ka a rv e s tu sk a a rd id  kom itee laek u ri ko m itee  laekurile ermimekirja jdr-
peavad kiires korras ju^ f 8. k u u p ä eval võtab teadus-

gi. Komitee l a e k u r i  v a s t u 
v õ t t  on igal teisipäeval ja reedelpinge all, kuid  nende likvideerim a akadeem i- konna la e k u r  kom itee laek u rilt  , „ 1C. , ™. 1fi . 

irnrcncte liliõnilaceH nn lised võlgnevused ja  al- av an sileh eg a  m ark id e  av an si ja Qönocio li il/moni 1 л H

ülesannetega parem ini S tom atoloogiaosakonna

kursuste  üliõpilased on 
juba karastu n u d  eelne
nud eksam isessioonide 
a ja l ja  neil kuigi palju  
ebaõnnestum isi ei esi
nenud. K uid ka v an e
m atel kursuste l osutus, 
e t mõned ei ole suu te
lised ars tiku tse t om an
dam a. Nii langeb kolme 
m itterahu ldava hindega 
välja  raviosakonna IV 
kursuse üliõpilane M. 
Laikm e ja  fa rm aa ts ia 
osakonna V kursuse ü li
õpilane I. Hallik.

V anem atel kursustel 
on palju  üliõpilasi, kes 
õpivad ainu lt väga h ea
dele hinnetele. Näiteks 
raviosakonna V ku rsu 
sel, kus tu li õiendada 
koguni 5 eksam it, said

«ravat a rv e s tu sk a a rd id  n ing  an n ab  need seo ses l“ KmeP“ eu te
g a v a t  k e v a d s e m e s tr i t  h iljem alt jä rg m ise l päeval sam al t  L1IKML1D INFORMEE-
alustam a tosise too tahe viisil edasi rü h m ao rg a n isaa to rlte le . ^  н ~  оп.^ ^ XfA"
all, nii e t kevadisel ek- Kolme p äeva  jooksu l to im ub rü h -  ®®pd m 1fm!hiv1a d m enrvP4Stii4uLnrrinti 'm ao rg an isaa to ri poolt liikm em aksu + . a rv es tu sk aa rd ile ,

vastuvõ tm ine, k u s ju u re s  liikm em ak- M itm etes rü h m ad es  on kom itee en-samisessioonil en
äpardusi ei juhtuks, su tasumise eest vastutab iga liige dise laekuri M. Sõätäikovi süü tõt-
Selleks soovib A rstitea- ise. tu m.oödunud aasta marke saama-
duskonna dekanaa t nei- Liikmemaksu tasumiseks esitab Loodetavasti ^leSitufkse ^еосГ 'таг-
le jõudu ja  edu. Need liige liikmepileti ja ütleb eelmise gid sisse käesoleval semestril. Liik-
aga kellel ei ole tõsist kuu tulud, mille rühmaorganisaator К р ^ и П а “ 1^1Ж1П" ы й П™!и1.» -‘
nuvi ja  võim eid vastu - kirjutab arvestuskaardile. Nimeta- tud märkusega «Haige*-, m is on
tu srikka  arsti-, stom ato- tud summalt arvestab rühmaorgani- kinnitatud rühmaorganisaatori all-
loogi- või farm atseud i- saator liikmemaksu. Selle tasumisel ö g i V ^ Ä i  Ä J a ) .  PLükm e-
Kutse jaoks, need pea- kleebib ta samas väärtuses margid maksu markide olemasolu lllkme-
vad otsim a endale uue, liikmepiletisse ja valged kontsud piletis ja  arvestuskaardil on ain-
jõu- ja  võim etekohase arvestuskaardile ning kustutab mõ- agmetiühingustaaži pidevuSe
eriala, sest vägisi ei lemad kuupäevaga. Liikmepileti an
hakka neid keegi diplo- nab tagasi.
m ini lohistam a.

Prof. M. KASK, 
A rstiteaduskonna p ro 

dekaan

rühmaor&anisaatorUUPufplfkulf nI(fle aJa‘- tük‘- Ja akordtöötasult; tööta-
eaad u d  ra h a  «M leiÄ finSd m a rž id  su lt ' m illine sä ilita tak se  v as tav a lt
Ja ^a rv es tu sk aa rd id  f f i d  m ä rS ta k -  Kehtivale sead u san d lu se le  üh is-
se a v a n s ü lh l f  m aha P u u d u  X l  kondlike  ja  riik lik e  k o h u stu s te
k o rra l k o o sta tak se  a k t m õlem a fäitm ise  aJ a eest, p u h k u se  tasu lt

A m etiüh ingu  liikm em aks ta su ta k 
se eelm ise k u u  k õ ik id est tu ludest:

a llk irjag a . R ü h m ao rg an isaa to r an-

T R Ü  Õ P E T A T U D  N Õ U K O G U S

siolist peab oskama vene keelt
25. ja a n u a ri hom m ikul viisid bussid  e s 

m ak o rd se lt TRÜ N õukogu ro h k em  kui nel- 
jak ü m neliikm elises k oosseisus K ääriku  
õppe-sp o rd ib aasi. Sel päeval oli ta lve taat 
eh tin u d  K ääriku  e riti kauniks. Kohev, 
p ä ik e se sä ra s  k iirg av  lumi n ing  ü leni här- 
m a tise rü ü s  puud  ja  põõsad  k u tsu s id  ü li
kooli õpetlasi, k eda  su u sa tam a , k eda  ma*- 
kam a. *

P ä ra s t  su u re p ä ra s t  sp o rtim ist ja  m aits
vat lõ u n at asu ti sp o rd ib aas i v a s tav a tu d  
peahoone a v a ra s  saa lis  töökoosolekule. 

P ä e v a k o rra  esim ese p u n k tin a  k äsitle ti

prof. M. Kase poolt e tte k an tu d  k ü sim u st 
— « õ p p ek asv a tu stö ö  h ü g ieen ilisest a sp e k 
tist ülikoolis». O lukorra  p a ran d a m ise k s  
võeti v a stu  otsus.

K eskse kü sim u sen a  a ru ta ti  koosolekul 
tead u sa la  p ro re k to r  dots. J. T am m eoru 
e situ ses ülikooli 1962. a. tead u slik u  töö 
a ru an n e t. Sam as k in n ita ti o tsu s ab inõude  
kohta, m is v õetakse  k asu tu se le  vene  k ee 
le tasem e tõ stm iseks ülikoolis. A lljä rg n e 
v a lt avaldam e lü h en d a tu lt N õukogu o t
suse  vene keele kohta.

•  K orra ldada õppeprotsessi n ii, et üliõpilased om andaksid v a ja 
lik u l m äära l p rak tilis e  vene keele oskuse.

•  Kui vene keeles sisseastum iseksam it ei lubata' ra k e n 
dada, pidada va ja lik u k s  ko rra ld ad a  I kursuse üliõpilastele  
esimese sem estri algul vastavad katsed nende vene keele oskuse k in d 
lakstegem iseks. ü liõp ilaste le , kes ei suuda arvestust õiendada, lubada  
seda teha teise õppeaasta lõpul. Kui nad ei suuda iseseisvalt om anda
da nõutavat vene keele oskust, organ iseerida  ülikoo li poolt vastavad  
faku lta tiivsed  õppused. Neile, kes ka esimese õppeaasta lõpul ei soo
r ita  vastavat arvestust, edasiõppim ist ü likoolis m itte  lubada. See nõue 
kehtestada alates 1963/64. õppeaastast. Ka vanem ate kursuste ü liõp i
lastele, k e l le l ' I I  kursusel ei olnud arvestust vene keeles, see ette näha. 
Viim ase sooritam ine annab õiguse pääseda riig ieksam eile . A rvestuse  
sooritam ise täh ta ja  vanem ate kursuste ü liõpilastele  m ääravad  igas osa
konnas Ja kursusel dekaanid , arvestades õppe- ja tunn ip laan i ko orm a
tust ning eksam ite ja  arvestuste arvu  vastaval õppeaastal. Ka neile  
vanem ate kursuste ü liõpilastele , kes ei suuda ilm a ettevalm istuseta a r 
vestust vene keeles sooritada või sellele iseseisvalt ette va lm is tuda, k o r
ra ld ab  ülikool fa ku lta tiivse  õppetöö vene keele om andam ise ab istam i
seks.

•  P idada soovitavaks, e t arvestus vene keeles to im uks vastava  
eria lase ka teed ri esindaja ju ureso leku l (vastavalt ü liõpilaste eria la le ).

•  ü likoo lis  õppim ise kestel tu leb ü liõpilaste vene keele oskust sü
vendada:

— vene keele g ram m a tika  aluste kordam isega, sõnavara a v a rd a 
mise Ja ak tiivse  kõnelem isega vene keele tundides;

— venekeelse k irjan d u se  o tstarbeka kasutam isega õppetöös a la 
tes I kursusest;

— üksiku te venekeelsete loengutsüklite organiseerim isega teadus
kondades;

— kõigi võ im aluste rakendam isega ü liõpilaste venekeelseks kõne- 
p rak tika ks ;

— võim aluste p iires  m en etlu sp raktika  ja ekskursioonide k o rra l
dam isega Vene NFSV-s.

•  Neil e ria la d e l, kus on p ara llee lse lt eesti ja vene õppekeelega  
rühm ad , võ im aldada eesti õppekeelega rühm a kuulu vate l üliõpilastel 
nende soovi k o rra l vene keele parem a om andam ise eesm ärgil kuu lata  
vene õppekeelega rühm adele  peetavaid venekeelseid loenguid.

•  Vastastikuseks abistam iseks keelte om andam isel soovitada dekaa
nidel ü liõpilaste ühiselam usse m ajutam isel pa igu tada ühte tuppa eesti 
ja  vene rahvusest ü liõpilasi.

•  Vene keele ka teed ril õppetöö käigus senisest p õ h ja liku m alt tu t
vuda tegeliku  o lu ko rrag a  kõnekeele p rak tilis e  va ldam ise ning g ra m 
m atika  elem entaarsete aluste ja  sõnavara tundm isega üliõpilaste poolt, 
ra jades sellele vene keele õpetuse sisu Ja m etoodika, arvestades see
ju ures ü liõpilaste ind ividuaalse id  puudujääke.

•  Vene keele tundides:
— rakendada senisest enam  üliõpilasi ak tiv is eeriva id  töövorm e, 

nagu lü h ire fe raa d id  ja  diskussioonid aktuaalsetel teem adel, 
kino- Ja te a tr ik r iit ik a , uudisteoste retsenseerim ine;

— arvestada kõ rv u ta va  g ram m a tika  põhim õtet, arendada ü liõ p i
lastes vene keele iseärasuste teadu s likku  tunnetam ist, selgi
tades v õ rd le v a lt eesti ja  tuntud  võõrkee le  erinevate  keeleliste  
vo rm ide adekvaatset sisu.

•  Keskkoolis õpitud gram m atikaku rsu se  iseseisvaks kordam iseks  
ja süvendam iseks koostada ü liõpilastele  ab istavaid  juh ise id  ja  küsi
m ustikke , mis sobiksid kasutam iseks ka kaugõppeosakonna ü liõp ilas
tele.

•  K augõppe-üliõpilaste lt nõuda vene keele tundm ist ja  eksam i 
sooricamist ühistel alustel statsionaarsete üliõpilastega, sest neil on 
venekeelse k irjan du seg a  töötam ine veelg i va ja lik u m  kui statsionaarses  
osakonnas.

•  Vene keele õppejõud m äära ta  p ideva lt samas teaduskonnas töö
tam a, et nad saaksid süveneda teaduskonna spetsiifikasse, m õistaksid  
vastavasisulist k ir jan d u s t, te rm ino loogiat n ing võiksid asuda eria laste

vene-eesti sõnaraam atute koostam isele.
•  Teaduskonnas töötav vene keele õppejõud peab abistam a ühtlasi 

teaduskonna eria laseid  ring e  vene keelega seotud üritu ste  k o rra ld a 
m isel, sam uti spetsiaalse k irjan du se  kasutam isel.

•  K ooskõlastatu lt teaduskonna m etoodilise kom isjoniga m äärab  
vene keele ka teed er eria lase lek tü ü ri ja  o rgan iseerib  nii ühiste kui ka  
eria laste  tekstide pa ljundam ist.

•  Vene keele ka teed ri õppejõududel selgitada ühelt poolt p õ M a li-  
ku lt keskkoolilõpetaja te  vene keele oskuse taset, te iselt poolt analüüsi
da keskkoolide vene keele p rog ram m i, õp iku id  ja  õppevahendeid , õpe
ta tava  sõnavara v a lik u t, õpetam ism eetodi o tstarbekust, nagu eale vas
tavust ja  eesti keele spets iifika arvestam ist selles, ning avaldada oma 
seisukohti pedagoogilises a jak irjan duses , õp eta ja te  nõupidam istel ning  
ainesektsioonis; vene keele m etoodikud peaksid osa võtm a ainesektsioo
nide tööst ja  kuulum a keskkooliõp ikute au torite  k o llek tiiv i.

•  Teaduskonna m etoodiliste l kom isjonidel selgitada ja  ühtlustada  
venekeelsete õp iku te ja  a llika te  kasutam ist õppetöös, nõuda kohustus
liku  k irjan d u se  täpset p iiritle m is t ja  selle tundm ise k in d la t ko ntro lli.

Teaduskondadel kasutada võ im alust üksiku te venekeelsete loen
gu tsü klite  või teem ade esitam iseks m õne vene keelt hästi va ldava õppe
jõu pooit, kes annaks esinevatele te rm in ite le  eestikeelsed vasted, ü h t
lasi p idada va ja lik u k s  kü la lis lek to rite  kutsum ist.

•  Ü liõp ilas tel, kes on sooritanud arvestuse vene keeles, säilitada  
konsultatsiooniõigus oma õppelõu  (või vastava õpperühm a õppejõu) 
ju ures. Ü liõpilastele , kes avaldavad selleks soovi, ko rra ld ad a  õppetööd 
vene keele om andam iseks ka laiem as ulatuses.

•  P idada va ja lik u k s  teaduskonn iti organiseerida vene keele õpe
tust ka vene keelt p u u d u lik u lt va ld av a ile  õppejõududele ja ab i-õppeper- 
sonalile.

Fotodel: TRÜ õpetatud Nõukogu istung K ääriku l.

ja  sam uti ka  p u h k u se  k o m p en sa t
sioonilt; k ir ja n d u s lik u lt  loengu- ja 
a u to rih o n o ra rilt, ta su lt e r lü lesan - 
ne te  täitm ise , teen e te  ja  tööde ees t 
(konsu ltatsioon , e k sp e rtiis  jm s.).

K ohakaasluse  a lusel saad av a lt 
tö ö tasu lt ta su ta k se  liikm em aks p õ 
hitöökohas.

L iikm em aksu  ei ta su ta  jä rg m is te  
ra h a lis te  tasu d e  pealt: to etus a ju 
tise  töövõim etuse eest. penslontli- 
sed v ä ljam ak sed , k o m andeerira is ta - 
sud.

A m etiüh ingu  kom itee  poolt teo s
ta tu d  k o n tro ll on n ä id an u d  rea  
e k s i m i s i  eelm ises küsim uses. 
P a lju d e l ju h tu d e l on liikm em aksu  
ta su tu d  a in u lt põh ip a lg a lt, ku ig i 
on ü ld ise lt tead a  lisa tu lu d , nä itek s 
h o n o ra rid .

Veel p a a r  m ärg e t sen ise  kon tro lli 
põhjal. Kõige k o rra lik u m  oli laek u 
m ine A ja loo-K eele teaduskonnas 
(laek u r 0 . Haas) ja  m itm es üksik - 
rühm as. Kesk- ja  m ad a lap a lg a lis 
tel o leva t p iin lik  ja  a lan d av  k ä ia  
m itu k o rd a  liikm em aksu  k ü sim as 
m itm esaja lise  töö tasu  saa ja lt.

Uus liikm em aksu  tasum ise  k o rd  
sa rn a n e b  kom som oli ja  p a r te i  liik 
m em aksu  tasum ise  k o rra g a  ja  on 
seega su u re le  osale k o llek tiiv ist 
tu tta v  ja  jõukohane . Võib o le tada  
v õ lgnevuste  tek k im is t vald  ü k s ik u 
tel, kes ei a rv e s ta  teiste le  teh ta v a t 
tüli või kellel on ra sk u s i tööd ist
sip liin iga.

J. RE1MAND

Valimiste eel
TRÜ tööta jate üldkoosolekul v a ll ' 

ti lähenevateks Eesti NSV ü le m 
nõukogu va lim isteks ring kon nako- 
m isjonide koosseisu ü likoo li es in
da jad .

K esklinna va lim isringkond a n r. 
73 v a liti kehakultu uriosako nna  
poolt esitatud kand idaa t J. La idve- 
re. Vanem uise va lim isrin g ko n d a  
n r. 76 va liti H. V algm a kehaku l- 
tuuriosakonnast ja L. Rahula Füü-

s ika-M atem aatikateaduskonnast 
ning Täh tvere  va lim isringkond a  
n r. 80 A. Kään Ö igus-M ajandustea- 
duskonnast.



Jah, need
V astuseks a r tik lile  «Kas need  

on k a  Teie m ured» , m is ilm us 
a ja leh es «TRU» n r. 1, 11. jaan . 
1ЫЬЗ.

Ü lik o o li kaugõppe reorganisee
rim ise peam isena plussiks voio 
pidada seda, e t kaugöppeüliõpila- 
sed tu lid  lähem ale teaduskonna
le, kateedritele , kellega nad 
m oodustavad ühise pere, tu lid  
m nemaie õppejõududele, kes a ita 
vad lahenaada õppetöö soim kusi- 
m usi ja  anda head nou, kui Пак- 
kab kadum a usk enesesse. T ea
duskonnas on p a lju  oppejouae, 
kellel on alati varuks kasulik  
nõuanne ja  ab istav  kasi, kes tu n 
nevad elava t huvi üliõpilaste 
edasijõudm ise vastu. Need on 
prof. A. K ask ja  oppejoua Ellen 
Turu eesti keele kateearist, Aino 
Jogi ja  G ustav L iiv inglise keele 
kateearist, V irve L iiv  ,ii> uen x  
K ibberm ann saksa keele kateed
rist. L inda Erm gson ja  jtiuiar 
Palam ets NSVL ajaloo ka teearist 
j а paijud , p a iju a  teised oppe
joua. mt kõige enam  probleem e 
on I kursustel, sns m aarasim e 
tanavu  1 kursuse üliõpilastele 
ku rsusejuhenaajad . A bistav ja 
h ea tan tuk , k u ia  sam al a ja l ra n 
gelt nouaiik  suhtum ine Kaugop- 
pijasse peaks kuulum a ju b a  op- 
pejöu ku tse-eetika  vaiükonaa. 
F arak u  kohtam e veel m õtteaval
dusi: «Teie üliõpilased võtavad 
pa lju  aega», «Teie üiiopiiaseü ei 
sooritanuü seda eksam it» jne. 
jne. Tegem ist on ju  meie ülikoo
li, meie teaduskonna, meie osa
konna üliõpilastega, kelle m ured 
peavad olem a meie kom ide m u
red. Neid m uresid on aga nii 
palju , e t jä tk u b  kanda igale. 
Kuid kandm isest üksi on vähe. 
iNende lahenaam isele on vaja  
kaasa lüüa. V iimase aasta  jook
sul on A jaloo-K eeleteaduskonna 
nõukogus kahel ko rra l a ru ta tu d  
kaugöppetöö küsim usi ja  vastu 
võetud kaks asjalikku  otsust, 
mille jääg itu  tä itm ine lahendab 
enam iku kitsaskohti, m illest oii 
ju ttu  a rtik lis  «Kas need on ka 
Teie m ured».

Mitte dogma, vaid 
tegevusjuhend

suvisel sessioonil (see tähendab  
vanem atel kursuste l praeguste 
õppeplaanide kohaselt 5—6 vaba 
päeva), siis tu leks õppetöö p la
neerida a inu lt kolmele päevale. 
Kas see oleks Õige? Kas m itte 
jä tta  üliõpilastele rohkem  vali
kuvõim alusi. On ju  tegem ist tä is 
kasvanud -inimestega. Talvine 
sessioon aga olgu peam iselt õppe- 
sessioon, kus üliõpilased saavad 
loenguid, konsultatsioone, soori
tavad  m õningaid eksam eid ja 
arvestusi, m ärtsis aga oleks jä -  
relsessioon eksamisessiooni näol.

Jagan  tä ie liku lt üliõpilaste sei
sukohta, et loengute osatäh tsust 
ei m aksa ü leh innata, nagu seda 
tehakse mõnes kateedris (vene 
k irjandus), kuid sam al a ja l tu n -

siifikat ja  julgem ini praktiseeri* 
da kaugõppes uuem aid õppetöö- 
vorme (prosem inarid, õppefilmid 
jne. jne.). K ateedrite l tuleb  pea
tähelepanu  su u n a ta  õppem ater
jalide m uretsem isele, m is on 
loengukoorm use vähendam ise ja 
iseseisva töö esm aseks ting im u
seks. Sest peam iseks jääb  ikkagi 
sessioonidevaheline iseseisev töö.

Kui üliõpilane «ärkab» 
alles enne sessiooni

Kindel päevarežiim , p laan ipä
rane töö õppem aterjali om anda
misel on esm aseks edu ta g a ti
seks. Nagu näitab  meie teadus
konna sta tistika, sooritatakse

on ka meie» mured

Õppetöö aluseks on õppeplaan, 
ku ia see pole dogma, vaid tege
vus j uhenü. M ööaunud õppeaas-

n e tan  realiteeti, e t p ra e g u  p o le  
veel vajalikke tingim usi nenuest 
loobumiseks.

Oleme iKka veel suured võlg
lased üliõpilaste ees öppem ater- 
ja liae  paijunaam ise ja  ro tap rin - 
uil avaiaam ise osas. E rm  каю  
see uidajaloo, eesti keeie k ateea- 
r i ja  biuliograaiiaosaKonna kon- 
ta. K otaprm t töötab m eil aga ju 
ba kuuendat aastat.

Teiselt poolt tundub, et näit. 
filoloogidel, kellel enam iku loen- 
gu tunue m oodustavad keeled, 
m ida kaugõppe teel on väga ras
ke om anaaaa, peavaa pra*uinsed 
kee ie tunm a ja  ena iaam eu  риш- 
keeies jääm a tunnip laan is k ind- 
laie K o h a le .  E riti kaib see voor- 
riloioogicte kohta, kellele keele
tunn id  ja  p rak tikum iü  ülikoolis 
on ainuKeseKS võim aluseks p rak - 
tiseeriüa Kõnekeelt. On ju  ü li
koolis tu n a u v a lt paran en u a  kee- 
ieoppimise võim alused ja  iga ü li
õpilane, kes tahab  saada heaks 
spetsialistiks, peaKS olema huv i
ta tu d  nende võim aluste m aksi
m aalsest kasutam isest. P õhi
ainetes ja  keeltes vöiks õppe
plaanis e ttenäh tud  loengutundi- 
de a rv u st k inn i pidada, teistes 
a inetes peaks anam a üliõpilaste
le rohkem  m a terja li iseseisvaks 
läbitöötam iseks ja  sessiooni ajal 
korra ldam a sem inare, kollokviu
me sõlm probleem ide lah tim õtes
tam iseks.

Nii näiteks korra ldas NSVL 
ajaloo kateedri õppejõud L. E ring- 
son II k. ajaloolastele prosem i- 
n ari teem al «D ekabristide üles
tõus», mis on NSVL ajaloo söim-

ta l töötasim e v ä lja  uued õppe- probleem e 19. saj. esimesel poo
plaanid  kaugõppe pedagoogilise
le instituudile  ja  tegim e m õnin
gaid korrek tiive ülikooli õppe
plaanides, m ille olulisem  labi- 
vaatam ine toim ub meie tead u s
konnas eeloleval õppesem estril. 
Õ ppeplaanide korrigeerim isel 
läh tum e koorm use üh tlustam ise 
vajadusest ta lv ise ja  suvise ses
siooni vahel ja  õppeainete õige 
järg ivuse prin tsiib ist. K uid õppe
plaan i m uutm isest 
vähe.

iel. Ü liõpilastele saadeti välja 
prosem inari kava, k irjandus, 
mille nad pidid läbi töötam a. 
Prosem inari võib pidada igati 
õnnestunuks. E t üliõpilased võt
sid aru tlusest aktiivselt osa, te k 
kis elav m õttevahetus. N õrgem a
tel üliõpilastel oli võim alik jälg i
da tub lim ate  vastuseid. Löpp- 
kokkuvõtte tegi õppejõud. Üli
õpilaste h innang  — «probleem 

üksinda on sai selgeks ja  kevadel võib ju l
gelt m inna eksameile».

Võiks kaa luda sem inari korra l- 
Järelsessioon dam ist ka k irjanduses, ühiskon

nateadustes jne.
Seega: suvisel sessioonil tuleks 

ka  edaspidi jä tta  eksam ite ja 
arvestuste  päevad ja  võim alikult 
ka  eelpäevad vabaks, ta lvine 
sessioon m uuta  peam iselt õppe
sessiooniks. K ursustele, kus on 
ü le 1—2 eksami, korra ldada jä- 
relsessioon, mis võiks m uutuda 
üheks õppetöö organiseerim ise 
vorm iks. Üldse tuleks meil edas
pidi õppetöö planeerim isel ro h 
kem  arvestada osakondade spet-

A jaloo-K eeleteaduskonna nõu
kogu võttis 16. detsem bril vastu 
otsuse nn. järelsessiooni k o rra l
dam ise kohta m ärtsikuus kooli
de õppevaheajal. Selle poolt h ää 
letas ka A jaloo-K eeleteaduskon
na rühm avanem ate  sessioonieel- 
ne ak tiiv  detsem bris. On ju  ene
sestm õistetav, e t ku i talv isest 
9-päevasest sessioonist jä tta  v a 
baks eksam ite ja  arvestuste  päe
vad, nagu m e tegim e ja  teem e

Eesm ärgil kaunistada m eie ü likoo li üh iselam ud, õp peruum id ja 
'õppebaasid m aitsekate fotodega, m is ka jastavad  m eie ü liõpilaste vaba  
ü ja  veetm ist k e h a k u ltu u ri- ja  sporditöös, ku u lu tab  TRÜ Spord iklub i 
koos TRO k in o -fo to lab orato orium iga v ä lja  KONKURSI PA R IM A LE  
SPORDI FOTOLE.

Fotokonkursist võ ivad osa võ tta  kõ ik  TRO õppejõud, teenistu jad, 
asp irand id  ja  ü liõpilased.

K onkursile  võ ib  spordifotosid esitada p iira m atu l a rv u l. Esitatavate  
fotode m in im aalseks fo rm aad iks  on 1 3 x 1 8  cm.

Esitatavad spordifotod võ ivad  olla spordivõistlustest, treen in g u 
test, m atkadest või m uust tegevusest, m ille l on ühist k e h a k u ltu u ri- ja  
spordiga.

K onkursile  saadetavate fotode esitam ise tä h ta jaks  on 1. SEPTEM
BER 1963. a.

Fotod antakse TRO S po rd ik lub ile  m ärgusõna all. Koos fotodega 
peab olem a kin n in e ü m b rik  au to ri andm etega (n im i, eesnim i, teadus
kond, am et või kursus) ja  foto n e g atiiv id . O m b rik  olgu varu statud  
m ärgusõnaga.

K onkursile  saadetud fotosid hindab kogu TRÜ k o llek tiiv . Selleks 
eksponeeritakse fotod ühe nädala jooksul ü likooli ko hviku  ruum ides.

2 ü rii koosseisus on TRÜ kino -fo to lab orato orium i ju h a ta ja  Eduard  
S akk (esimees), kehaku ltu uriosako nna õppejõud Heino Elken ja  Roman 
N õvandi, kes teevad ko kku võtte  ü likoo li k o lle k tiiv i poolt tehtud h inda
mise tu lem ustest n ing esitavad kolm  p a rim a t spordifoto  a u to rit ü likoo li 
sp ord ik lub ile  prem eerim iseks v im p liteg a  «P arim ale  TRO spordifoto  
au to rile  1963. а.»

Ž ü rii poolt p a rim aks  tunn istatud fotod avaldatakse ü likoo li a ja 
lehes «Tartu  R iik lik  Ü likool».

K ino -fo to labora toorium il jääb  õigus ko n ku rs ile  esitatud fotodest 
teha v a ja lik  a rv  fo tokoopiaid , mis asetatakse ü likoo li ühiselam utesse, 
õpperuum idesse Ja õppebaasidesse, kusjuures kõ ik  esitatud negatiiv id  
tagastatakse h iljem  au torite le ,

enam ik akadeem ilisi võlgu aas ta 
ringselt, m itte  aga meie poolt 
an tud  konsultatsiooni- ja  võlga
de likvideerim ise päevadel. See 
näitab, e t õppejõudude igakuu
liste vastuvõtuaegade teatavaks 
tegem ine üliõpilastele on h äd a
vajalik . Meie teaauskonna Kaug
õppijad saavad veebruariK uu 
jooksul õppejõudude vastuvõ tu 
ajad. See peaks aitam a üliõpilas
tel oma õppetööd parem ini p la 
neerida sessioonivaheajal. Kui 
aga üliõpilane «ärkab» alles paar 
paeva enne sessiooni, siis <?igu 
päevas loenguid 2 või 8 tundi, ei 
jõu ta  sooritada üle 1 eksam i ta l
vise sessiooni vältel.

Nii oli ka tän av u  saksa filo
loogia III kursusel, kus ü liõpi
lastel oli 9-päevasest sessioonist 
1 vaba päev, üks päev 4 tundi, 
ü le jäänud  päevad 8 tundi, s. o. 
kokku 60 tundi, sellest põhi
aineid 34 tundi, loogikat 14, psüh
holoogiat 6, poliitilist ökonoo
m iat 4 tundi, kusjuures osavõtt 
ü ldainete loengutest oli kü lla ltk i 
tagasihoidlik. 15 sessioonil v iib i
nud üliõpilasest sooritasid ainu lt 
8 eksam eid ja  arvestusi, neist 
a inu lt üks üliõpilane, Leelo K al
laste, sooritas üle 1 eksam i (3 
eksam it ja  2 arvestust), mis 
räägib sellest, et üliõpilane oli 
tõsiselt valm istunud sessiooniks. 
Ü lejäänud 7 üliõpilast sooritasid 
igaüks ainu lt ühe eksami. Kokku 
pidid sessioonil viibinud 15 ü li
õpilast sooritam a 61 eksam it ja  
40 arvestust, sooritati a inu lt 10 
eksam it ja  10 arvestust, s. o. 0,75 
eksam it ja  arvestust iga ü liõpi
lase kohta. Vähevõitu!

Inglise keele osakonna III k u r
suse õppeplaan on sama, sessioo
ni tulem used aga parem ad. Ses
sioonil v iib inud 17 üliõpilast p i
did sooritam a 69 eksam it ja  39 
arvestust, sooritati 25 eksam it ja 
19 arvestust. 25-st eksam ihindest 
a inu lt 1 rahuldav, saksa III k u r
suse 10 eksam ist 5 rahu ldavat, 
s. o. 50%.

(Järg  4. lk-1.)

29. jaan u ari hom m ikul röövis 
surm  ootam atult ühe meie lugu- 
peetum a õppejõu ja  nimeka 
teadlase farm akognoosia k a
teedri ju h a ta ja , ENSV Teaduste 
Akadeem ia tegevliikm e profes
sor A lm a Tominga.

A. Tom ingas sündis 15. sep
tem bril 1900 Rakveres. P ärast 
güm naasium i lõpetam ist töötas 
ta  lüh ikest aega apteekides, 
sooritas proviisori abi eksamid 
T artu  ülikooli juu res ja  võlu
tu n a  sellest astüs 1925. aastal 
T artu  ülikooli A rstiteaduskonna 
farm aatsiaosakonda. Lõpetanud 
1928. aastal ülikooli kiitusega, 
jääb  ta  farm akognoosia kateedri 
juu rde  assistendiks. A. Tominga 
teadlasetee algas üliõpilaspõl
ves esimese auh inna vääriliseks 
tu nn is ta tud  võistlustöö esitam i
sega. Tem a erakorralisest huvist 
teaduse vastu  ju tu s tavad  sä ili
nud hoolikalt tä idetud  p rak tilis
te  tööde vih ikud ja  õp inguraa
m at. 1929. aasta l oli ta  juba 
m agister ja  1933. aasta l fa r-  
m aatsiadoktor — üks esimesi 
naisdoktoreid Eestis. 1935. aastal 
sai ta  esimese naisena Eestis 
eradotsendi kutse. 1940. aastal 
on ta  ju b a  professor ja  k a 
teed riju h a ta ja .

Professor A. To
m ingas on oma te a 
duslike tööde kaudu 
olnud tihedas seo
ses p rak tikaga. Ko
dum aa ravim taim ede 
uurim ine, nende kva
liteedi m ääram ine 
keem iliste nä ita ja te  
kaudu, välism aistele 
taim edele asendajate 
leidmine, rav im ta i
mede kultiveerim ine 
Eestis, uu te taim ede 
introdutseerim ine, 
Nõukogude _ Liidu 
uued ravim taim ed — 
need olid küsim used, 
m illega ei tegeldud 
ainuüksi kateedri 
nelja  seina vahel, 
vaid mis kanti ka 
kõikidele p rak tiku te  
nõupidam istele, kus 
professor alati e tte 
kandega esines. P ro 
fessor Tomingas os
kas teadusliku  u u ri
mistöö huvides luua 
sidemed kõikide meie 
m aa farm aatsia  ins
tituu tidega ja  teadus
like uurim isasu tus
tega. Seetõttu  tu li 
ta l ka üle kaheküm 
ne korra  olla opo
nendiks meie Nõu
kogude Liidu noor
tele farm akognosti- 
dele teadusliku  k ra a 

di omistamisel.
1946. aastast alates on ta  

Eesti NSV TA tegevliige.
Professor A. Tom ingas hoolit

ses ka selle eest, e t õppetöö 
oleks tihedalt seotud eluga. K a
teedri ju h a ta jak s  asum isega 
rändavad  loengule taim ede her- 
baareksem plarid  ja  elavad ta i
med, kateedri juu rde raja takse  
1940. aastal ravim taim ede aed, 
1945. aasta l ravim taim ede katse- 
põllud. Ta oli eksam itel nõud
lik, aga õiglane ja  see tõstis 
õpetuse farm akognoosias tõelise 
teaduse tasem ele, see võlus ü li
õpilasi teaduslikku ringi ja  võist
lustöid k irju tam a ning h il
jem  taotlem a kandidaadikraadi. 
1952.—1955. aastan i oli ta  TRÜ 
A rstiteaduskonna dekaaniks.

Teenete eest teaduse põllul 
an ti prof. A. Tom ingale 1945. 
aasta l Eesti NSV teenelise tead 
lase austav  nim etus ning 1952. 
ja  1960. aastal Eesti NSV Ülem 
nõukogu P resiidium i aukiri.

M älestus prof. A. Tom ingast 
kui teenekast teadlasest ja  heast 
pedagoogist jääb  püsim a. Sisen
dagu tem a üllas eeskuju  meie 
noortesse võitlusvaim u teaduste 
kõrguste ründam isel.

J. TAMMEORG

Kui Tartus olid eksamid
. . .  olid V kursuse ju 

ristid  juba  teist ku u d  
m enetluspraktika l Tal
linnas. K o kku  sai m eid  
5 in im est, ku i 3. d e t
sem bril kogunesim e  
Eesti N SV  P rokura tuu
ri. V iim ane aasta — v ii
mane p raktika  ja  ü h t
lasi ka  viim ane lend 
vana kooli esindajaid, 
kes tänu ajast maha  
jäänud õppeprogram
midele on sunnitud ka  
p raktika l jääm a vaid  
«tutvujaks». Tuleval 
aastal lähevad ü likoo
list juristidiplom iga  
tööle juba tootvas töös 
karastuse saanud in i
mesed, kes uue prog
ram m i alusel k inn is ta 
vad oma erialaseid 
teadm isi viiekuulisel 
praktika l koosseisulistel 
kohtadel asutuste ju u 
res.

N üüd aga olid siin 5 
prak tikan ti ja  neist 4 
koguni tütarlapsed. Nii 
m õnigi uuriv  p ilk  seiras 
m eid esim estel tööpäe
vadel — me ei andnud  
vist õiget m õõtu välja, 
sest seisis ju  kab ineti
uksel silt «ERITI 
T Ä H T SA T E  A SJAD E  
UURIJA».

Tavaliselt tahetakse  
prokurörim undris näha 
ikka  m eesterahvast. Ka

näärivanad on tava li
selt meessoost isikud, 
kuid  prokura tuuri nää
ripeol pani tsiv iilkoh tu  
järelevalve osakonna 
prokurör Irene Rum m el 
endale habeme ette, 
öeldes, et siin m ajas on 
see (s. o. habe) ainus 
tunnus, m is m ehi nais
test eraldab, sest tööd 
nõutakse võrdselt. Nii 
hakkasim e meiegi tu n d 
ma end võrdsetena  
võrdsete seas.

Hinge Brandi ootas 
vabariiklikus prokura
tuuris ees juba m öödu
nud aastast tu tta v  ju 
hendaja, sm. Paas Tal
linna Linna P rokura
tuurist. Esimesed m u l
jed vahetatigi sellel p in 
nal, kuidas lahenes 
m öödunud-aastane suur 
riigi vara riisum ine, 
mille uurim isest Hinge 
osa võttis. Ka nüüd  oli 
sm. Paasil käsil m itu  
suurt asja ja ta võttis  
heal meelel juhendada  
ka Reesi Paatsi, keda  
seoses diplomitööga h u 
vitasid eriti a ltkäem ak
su probleemid. Nii soo- 
ritaski ta m itm eid  esi
algseid toim inguid  — 
kuulas üle tunnista ja id , 
pani toim e läbiotsim ise 
ja vara arestim ise ka h t
lustatava juures. Hinge

sai seekord väga h u v i
tava asja  — sissem urd
mise ja  röövimise. Siin  
võis ta rakendada kõiki 
oma värskeid teadmisi 
krim inalistika  erikursu 
sest, hulgaliselt oli va 
ja  inim esi üle kuulata, 
teha operatiivtöödki 
kurja teg ija  leidm iseks.

K üllike Lodit ja  m ind  
huvitasid  seoses diplo
mitööga alaealiste küsir 
mused. Et uurija  sm. 
M alkov oli saanud en 
dale parajasti ühe sel
lise töö, suunati meid  
tem a juurde abilisteks.

T o im iku test vaatasid  
meile vastu  kuue  15- 
kun i 16-aastase nooruki 
signaleetilised fotod. 
Poisid oma pöetud pea
dega tundusid  kõik v ä 
ga sarnased. Esimesed  
ülekuulam ised vaid sü 
vendasid seda m ulje t, 
sest siin lisandus veel 
ühesugune üleolev ja  
«kangelaslik» su h tu m i
ne toim epandud teosse. 
Asi ise ei olnud ju st 
keeruline, kuid  oma ise
loom ult siiski ü ks  jä lg i
m aid, m ida meie sea- 
dusandluseski on vaa
deldud eriti raske ku r i
teona. Et kurja teg ijad  
olid noored, pani veelgi 
enam  m õtlem a noorsoo 
kasvatam ise küsim us  —

m illine osa on siin pro
kura tuuri- ja  kohtuor- 
ganeil, m illine osa on 
siin meilgi? Kas ainult 
konstateerida fakti?  
V õ i. . .

Tuli rääkida poiste 
vanem atega, klassijuha
tajatega, treeneritega, 
töökaaslastega, kordu
valt ka poiste enestega. 
N üüd sai neist igaüks 
meie silm is oma näo ja 
pikapeale nem adki
usaldasid nii mõndagi 
oma senisest, kü lla lt sas
siläinud elukäigust.

Vahepeal oli tu lnud  
uus aasta, ka  vanglas
se. Juba oli poiste n ä 
gudele jäänud kam bri- 
õhu p itser ja  endine 
üleolev m ask oli ka d u 
nud. N üüd huvitas pois
se, m illal nende asi 
kohtusse läheb, et nad 
saaksid kolooniasse töö
tam a, õppima. Kas on 
võim alik kolooniast va 
baneda ennetähtaegselt, 
kui end korra liku lt ü le 
val pidada?

Selline m uu tus vaid 
rõõmustab. Tähendab, 
inim ene hakkas m õtle
ma, tähendab, ka sina 
ei olnud ainult fa k ti 
konstateerija .

M. EERO,
õigusteaduskonna  V 

kursuse üliõpilane



Jah, need on ka meie mured
(Algus lk-1 3.)

Diplomi kvaliteedi eest

K ateedrite l ja  kaugõppeosakon
nal tuleb  sügavam alt ana lüü 
sida üksikute kursuste  üliõpilas
te m adala õppeedukuse põhjusi. 
K erkib ju  päevakorda diplomi 
kvaliteedi küsim us. On vaja 
enam  tu tv u d a  üliõpilaste töö- ja 
õppim istingim ustega kohtadel.

A jaloo-K eeleteaduskonna kaug- 
õppeosakond analüüsis käesoleva 
õppeaasta sügissem estril viim ase 
kursuse üliõpilaste töö- ja  õppi- 
m istingim usi (kokkuvõte «Nõu
kogude Õ petajas» nr. 2, 12. jaan. 
•1963). A nalüüs näitas, e t paljudes 
koolides on kaugõppim ine nagu 
õpetaja  isiklik  m ure, ei näh ta

* seost õpetaja  enesetäiendam ise 
ja  õpilaste õppeedukuse vahel. 
Seetõttu  ei ole kaugõppijaile ga
ran teeritud  töö ühes vahetuses, 
tunde on tih tipeale kaugelt üle 
normi, ühiskondlikke ülesandeid 
annab kahel käel kokku lugeda. 
Tulemus: võlad kasvavad üle 
pea, tekib  käegalöömise m eele
olu, terv is ütleb  üles ja  õpingu
raam atusse ilm uvad kesised kol
med. Seetõttu  me peam e rohkem  
juh tim a üldsuse tähelepanu  v a 
jadusele — hoolitseda kaug 
õppijate töötingim uste eest. See 
peaks eelkõige olema am eti- 

_ ühinguorganisatsioonide ü lesan
ne. Tuleb ka edaspidi ana lüüsi
da üliõpilaste töö- ja  õppimis- 
tingim usi kursuste  ja  rajoonide 
kaupa. A llak irju tanu  poolt koos
ta ti H aridusala K õrgem ate Koo
lide ja  Teaduslike A sutuste töö
ta ja te  A m etiühingu V abariikliku 
Komitee presiidium i otsuse pro
jek t «M õningatest soodustustest 
kaugõppijaile», mille vastuvõtm i
sest oleks olnud m õningane abi 
kaugõppijail. P raegu  aga laekub 
meile ikkagi veel avaldisi «Pa
lun m ind eksm atriku leerida 
om al soovil, sest ühiskondliku 
tööga ülekoorm am ise tõ ttu  pole 
m ul võim alik õppeplaani nõud
misi täita». Kui selliste k irjade 
koopiad saa ta  kas haridusosa
konda või parteikom iteedele, 
siis tavaliselt saabub vastus, et 
ühiskondlikku koorm ust on v ä
hendatud  ja  üliõpilane saab 
õppetööd jä tk a ta .

Õ petaja P eterson  töötab P ä r 
nus. A kadeem iliste võlgnevuste 
p ikendam ise tao tlu st ta  põhjen
das ühiskondlike tööde ü lekoor
musega. Teatasim e kooli am eti
ühingule, e t akadeem iliste võlg
nevuste pikendam ine saab to i
m uda ainu lt tingim usel, kui ka 
kool om alt poolt loob õpetajale 
soodsad õppim istingim used. V ars
ti saimegi vastuse, e t õpetaja 
töötingim usi on parandatud , v a
basta tud  am etiühingu k u ltu u ri
kom isjoni esim ehe ülesannetest. 
See näitab , e t kohtadel on või
m alik reguleerida ühiskondlikku 
koorm ust. E riti praegu, m il üh is
kondlikud alused am etiühingu-, 
parte i-  ja  komsomolitöös üha 
enam  m aad võtavad, tu leks h a a 
ra ta  ühiskondliku tööga kõiki 
õpetaja id  võrdselt.

Seega on sidem ete tugevdam i
ne töökohtadega, haridusosakon
dadega üks õppeedukuse tõstm i
se reserve.

Rohkem metoodilist analüüsi!

Kui uu t tüüp i m etoodiliste 
juhend ite  koostam ine ori meie 
teaduskonnas käsile võetud ja 
loodetavasti eelolevaks õppeaas
taks saavad üliõpilased uued 
kvaliteetsed juhendid, siis kaug- 
õppealase õppetöö m etoodilisi k ü 
sim usi on vaetud  ja  analüüsitud  
vähe.

K augõppeüliõpilastele p ee tava
te loengute ja  p rak tilis te  tundide 
m etoodikas on erinevusi, võ rre l
des sta tsionaarse õppetööga. Ka 
on kaugõppekoorm us tih tipeale 
usaldatud noorem atele kogem us
te ta  õppejõududele, kes vajaksid 
eham  metoodilisi näpunäiteid .

A nalüüsim ist vajaks para llee l
selt s ta tsionaarsete  ja  kaugõppe
üliõpilaste teadm iste tase.

Nende ja  paljude te iste  küsi
m uste lahendam ine peaks jääm a 
m etoodiliste kom isjonide ü lesan
deks. Ka kateedrite l tu leks roh
kem  analüüsida kaugõppealase 
õppetöö metoodilisi küsim usi sel
leks, et tõsta õppetöö üld ist t a 
set.

«Miks ei ole programme?»

— küsivad üliõpilased õigus
ta tu lt. P idevalt oleme esitanud 
oma soove ülikooli kaugõppe
osakonnale vajalike program m i
de saamiseks, kuid saam e ta v a 
liselt neid, m ida meile üldse vaja 
ei lähe. P raegu  on meil puudu 
ülikooli osas 9 olulist program 
mi. K ateedridki on hakanud  
suhtum a skeptiliselt program m i- 
nõudmistesse. Kui Kõrgem a ja 
K esk-erihariduse Kom iteel pole 
meid võim alik rahu ldavalt 
program m idega varustada, tuleb 
sellest inform eerida kaugõppe- 
osakonda, et teaksim e neid ro ta- 
p rindil paljundada. P raegust 
olukorda, e t program m id on k u 
sagil olemas, tellitud , seisavad 
aga am etkondliku b a rjä ä ri taga, 
ei saa pidada norm aalseks. Sel
lest b a rjä ä ris t tu leb  üle saada!

Vajame kindlamaid 
majanduslikke perspektiive

K augõppijate arv  ülikoolis 
läheneb juba kolmele tuhandele, 
on järe le  jõudm as sta tsionaarse
te üliõpilaste arvule. Reas te a 
duskondades, sealhulgas ka A ja- 
loo-K eeleteaduskonnas on ta  aga 
juba kaugelt ü le tanud  sta tsio 
naarsete  üliõpilaste a rvu  (1561 ja 
644).

K uid kaugõppe üldisele kasvu
le ei ole veel jä re le  jõudnud 
kaugõppe m ateriaalne baas (nii 
õppetöö kui ka  elam istingim uste 
osas). P raegusest peost suhu e la
m isest on ting itud  rida tõsiseid 
puudusi meie töös, mis m õjuvad 
tak is tav a lt kogu õppetöö k o rra l
dusele.

M öödunud aasta  sügisel pidi 
riigieksam ite sessioon ülikoolis 
peaaegu nurjum a, sest polnud 
kuhugi m aju tad a  sessioonile saa
bunud  lõpetajaid. V äljapääs lei
ti tä iesti juhuslikku  laadi (profü- 
laktoorium ). K uid kui seda või
m alust poleks olnud!

Loengutundide planeerim ine, 
s. t. tunn ip laan i koostam ine on 
om aette žongleerim ine, sest su u 
rem aid auditoorium e oij a inu lt 
kahel käel kokku lugeda. Oppe- 
ruum e on vähem  kui õpperühm i, 
sellest on ting itud  ka m õninga
ne rändam ine ruum ist ruum i, 
mis eriti ta lvel on ebam ugav.

E riliste raskustega on seotud 
kaugõppeüliõpilaste m aju tam ine 
talvisel sessioonil, sest koolim a
jad  saadakse k ä tte  viim asel m i
nu til ja  ühe päevaga 600 ja 
enam  voodi paigaldam ine ja  v a 
rustuse väljastam ine käib ü li
kooli m ajandustöö tajate le  üle 
jõu. Sellest siis ka puudused, mis 
leidsid kajastam is t artik lis «Kas 
see on ka  Teie mure». Kuid 
kas ka  praeguste m ajanduslike 
võim aluste ju u res  saaks asja  
ko rra ldada parem ini? A rvan, 
e t saaks. Selleks oleks vaja , et 
koolide m ajandustöö ta jad  ei 
vaataks käed rüpes pealt, kuidas 
ülikool m aju tab  oma üliõpilasi, 
vaid aitaksid  ka  ise asjale k aa 
sa. Ülikoolil on ju  k a  m õningaid 
võim alusi nende töö ta ja te  m a jan 
duslikuks hüvitam iseks. P raegu  
on aga kaugõppe m aju tusküsim u- 
sed te rven isti kom andant Ütsil, 
kes jookseb, heal juhu l sõidab, 
ühest koolim ajast teise, sõlmib le
pinguid, veab voodeid, annab  vä l
ja  varustust. J a  siis pole ime, et 
ta  kõikjale ei jõua, ja  et mõned 
saavad voodivarustuse k ä tte  alles 
kell 22.00, nagu see ju h tu s viim a
sel sessioonil II Keskkoolis.

On va ja  täpsustada m ajandus
likke lepinguid, mis sõlm itakse 
koolidega, näidata  neis lepinguis 
täpselt ä ra  ka kooli m ajandusala  
töö ta ja te  kohustused: 1) varustuse 
väljaandm ine päeval, 2) kü tm ine 
õhtupoolikul; et öösel oleks soe,
3) kuum a vee organiseerim ine,
4) õpperuum ide k indlustam ine 
kaugõppijaile ka  ühiselam us.

Need on endastm õistetavad ja  
lahendatavad  küsim used, kuid 
paraku  ju h tu b  nii, nagu tän av u  
oli VI Keskkoolis — suured ko
ridorid, kus oleks saanud  õppi
da, m uudeti pim edateks ru u m i
deks, sest kolm ekordne pinkide 
v irn  laoti akende alla. R iidevar- 
nu  garderoobidest ei toodud, 
need nagu lauadki pidid kohale 
toom a naisüliõpilased ise. See 
näitab, et m õned koolide m a
jandusm ehed (näiteks VI K esk
kooli m ajandusülem ) ei tööta 
kaugeltk i südam etunnistuse jä r 
gi. Meie ülikooli kaugõppe

osakonnal ja  m ajandusosakonnal 
tuleks koolide direktorid , m ajan - 
dusülem ad ku tsuda kord ühisele 
nõupidam isele, et rääk ida kõigist 
puudustest, pretensioonidest ja 
juba nüüd, kui suvise sessioonini 
on jäänud  kenakesti aega, k av an 
dada ühised abinõud edaspidiseks, 
olgugi et need võiksid olla ikkagi 
a inu lt a ju tisteks abinõudeks.

Aga kindlam ad perspektiivid? 
Arvan, et ka  nende loomist tuleb 
alustada eelkõige ülikoolis eneses. 
Toetan igati m õtet reorganiseeri
da õppetöö osaliseltki selliselt, et 
1.—15. ja an u a rin i oleksid sta tsio 
naarsed  üliõpilased õppevaheajal 
või m enetlusprak tikal, kaugõp- 
peüliõpilased aga sessioonil. Kas 
siis tõesti kaugõppeüliõpilastel 
pole õigust ühiselam uile, nor- 
m aalseile elam istingim ustele? A r
van, et on. Sam uti tu leks vähe
m alt A jaloo-K eeleteaduskonna 
osas jaanuärisessioon organisee
rida  m itm es osas, 1. jaan u a ris t — 
7. veebruarin i.

Varustus!

Kui sta tsionaarsetele ü liõpilas
tele v äljastada selline varustus, 
m ida praegu kasu tab  kaugõpe, 
siis vist küll meie m ajandus
meestel poleks asu. E latanud 
pedagoog aga, kelle lapsed ja 
kasvandikud võib-olla õpivad 
ülikoolis, peab m agam a katkise 
teki all, m ida meie m ajandusm e
hed juba am m u ei tohiks tekiks 
nim etada. Tõsi küll, ülikooli 
eelarves pehm e inven tari sum 
m a on otseses sõltuvuses sta tsio 
naarsete üliõpilaste arvust. Kuid 
siis tu leks suurendada kaugõp
pele e tten äh tu d  m ajandusku lu - 
sid ja  asuda ka kaugõppe v aru s
tuse soetam isele k indla perspek
tiivi alusel.

Meie peam iseks m ajandusli
kuks ü lesandeks kaugõppe alal 
on:

•  luua kindlam ad m ajandus
likud perspektiivid;

•  ju b a  nüüd koos koolide esin
dajatega aru tad a  läbi suvise ses
siooni m ajutam isküsim used;

•  parandada kaugõppeüliõpi
laste varustuse kvaliteeti.

On veelgi probleem e, mis v a
jaksid  vaagim ist. Olgu see siis 
õppim ine või õpetam ine, peaasi 
on, et me teeksim e oma tööd sü 
dam etunnistuse järgi.

A. METSA,
Aj aloo-K eeleteaduskonna 
prodekaan  kaugõppe alal

ü.tdaAis ЗСаачЖм d i t m i s d
19. jaanuar oli m eeldejääv  

päev meie õppeasutuse keha
ku ltu u ri harrastajatele ja  
spordihuvilistele  — K ääriku  
õppe-spordibaasis anti p id u 
liku lt kä iku  peahoone. K iit
vaid sõnu nii ehitajate ku i 
ka K ääriku  baasi rajam ise 
initsiaatorite kohta  ü tlesid  
ülikooli rektor prof. F. K le- 
m ent ja  Eesti N SV  M inist
rite Nõukogu esimehe ase
tä itja  A . Green. R ohkearvu
lise külaliste, õppejõudude, 
teen istu ja te , üliõpilaste ja  
ehitajate pere kiiduavalduste  
saatel lõikas sm. A . Green  
traditsiooni kohaselt läbi 
lindi ja  kuu lu tas peahoone 
avatuks. ELK NÜ  K eskkom i
tee büroo liige, T artu  L inna 
kom itee sekretär T. M eri
vä lja  autasustas gruppi ü li
õpilasi — üh iskond likke  eh i
tajaid  — ELK NÜ  K eskkom i
tee aukirjaga. Eesti N SV  
Spordiliidu esimees N. V ana
selja andis aktivistidele üle 
V abariik liku  Spordiliidu au
kirja . Terve rida üliõpilasi ja  
õppejõude sai ühiskondlike  
tööde eest spordiehituste ra 
ja ja  rinnam ärgi. Viim aste  
hulgas oli isegi Tallinna  
K unstiinstituud i esindajaid. 
Edasi k inn ita ti keha, kuula ti 
ülikooli isetegevuslaste e tte 
kandeid, «Harvleki» saatel 
prooviti vastavatud saali par
ke ti headust. Järgmisel päe
val pandi suusad alla ja 
teh ti K ääriku  üm brusse tore 
m atk, m is lõppes mehise lei
liga uues saunas.

Niisuguse lühikroonikaga  
võ iksk i lõpetada, ku i pea
hoone avamisele järgnenud  
päeval poleks K äärikule sõit
nud  EKP K eskkom itee esi
m ene sekretär J. Käbin. M ä
letan, et sm. J. Käbin kü las
tas K ääriku t ühel ju u liku u  
pühapäeval: jälgis Balti liidu
vabariikide üliõpilassport- 
laste võistlusi kergejõustikus, 
tu tv u s  lõpujärgus oleva pea
hoonega ja  vaatas tulevase  
ühiselam u kerk iva id  m üüre. 
Seekord oli sm. J. Käbin  
äärm iselt ü lla tunud, nähes 
ühiselam ut peaaegu samas 
seisus ku i suvel ning avaldas 
arvam ust, et käesoleva aasta 
kolmandas kvarta lis tu leks  
ühiselam u kind lasti kä iku  
anda. K ah juks puudusid  selle 
ju tua jam ise juures ülikooli 
ehitusala mehed.

M ida meile andis peahoone

avamine? Peab ütlem a, et 
avamisel oli rohkem  süm 
boolne tähendus, sest p ra k ti
liselt kasutati peahoonet 
m itm esuguste, isegi ü le liidu 
lise ulatusega ürituste  kor
raldam iseks kogu m öödunud  
aasta vältel. Aasta  lõpus 
teh tud  p ingutused v iim istlu s
tööde alal võimaldasid pea
hoonesse üle kolida köögiper
sonalil. M uidugi on uutes audi
toorium ides hoopiski laheda
m ad tingim used õppetööks, 
avar söökla-klub iruum  võ i
maldab huvitavam alt kasu
tada vaba aega, varsti h a k
kavad siin regulaarselt to i
m um a kinoseansid jne. K uid  
kõige selle juures on prob
leem iks nr. 1 uue ühiselam u  
valm im ine. Ö öbim isvõim alus
te avardum isel kasutaksid  
K ääriku t puhkuse või nädala
lõpu veetm iseks kah tlem atu lt 
paljud  ülikooli õppejõud, 
teen istu jad  ja  üliõpilased. 
Suveperioodil aitavad kitsas- 
kohta  leevendada telgid, kuid  
ta lvel (ja ka vihm asel suvel) 
pole viim astest abi.

M öödunud suvel viibisin  
pikem at aega K äärikul ja  nii 
m õndagi sai selgem aks ehi
tustööde alalt. Võib öelda, et 
peahoone avam ine oleks p i
danud to im um a peaaegu aas
ta  tagasi või vähem alt m öö
dunud kevadel, ühiselam us  
aga oleksid praegu pidanud  
käim a viim istlustööd. Et nii 
kaugele ei jõu tud , selles on 
süüdi ükskõ iksus ja  loidus 
ehitustööde organiseerimises. 
K ui pa lju  aega ku lus kaadri- 
töölistel m uru l kü litam iseks, 
sest puudusid  m aterjalid. 
Õige tööfrondi puudum ise  
tõ ttu  lendasid tuu lde üliõpi
laste sajad töötunnid, m is 
ku lu ta ti laudade ühest v ir 
nast teise tassim iseks või 
ruum ide lõpm atuks korista
m iseks ja  pesem iseks.

Meie ette seati konkreetne  
ülesanne: anda ühiselam u  
kä iku  kolm andas kvartalis. 
Ja vaevalt leidub ülikooli- 
peres inim est, kes sellega 
nõus poleks. N üüd oleks vaja, 
et ehitajad veel kord loeksid  
läbi seltsim eeste Leonovi ja  
Zaglada k irja  ja  hakkaksid  
töötam a südam etunnistuse  
hääle järgi. Oma abist ei 
ütle  ära üliõpilaste pere. K ui 
ei piisa kahest töö tunnist 
päevas, siis tehakse rohkem . 
Töökäte organiseerimisel aitab 
kaasa ka ülikooli kom som oli- 
kom itee. Ühiselamu peab va l
m is saama!

V. LEN K, 
spordimängude kateedri

juhata ja

Fotol ülal peahoone saal, 
parem al sm. A. Green ava
pidustustel kõnelem as. Esi- 
rftese leh ekü lje  fotol vaade  
peahoonele.

E. SAKI fotod

A m atöö rauto juh tid e  ja m ootor- 
ra tta ju h tid e  ettevalm istuskursuste  
jä rq m in e  qrupp töötab 15. veeb
ru a ris t kuni 15. m ain i. Kõikidel osa 
võtta soovijatel koquneda 14. veeb
ru a r il kell 19 peahoone 98. auditoo
riu m i, et saada lähem at in fo rm a t
siooni ja  m äärata  k in d laks tööajad.

Täna kell 20 to im ub Vanem uise  
tn . 46 suures ring aud itoo rium is  
üldkoosolek A rstiteaduskonna aqi- 
taa to rite le .

Täna kell 18 kohtuvad TRÜ  
võim las Kaunase P olütehnilise Ins-

TEADAANDED
tituu d i ja  Ta rtu  Ü likooli v õ rk p a lli
m eeskonnad ja  -naiskonnad.

Kaunase Polütehnilise Instituud i 
võistkonnad kuuluvad Leedu NSV 
tuqevam ate hu lka. Nad on esinda
nud oma v a b a riik i NSV Liidu  
B-qrupis ja  ed uka lt m änqinud ü le
liidu lis te l ü liõpilasm änqudel. M än
gud tu levad  hu vitavad . Tulqe kaa
sa elam a!

Hom me kell 17 kohtuvad samas 
Eesti NSV noortekoondis — TRÜ N 
võ rkpallim eesko nd ja  pühapäeval 
kell 12 Eesti NSV noortekoondis — 
TRÜ I võrkpallim eesko nd .

TRÜ Teaduslikus Raam atukoqus 
on avatud  kaks näitust, üks neist

on ko rra ld a tu d  G. Byronl 175. 
sünniaastapäeva tähistam iseks. Te i
sel näitusel on eksponeeritud tea
du slikke, ilu k ir ja n d u s lik k e , kunsti- 
alaseid jt. tö id, m is on esitatud  
Lenini preem ia saamiseks. Külas- 
taqe!

T oim etaja J. Feldbach
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trü k ik o ja  
trü k k . T artu , ü likooli 17/19. Ü ksik
n u m b ri h ind  2 kop. Tellimis« 
n r. 1150. MB 00533

Г EESTI
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UUE SEMESTRI
PROBLEEME

Prof. F. KLEMENT

lanud sem estril seisab meie 
kollektiivi ees rida suuri 

ülesandeid.
öppetöö osas on kõige tähtsam  

õppeprotsessi edaspidine ra ts io 
naliseerim ine, auditoorium ides 
kohustusliku töö u latuse vähen 
dam ine, üliõpilaste iseseisva töö 
osatähtsuse tõstm ine, õppetege
vuse üha rohkem  loovaks m u u t
mine, uurim is- ja  p rak tilise töö
ga sidum ine.

L ähtudes nendest seisukohta
dest on NSVL Kõrgem a ja K esk
erihariduse M inisteerium is p rae
gu käsil suu r töö õppeplaanide 
ja  -program m ide aluste üm ber
töötamisel, kõrgem ate koolide 
õppe-m etoodika läbivaatam isel.

K a meie õppejõud peavad 
veel palju  tegem a selleks, 

et õppeprotsess nende aines sel
les suunas rad ikaalselt m uutuks. 
Ees seisab suu r m etoodiline töö, 
m ida võiks täiel m ääral võrd
sustada teadusliku tööga peda
googika ja  m etoodika alal. Üli
kooli õppeosakond, m ille koos
seisus on nüüd vilunud peda
googid, ülikooli pedagoogikaka
teeder ja  m etoodiline nõukogu 
peavad välja  ku junem a peam i
seks keskuseks, loovaks staabiks, 
mis korraldaks ja  juh iks seda 
täh tsa t teaduslik-m etoodilist 
tööd. K a üliõpilaste o rgan isa t
sioonid, kõigepealt komsomoli 
õppekom isjonid, peaksid ak tiiv 
selt osa võtm a sellest tööst, igati 
abistam a meie õppeprotsessi pa- 
rem ustam ist.

K uid ka iga üliõpilase ees on 
selles osas vastu tusrikkad  

ülesanded. Tuleb lõplikult loobu
da õppim isest a inu lt eksam ite 
jaoks ja  ainu lt eksam ite eel, tu 
leb loobuda palja lt konspektide 
tuupim isest, vaid tuleb om anda
da pideva iseseisva loova öppi- 
mistöö oskused ja  harjum used.

Selleks, et iseseisvalt töötada 
k irjandusega, peab valdam a kee
li. On ju  selge, et tervel real 
erialadel, kus meie väikesele v a 
bariigile ei ole v a ja  palju  spe t
sialiste, ei saa 20 või ka 100 in i
mese jaoks v ä lja  anda eestikeel
seid õpikuid, ei saa tõlkida eesti 
keelde kõiki spetsiaalseid a ja k ir
ju  ega m onograafiaid.

Kõigepealt tu leb  saavutada 
vene keele valdam ine. Asi pole 
m itte a in u lt selles, et vene keel 
ühendab kõik Nõukogude Liidu 
rahvad , võim aldab läbi käia 220 
m iljoni inim esega 15 nõukogude 
vabariigis. Asi on ka selles, et 
ju s t vene keeles on praegu kõi
kidel aladel olemas kõige rikkam  
k irjandus, m ida kasu tab  terve 
maailm . M itu korda, olles P ra n t
susm aal, USA-s või teistes riik i
des, kuulsin  raa isik likult a rv a 
musi, et meie a ja l ei saa olla 
teadlane ja  üldse haritud  spe t
sialist, kui ei valda vene keelt.

H ilju ti võttis Ülikooli Nõukogu 
vastu  üksikasjalise otsuse vene 
keele õpetam ise kohta . Otsuses 
on e tte  näh tud , et alates 1963/64. 
õppeaastast ei saa ülikoolis eda
si õppida need, kes m itte  hiljem  
kui II kursuse lõpul ei ole soori
tanud vene keele arvestust. 
Neid, kes selleks a jaks on juba 
vanem atel kursustel, ei luba ta 
riigieksam itele ilm a selleta, et 
oleks sooritanud arvestuse vene 
keeles.

Ka võõrkeeli tuleb 
om andada suurem as 
ulatuses kui senini. 
V astavad tunn id  on 
ette näh tud  õppe
plaanis, kuid igaüks 
peab ka ise rohkem  
tähelepanu pöörama 
võõrkeelte valdam i
sele.

S uu r uus algatus meie ü li
koolis on ühiskondlike lisa

erialade teaduskonna asutam ine. 
Igaüks m eist peale oma põhilise 
töö tegeleb am atöörina ühe või 
teise alaga: kes m uusika ja  lau l
misega, kes kehaku ltuuri või 
ku ju tav a  kunstiga, kes foto-kino 
või m ootorispordiga jne. P aljud  
üliõpilased tegelevad süstem aati
liselt ju b a  am m u sellise teise 
erialaga, kasutades neid võim a
lusi, m ida avab neile ülikool ka 
selles suunas.

On o tsustatud  seda tööd kor
raldada veelgi laiem alt, et iga 
üliõpilane võiks vastavalt oma 
huvidele om andada täiendavad 
teadm ised ja  oskused, et ta 
võiks pärast ülikooli lõpetam ist 
ka iseseisvalt tegelda selle alaga 
ning töötada ühiskondliku in st
ruk to rina  (ringi ju h a ta jan a , 
kunstilise isetegevuse või spordi- 
o rganisaatorina jne.).

Iseenesest m õista, et see töö 
peab olema faku lta tiivne ja  ei 
tohi eriti koorm ata üliõpilasi, 
kuid oleks väga soovitav, et kui 
m itte kogu kollektiiv, siis vähe
m alt valdav enam ik meie üliõpi
laskonnast võtaks osa sellest 
väärtuslikust algatusest. L as’ 
iga üliõpilane kaalub,' kas tem a 
elukäigus avaneb veel kord se l
line võim alus teha oma elu s i
sukam aks ja  ilusamaks!

T artu  ülikooli üliõpilased on 
olnud in itsiaatoriteks paljudele 
progressiivsetele ü ritustele . Olen 
veendunud, et ka sel juhu l p a l
jud  teised ülikoolid saavad m eilt 
midagi õppida.
T^ffeie üliõpilastest sotsialist- 

liku kodum aa eesrindlike 
kodanike kasvatam ise raskus
punkt tuleb üle kanda õpperüh
made kollektiivsele tööle selles 
suunas, kollektiivi v ä ljak u ju n d a
misele, kollektiivi vastu tustunde 
väljaarendam isele iga oma liik 
me eest ning iga üliõpilase en e
sekasvatam isele. On loodud k u r
suse (rühm a) ju h en d aja te  in sti
tuu t. Need juhendajad  peaksid 
leidm a tiheda kontak ti iga ü li
õpilasega ja  suure tak titundega 
ab istam a rühm a kollektiivi selle 
töös. Uus põhim äärus ku rsu se ju 
hendaja te  töö kohta, m is h ilju ti 
v ä lja  töötati, peab neid tõsiselt 
abistam a.

^ ^ ä g a  suu r osa kogu töös üli-
*  õpilaste seas on m uidugi 

komsomolil ja  me kõik, kogu õp
pejõudude kolleegium, peame 
igati ab istam a kom som oliorgani
satsiooni.

Ülikooli m ajandusaparaa t peab 
rad ikaalselt parandam a oma te 
gevust selleks, et luua meie ü li
õpilastele ning õppejõududele 
ku ltuursed  tingim used õppe- 
ning teaduslikuks tööks.

Väiklase puuduste lappim ise 
asemel tuleb  ükskord asuda 
p laanipärasele tegevusele kaas
aegse m ateriaalse baasi loom i
seks. See on m uidugi suu r töö 
m itm eks aastaks, kuid on juba 
aeg seda tööd alustada.

Ei ole kah tlust, e t kõik meie 
suurepärase kollektiivi liikmed, 
igaüks omal kohal, loovalt ning 
ausalt täidavad oma kohustused 
ja  meie arm as ülikool astub  veel 
ühe suure sam m u edasi oma 
arenguteel.

T RÜ A M E T I Ü H I N G U K O M I T E E S
11. veebruaril oli koos ülikooli kogu töö 

am etiühingukom itee. Seekord 
olid päevakorras töö ta ja te  vaba 
a ja  veetm ise probleemid, kom is
jonide tööplaanide k innitam ine 
II sem estriks ja  õpperaam atu-

organiseerim ise 
mused.

E ttekannetega esinesid 
L. T rik k an t ja J. Seeder.

küsi-

sm -d

E. OJAND

S U U R  TÄ N U
J. G ulja jev  avaldab tänu  T artu  

R iikliku Ülikooli rektoraadile, 
soom e-ugri keelte kateedrile ja 
A jaloo-K eeleteaduskonna Õ peta

tud  Nõukogule vastu tu lelikkuse 
ja  tähelepanu  eest, mis sai osaks 
tem ale ta  väitek irja  kaitsm ise 
puhul T artu  Riiklikus Ülikoolis.

K O H T U M I S Õ H T U  EESTI  N S V  V Ä L I S M I N I S T E R  
A. G R E E N I G A

28. veebruaril kell 19 toim ub 
EPA aulas EPA ja  TRÜ komso- 
m olikom iteede korraldusel koh
tum isõhtu  ENSV välism inister 
A. Greeniga, kes vastab küsi
m ustele:

•  ÜRO tegevusest;

V E E L
Ü N A L E H T E D

•Viimasel ajal on meie ülikooli seinalehtede koh
ta õigusega kriitikat tehtud. Olukorra paran 
damiseks korraldasid TRÜ ametiühingukomi
tee ja ELKNÜ TRÜ Komitee seminari seina
lehtede toimetajatele.

* kolonialism i ja  vähem usrah
vaste probleem idest;

0 A m eerika elulaadist. 
Küsim used palum e tu u a  kas 

TRÜ komsomolikomiteese või 
TRÜ ajalehe toim etusse 20. veeb
ruariks.

Seminarist osavõtjad 
leppisid kokku, et ka tä 
napäeva ülikoolis on sei
nalehel oma kindel koht 
ja ülesanne. Ta peab ole
ma oma osakonna hää
lekandja ja ta on see
tõttu määratud eelkõige 
oma osakonna üliõpilas
tele. Seinaleht peab aita
ma kujundada osakonna 
kollektiivi.

Et väärida häälekandja 
nimetust, peab toimuma 
murrang seinalehtede si
sus. Seal avaldatud ma
terjal peab olema konk
reetne, päevakohane ja 
peab puudutama kõige 
olulisemaid probleeme ja 
küsimusi, osakonna elus. 
Meile ei ole vaja üldsõ
nalisi ja väheütlevaid 
artikleid, mis korrutavad 
ammutuntud tõdesid. 
Seinaleht peab kajasta
ma osakonna elu kõiki 
külgi — õppetööd, tea
duslikku tööd, distsiplii
ni, kultuuritööd ja estee
tilist kasvatust, spordi

tööd jne. Kõigisse nen
desse küsimustesse tuleb 
suhtuda poliitiliselt, tuleb 
näha neis sisalduvat 
ideoloogilist momenti. 
Sellega saavutama, et 
seinaleht muutuks täht
saks poliitilise kasvatus
töö vahendiks.

Tähtsa koha seinalehte
des peaksid om andam a 
kriitika, diskussioonid ja  
konkreetsed ettepanekud 
puuduste ja raskuste kõr
valdamiseks. Kõiki osa
konda puudutavaid  prob
leeme tuleb tõstatada ot
seselt ja teravalt. Sel ju
hul on aga vältimatu, et 
ilmuksid, vastused kriiti
kale ja ettepanekutele. 
Tuleks avada eri rub
riik «Meile vastatakse». 
Osakonnasisestele küsi* 
mustele peab vastuse mu
retsema toimetus. Üle- 
ülikoolilistelt instantsi
delt vastuse saamiseks 
tuleb küsimuses oleva 
kriitika või ettepaneku 
ärakiri tuua komsomoll-

komiteesse, kes siis vas
tuse muretseb.

Muidugi on võimatu 
mahutada ühte numbris
se materjale k õ i g i  eel
nimetatud küsimuste koh
ta, kuid 3—4 numbri 
jooksul on see täiesti 
võimalik. Selleks on va
ja tagada seinalehtede 
regulaarne ilmumine. Se
minaril otsustati, et osa
konna seinaleht peab il
muma v ä h e m a l t  1 
kord kuus ja selle eest 
isiklikult vastutajat iks 
määrati seinalehtede toi
metajad ja ka osakonda
de komsomolibüroode 
massilise poliitilise töö 
sektorid.

Tekkis küsimus, et ka 
ühe kuu jooksul v an a
neb osa m aterja lis t liig
selt. Selle vältim iseks 
soovitati (kui terve uue 
num bri väljaandm ine 
üle jõu käib!) osa m a
te rja lis t päevakohase
m aga asendada.

Palju olulisi mõtteid 
avaldati seinalehtede ku
jundamise kohta. Mõnel 
osakonnal soovitati mu
retseda oma seinalehte
dele uued alused (eesti

filoloogia, kehakultuur 
jt.). Mõnele seinalehele 
heideti ette materjalide 
liigset kuhjamist ja kire
vust. R õhutati veel h ea
de valitud  piltide ja  
karika tuu ride  vajadust. 
Seinalehtede toimetuste
le tehti ülesandeks säili
tada kõik mahavõetud 
numbrite materjalid, 
luua n.-ö. liikuv arhiiv . 
Igal seinalehel peavad 
väljas olema jä rje k o r
ranum ber ja  toim etaja 
nimi.

Seinalehtede toimetus
te töö stimuleerimiseks 
otsustati eeloleval se
mestril korraldada seina- 
lehtede-vaheline võistlus 
(5. mail), kus võetakse 
arvesse seinalehtede il
mumise regulaarsus, nen
de sisuline ja kujundus
lik külg. Hindamisele ei 
tule ainult üks number, 
vaid kogu semestri jook
sul ilmunud numbrid. 
Selleks tuuakse kevadise
le seinalehtede ülevaatu
sele ka arhiivid. Žürii 
poolt parimaks tunnista
tud seinalehe toimetust 
premeeritakse.

J. LEET

Nr.

3(543)
X V I aastakäik

Kõlql m aade pro letaarlased , ühlneqel Komsomoli- 
komitee ootab
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Tähelepanu, kursuste  kom 
som olisekretärid, grupporgid 
(rühm a-, kursuseorganisaato- 
rid), kes pole toorfud ülikooli 
komsomolikomiteesse n im e
k irju  üliõpilaste ühiskondlike 
elukutsete ning ÜET-s õppida 
soovijate kohta. TÄNA ja 
HOMME on viim ane aeg se
da teha. N im ekirja koostam i
sel tu leb_pidada silmas jä rg 
misi nõudeid:

A esimeses lah tris  on nimi 
ja  eesnimi;

A  teises lah tris  on m ärgitud  
eriala, mis on kellelgi juba 
olemas, selle puudum isel jääb 
lah ter tüh jaks;

A  kui teine lah ter on tühi, 
m ärgim e kolm andasse eriala, 
m ida soovime om andada 
(täidetud võivad olla ka mõ
lem ad lahtrid).

M ä r k u s :  kolm andat
lah tr it  ei tä ida  a in u kestena  
m istahes o sakonna  k ak s v ii
m ast k u rsu s t. Kui neil aga 
eria la  on olem as, tu leb  täita  
teine lah te r.

A lljärgnevalt avaldam e e ri
alade loetelu:

1) kehaku ltuu riin s truk to r 
(m itte kehakultuuriosakonna 
üliõpilane);

2) spordikohtunik  (m itte k e 
hakultuuriosakonna üliõpila
ne);

3) tu rism iinstruk tor;
4) allveespordiinstruktor;
5) au to-m oto instruk tor- 

ühiskondlik autoinspektor;
6) looduskaitseinstruktor- 

ekskursiooni j uht;
7) koduku ltuuriinstruk to r;
8) ühiskondlik  san itaarinst- 

ruk to r (m itte A rstiteaduskon
na üliõpilane);

9) pioneerijuht;
10) rahvam alevainstruk tor;
11) ilm alike kom betalituste 

korra ldaja;
12) ajalehe k ir ja saa tja -raa -  

d ioreporter (m itte žurnalistika 
eriha ru  üliõpilane);

13) ühiskondlik raam atuko 
guhoidja — kirjandusring i 
ju h a ta ja  (m itte b ibliograafia 
eriha ru  üliõpilane);

14) kino-fotoringi juht;
15) kinodem onstraator;
16) raadioam atööride ring i

juht;
17) ühiskondlik kunstn ik- 

dekoraator;
18) lek tor-propagandist 

(vastavalt huvile ja  erialale);
19) näitering i j uht;
20) rahvatan tsu ring i j uht;
21) koori ja  ansam bli juht;
22) ühiskondlike m ängude 

korra ldaja-peo tan tsude õpe
taja;

23) sõnakunstnik-konfe- 
ransjee.

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKO O LI PA RTEIK O M ITEE j ’ 
REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA A M E TI

Ü H IN G UK O M ITEE HÄÄ LEK AND JA

REEDEL, 15. VEEBRUARIL 1983

VALIMISTE EEL

Agitpunkti töödest ja muredest
Juba m õnda aega on ava tud  keem iahoones asuv ag itpunk t 

nr. 2. Kui astu te  sisse, võite lugeda laudadel asuvaid a jak ir ju  
ja  ajaleh ti, m ängida m alet ja  saada valveagitaatoreilt valim istes
se puu tu v a t inform atsiooni.

A gitaatorite kollektiiv, mis koosneb A jaloo-K eele-, Füüsika- 
M atem aatikateaduskonna ja  kehakultuuriosakonna üliõpilastest, 
on asunud valija te  n im ekirjade koostamisele.

A gitpunkt korraldab valija tele  m itm esuguseid üritusi. H il
ju ti toim us kohtum ine koduperenaistega TRÜ kodunduse kab i
netis, tän a  kohtuvad valijad  advokaat Tüütsiga. Lähem as tu le 
vikus vestab sm. J. K alits oma reisim uljetest, toim ub küsim uste- 
vastuste õhtu teem al «Kooli ja  kodu osast laste kasvatuses» ning 
23. veebruaril m alesim ultaan.

On aga m uresidki.
A gitpunktile oleks vaja oma telefoni.
A gitbrigaadide brigadiridest on ainu lt vene filoloogide b ri

gadir sm. Inna G alkina rääk inud  ag itpunkti ju h a ta ja le  brigaadi 
tegevusest. Teised aga ootavad, et neid endid otsitaks.

Oleks hea, kui seataks sisse televiisor. K üllap füüsikud le ia
vad võim aluse korra liku  an tenn i ülesseadmiseks. A. PABUT

#  E S I M E S E D  K A T S E T U S E D  #
Pikemalt  <rTRÜ-Filmist» loete meie ajalehe järgmisest 

numbrist.



K O M M U N I S T L I K U  TÖÖ K U R S U S E  N I M E L

H E A  E E S K U J U
M öödunud sem estri lõpul and 

sid A rstiteaduskonna farm aa tsia 
osakonna IV kursuse komsorg, 
kursuse vanem  ja  kursuse hool
da ja  oma -tööst a ru  teaduskonna 
parteibürool. Oli, m ille üle m õt
teid  vahetada, sest see on A rs
titeaduskonna üks esimesi k u r
susi, kes taotleb kõrget nim e
tu s t — kom m unistliku  töö k u r
sus. Nüüd taotlevad ka teised 
kom m unistliku töö kursuse n i
m etust. Nendele küsim ustele on 
su u rt tähelepanu  pühendanud 
prof. Veiderpass.

Oma eesm ärkidest ning senis
test saavu tustest tegi kokkuvõtte 
kursuse kom sorg Maie Sutt. Kõi
gile büroo liikm eile oli selge, et
IV kursuse farm atseudid  koos 
ku rsusejuhenda ja  dots. K irschiga 
on ära  te inud  suure ning h in n a
tav a  töö. Milles siis viim ane 
seisneb? Eelkõige tu leb  k iitvalt 
m ärkida, et ku rsus moodustab 
ühtse ning sõbraliku kollektiivi, 
kus keh tib  põhim õte — kõik ühe, 
üks kõigi eest. On pühendatud  
senisest suurem at tähelepanu 
eria laste  teadm iste om andam ise
le. Kõnealused üliõpilased on 
tu n d u v a lt tõstnud oma õppeedu
k u s i  Nii oli m öödunud õppeaas
ta  kevadsem estril kursuse kesk
mine h inne 4,2. Akadeem ilisi 
võlgnevusi ei ole ka praegu. ÜTÜ 
tööst võtab aktiivselt osa 12 ü li
õpilast. Sam aaegselt erialaste 
teadm iste om andam ise tõusuga 
kasvas ka  üliõpilaste poliitiline 
aktiivsus, m ille k indlaks tõen
diks on asjaolu, et 22-st k u rsu 
sel õppivast üliõpilasest on 20 
kom m unistlikud noored. Kõik 
nad on aktiivsed komsomoli liik 
med. P o liita laste teadm iste om an
dam isel rakendatakse  m itm esu-

Kunstilise 
isetegevuse 
ülevaatus

Nagu igal aastal, nii toim ub 
ka käesoleval \aastal üle- 
ülikooliline kunstilise isetege
vuse ülevaatus.

Jvuigi käesoleval aasta l jääb  
ä ra  vabariik lik  kõrgem ate 
koolide kunstilise isetegevuse 
ülevaatus, ei p iirdu  üleülikoo- 
liline ü levaatus a inu lt ü li
koolisisese ülevaatusega.

V astava lt Ü leliidulise Ame
tiüh ingu te  Kesknõukogu P re 
siidium i otsusele ko rra ld a tak 
se 1962. a. 1. novem brist kuni 
1963. a. 1. oktoobrini am eti
ühingute kunstilise isetegevu
se ülevaatus, mis vastavalt 
juhendile toim ub kolmes voo
rus. Selle ülevaatuse esim e
seks vooruks on m eil üle- 
ülikooliline ülevaatus, mille 
võ itjad  saavad II vooru — 
T artu  linna ülevaatusele, 
mis toim ub 1963. a. ap ril
lis. Kolmas voor — v ab a riik 
lik — toim ub juun is-juu lis  
Tallinnas, kuhu  pääsevad lin 
na parim ad.

V abariik liku  vooru parim ad 
võtavad osa aruandekon tser- 
dist Moskvas, kus parem ini 
esinenud kollektiive au tasus
ta takse  diplom iga ja  üksik 
esinejaid  laureaadi r in n am är
giga.

E rinevalt eelm istest aa s ta 
test ei toim u käesoleval aas
ta l üleülikooliline ü levaatus 
teaduskonniti, vaid žanride' 
jä rg i konkurss-ü levaatustena 
alljä rgnevate l tähtaegadel:

9. m ärtsil — konkurss-ü le- 
vaatus sõnakunstnikele, vo
kaal- ja  instrum entaalso listi
dele;

17. m ärtsil — konkurss-ü le- 
vaatus vokaal- ja  in strum en
taalansam blitele;

23. m ärtsil — konkurss- 
ülevaatus agitbrigaadidele ja  
o rig inaalžanri esita jatele;

30. m ärtsil — konkurss- 
ü levaatus võimlemise ja  ta n t
surühm adele n ing üksikesine- 
jaile.

T äiendavat inform atsiooni 
ja  ü levaatuse juhendiga tu t 
vuda saab TRÜ klubis, Tähe 
tn . 29, tel. 04/579.

K unstilise isetegevuse kol
lektiivid ja  üksikesinejad! 
Võtke ak tiivselt osa kunstili
se isetegevuse ülevaatusest!

TRÜ klubi ju h a tu s

guseid huvitavaid  vorme. Nii on 
viim asel a ja l poliitinform atsioone 
organiseeritud  vik toriin i kujul, 
kus kaks kursuse õpperühm a 
om avahel võistlevad.

Sam aaegselt erialaste ja  polii
tiliste teadm iste om andam isega 
tä iendavad  üliõpilased p idevalt 
end ka k irjanduse- ja  kunsti- 
alastes küsim ustes. K ülastatakse 
teatrie tendusi ning filme, millele 
järgnevad  aru te lud , õnnestu n u d  
ürituseks oli kunstn ik  G. Raua 
näituse külastam ine, millele jä rg 
nes kohtum ine kunstnikuga.

Tehtud  on aga a inu lt esimene 
sam m  kom m unistliku töö ta se 
mele jõudmiseks. Esineb veel te a 
tud  p innapealsust poliitiliste 
teadm iste om andam ises — ei 
tohi ju  rahu lduda selles ainu lt 
poliitiliste inform atsioonidega 
n ing üksikute a jak irjade  luge
misega.

A rstiteaduskonna parteibüroo 
kiitis heaks farm aatsiaosakonna 
üliõpilaste algatuse n ing ta o tlu 
se, esile tuues eriti IV kursuse 
farm atseu tide saavutusi. S am a
aegselt soovitas büroo aruandva 
kursuse üliõpilastel koostada tä p 
susta tud  p laani edaspidise töö 
jaoks. Ü htlasi peeti vajalikuks 
senisest suurem at tähelepanu  
pöörata ühiskondliku elukutse 
om andam isele. Soovitati abistada 
farm aatsia  I ja  II ku rsust kom 
m unistliku  kursuse nim etuse 
taotlem isel. A valdati soovi, et 
farm aatsia  IV kursuse üliõpi
lased läheksid edasi oma otsin
gutes ning saavutustes parem a 
nimel, oleksid innustavaks ees
kujuks teistele üliõpilastele.

A. PETERSON 
K. GROSS

K ehakultuuriosakonna aspirant Ivo Okiс uurib juba pikem at 
aega bussijuhtide tootm isvõim lem ist. Eksperim entaalosa on põhili
selt teostatud. On vaja leida kõige ratsionaalsem  harju tuste  jä rje 
kord ja  iseloom.

Fotol: A sp irant O kk (paremal) määramas bussijuhi reaktsiooni- 
kiirust seadeldisega, m is on konstrueeritud  tem a enda idee järgi 
ülikooli töökojas. Nagu ta ise ütleb, on seadeldis «väga em otsio
naalne» ja bussijuhtidele meeldib sellega töötada.

TRÜ T eaduslik  R aam atukogu  tä 
h is tas  G iovanni Boccaccio (1313— 
1375) в50. sü n n ia a s ta p äe v a  k ir ja n i
ku teoste nä itu seg a.

V anim aks ra am atu k o g u s  le id u 
v ak s Boccaccio teoseks on 1539. a. 
B ernis ilm unud  u la tu slik  tra k ta a t  
«De C laris m u lie r ib u s »  («K uulsatest 
naistest» ). V äljaanne on v ää rtu s lik , 
s e s t  siin on sä ilinud  teose  99. p e a 
tükk, m illes rä ä g ita k se  n a isp aav st 
•Toannast.

A utori p ea teo ses t «Dekam ero- 
nist»  on nä itu se l m itm eid i ta a lia 
keelseid  trü k k e . N endest vanem ad 
on 1582. a. ja  1590. a. V eneetsias 
ilm unud.

Itaa lia  k eeles on veel au to b io g 
raa filin e  ro m aan  «Fiam m etta», v ä r 
sikogu  «Rlme» ja  sa tiirilin e  a u to 
b iog raafiliste! a ine te l k o o sta tu d  «II 
Corbaccio» («Kuri kaaren»).

R ikkalikkude illu stra ts io o n id eg a  
on 1896, a. M oskvas A. N. Vesse- 
lovski tõ lkes ilm unud  «D ekam eron».

N äitusel on m itm eid  B o c c a c c i o  
teoste  sak sak ee lse id  tõlkeid, nende 
h u lg as ka  D ante e lu lugu  «Das L e
ben  Dantes».

I. MAASTIK

ö /itu L  щ а  j u t t u

@ещ Otsaga
Mis a jast seob teid n.-ö. sõp

rus TRÜ aulaga?
Täpselt ma nüüd  vastata ei 

oska, kuid  pärast sõda andsime 
siin kontserte. See oli um bes  
1946.—1947. aastal. Tookord olid 
meil Tartus esinedes kavas ka 
ooperid «Figaro pulm» ning «Pa
jatsid». Tartus olen m a varem  
esinenud «V anem uises» kü la li
sena, siis kui lavastati «R ahutu  
õnn».

Mida uuem at on teil plaanis?
Veebruari lõpul esinen soolo- 

kontsertidega Leningradis. M ärt
si keskel aga saab lavaküpseks  
«Othello», kus m ul tuleb täita  
Jaago osa. Võlgu on m ul ta r t
lastele ka ü ks soolokontsert. 
M itte kuidagi pole seni aega 
leidnud. Võib-olla m aikuus . . .  
On küllaku tseid  ka Berliini ja 
Ungarisse, ku id  ajanappuse tõ t
tu  ei saa praegu jaatavalt vas
tata. Uute laulude osas oleneb 
kõik heliloojatest. Tahaksin  
kangesti tegelda tõsise m uusi
kaga. K uulajad tunnevad  m ind  
küll viim asel ajal peam iselt ke r
ge m uusika  keskelt, ku id  see 
pole ik ka  see.

F ilm ides esinem ist niipea plaa
nis pole.

Teilt kui om aaegselt Eesti p a 
rem alt u ju ja lt oleks huvitav  
kuulda arvam ust meie u jum is- 
spordi kohta, ja  kas teil endal on 
ka veel aega spordile tähelepanu 
pühendada?

Meie kliim as on rohkem  vaja  
sisebasseine. Ega välisbasseinide 
olukordki kiita  ole. See viga an 
nab end aga parandada. Meie 
ujum isspordi tase on siiski ka u 
nis kõrge ja meie u ju jad  väga 
tublid.

Endal tõesti pole olnud aega 
suurt sporti vaadata ega ise teha  
(sai tegeldud kunagi veerand
sada aastat tagasi). P uhkuse ajal 
olen hakanud tegelem a kala- 
spqrdiga. Sportlike saavutuste  
osas ta suurt m idagi ei paku, 
kuid  on heaks vahelduseks töö
le, tõeliseks puhkuseks.

Ja  lõpuks — m ida on teil soo
vida meie ülikooli perele?

K õike head. Ikka  edu ja  õnne 
töös, isik likus elus. Ja veel, et 
pühenduksite  kogu hingega oma  
huvialale.

Ilma võlg
nevusteta

M öödunud eksam isessionil val
m istasid rõõm u eriti vanem ad 
kursused, kus eeskujulike h in 
nete a rv  on tän av u  eriti kõrge. 
Esireas sam m uvad m õningad 
tublid  kursused, nagu m atem aa
tika  IV, füüsika V ja  keem ia V 
kursus. K uid vanem ate kõrval 
esines täiseduga ka m atem aatika 
pedagoogilise h aru  I kursus. 
Esm akordselt rea aasta te  vältel 
jõudsid pedagoogilise h a ru  kõik 
28 üliõpilast edasi ilm a võlgne
vuseta ja  üldiselt üsna heade tu 
lemustega.

Eeskujuks oma sihikindluse, 
püsivuse, suure töö ja tah tejõuga 
tu leb  seada kõikidele teaduskon
na üliõpilastele eeln im etatud  I 
kursuse üliõpilast — endist T artu  
P im edate Kooli kasvandikku
— Raivo K underit, kes v aa ta 
m ata oma ebavõrdsele te rv isli
kule seisundile sooritas a rvestu 
sed ja  eksam id a inu lt m aksi
m aalsetele hinnetele.

Rõõm ustava kõrval aga tuleb 
väga tõsiselt mõelda õppeedu
kuse parandam isele füüsika pe
dagoogilise h a ru  I, II ja  füüsika 
vene osakonna II kursuse üliõpi
lastel. «Täielikult pole end õigus
tanud  ka enam ik tehaste poolt 
suunatud  üliõpilasi, kes jäid  
eksamisessioonil võlglasteles nii 
ülikooli kui ka oma tehaste  ees.

Eksam isessiooni tulem uste a n a 
lüüs ja  jä re lduste tegem ine peab 
olema iga kursuse komsomoli- 
grupi esmaseks ülesandeks. Sa
m uti on vaja lik  läbi a ru tad a  iga 
üliõpilase töö tulem used, tem a 
töö eelneva sem estri vältel, et 
kavandada abinõud juba praegu 
kevadise eksam isessiooni õnnes
tum iseks.

R. TANI, 
Füüsika-M atem aatika- 

teaduskonna prodekaan

Ettevalmistus
kursused

Ju b a  p ikem at aega töötavad 
TRÜ juures etteva lm istu sku rsu 
sed. Need on m õeldud põhiliselt 
nendele töötavatele noortele, kes 
on juba aasta te  eest lõpetanud 
keskkooli ja  soovivad nüüd  edasi 
õppida kõrgem ates õppeasu tus
tes.

Käesoleval õppeaastal on k u r
sustest osavõtt eriti aktiivne. 
Sügisel laekus üle 400 ava ldu 
se, kuid osa võtab 340.

Kõik kursuslased on jao tatud  
vastava lt sisseastum iseksam ite 
ainetele 7 rühm a. Kõige rohke
arvulisem  on tu levaste  arstide 
ja  bioloogide rühm  — 102 in i
mest, järgneb  A jaloo-K eeletea
duskonna ja  Õ igusteaduskonna 
rühm  (54), keem ia-kaubatund ja- 
te  rühm  (51) jne.

Õppim ine on väga pingeline 
ja  nõuab kursuslaste lt tõsist su h 
tum ist. K uid kü llap  enam ik sel
lega toim e tuleb.

Nii e t järgm isel sügisel on 
oodata tih ed at konkuren tsi A rs 
titeaduskonda ja  A jaloo-K eele- 
teaduskonda astujaile.

E. LEPIK, 
kursuste  ju h a ta ja

Jiätteid möödunud
e k s a m i s e s s i o o n i s t

M öödunud 1962/63. õ.-a. ta lv i
se eksamisessiooni ja  teaduskon
na õppe-m etoodilise kom isjoni 
tegevuse tu lem uste analüüs n ä i
tab, et B ioloogia-G eograafiatea- 
duskonnas kasvab õppejõudude 
nõudlikkus ja  süveneb d iferen t
seeritud  juurdem inek  üliõpilaste 
teadm iste hindam isele. Kui veel 
mõni aasta  tagasi «väga head» 
ja  «head» hinded m oodustasid 
kogu h innetest kuni 90% .ia 
enamgi, siis praegu on pilt sel
les suhtes oluliselt m uutunud. 
Teaduskonna ulatuses h innati 
31,1% üliõpilaste teadm ised vä
ga heaks, 38,1% heaks, 25,3% r a 
huldavaks ja  5,5% m itte rahu lda
vaks.

Võrreldes eelmise aasta  eksa- 
misessionide tu lem ustega on olu
liselt kasvanud rahu ldavate ja 
m itterahu ldavate h innete osa
tähtsus. See asjaolu om akorda 
viitab sellele, et üliõpilaste te ad 
m iste tase ei ole tõusnud pro
portsionaalselt õppejõudude 
nõudlikkusega ja  et siin peitub 
tea tav  reserv. Ü ldiselt tõuseb 
h innete tase teaduskonnas sea
duspäraselt noorem alt kursuselt 
vanem atele. A inult väga headele 
hinnetele õpib 20, s. o. ligikaudu 
8% teaduskonna üliõpilastest, 
nende hulgas Helle Raudsepp, 
Evald H erm aküla, A nu Haldre, 
TÕnu Tamm.

Teaduskonna pähkel
Geoloogiaosakonna kõrge õppe

töö tasem e põhjusi otsides ei saa 
unustada tu b lit õppejõudude 
kollektiivi, kuid selle kõrval 
etendab olulist osa ka asjaolu, 
et osakonda vastuvõtu l on se lekt
sioon väga range ja  teiseks on 
üliõpilaste arv  väike, mis võim al
dab peaaegu individuaalselt töö
tada iga üliõpilasega. Kui bioloo- 
giaosakonnas õppetöö tulem used 
pole sam al kõrgusel, siis on siin 
põhjuseks esm ajoones ju s t su u re 
mad õpperühm ad ja  väiksem  
konkuren ts vastuvõtul. Ka te a 
duskonna pähkel, m ida ei ole 
suudetud  seni veel aasta te  jook
sul «läbi pureda», peitub  bioloo- 
giaosakonna esimese kursuse 
töös. See on nim elt anorgaan ili
se ja  analüü tilise keem ia kursus. 
Ka sellel sessioonil sai v iieküm 
nest bioloogiaosakonna esimese 
kursuse üliõpilasest 19 m itte ra 
hu ldava hinde. Sam alaadsed tu  
lem used ei ole esmakordsed.

Terve seoste sõlm
Pealiskaudsel vaatlusel võib 

arva ta , e t siin on tegem ist kas 
üliõpilaste küündim atusega või

õppejõu ülinõudlikkusega. Faktid  
aga n iisugust oletust ei k innita. 
Teaduskonna õppem etoodiline 
kom isjon on püüdnud olukorda 
selgust tuua. On selge, et siin 
pole tegem ist m itte ühe või k a 
he põhjusega, vaid terve seoste 
sõlmega. Peam iseks põhjuseks 
selles kom plektis on kah tlem ata 
üliõpilaste m ittekü lla lt tõsine 
suhtum ine sellesse ainesse ja  õp
pimisesse üldse. K ah juks püsib 
v isalt veel keskkoolist p ä rit a ru 
saam ine bioloogiast kui ainu lt 
k irje ldavast teadusest. Bioloogia 
esimese kursuse kasvatustöö 
üheks oluliseks ülesandeks on 
selgitada üliõpilastele, et tä n a 
päeva bioloogia pole m õeldav tu 
geva keem iateaausliku  vunda
m endita ja  m atem aatiliste ning 
füüsikaliste tööm eetodite rak e n 
dam iseta. Ü lalm ärgitud an o r
gaanilise ja  analüütilise keemia 
raskus seisneb ju st kursuse teo 
reetilises suunitluses, kusjuures 
aine mõistmiseks ja  om andam i
seks on vajalik  pidev ja süste
m aatiline töö teooria om andam i
se ja p rak tiliste  h a rju tu s te  soo
ritam ise näol. Bioloogiaosakonna 
esimesel kursusel korra ldatud  
kontrolltöö tulem used näitavad, 
e t niisugust tööd sem estri jook
sul ei toim unud ja  tulem used 
olidki tä iesti seaduspärased — 
rohkesti ebaõnnestum isi eksamil.

Ühiskonnateadused
Teiseks niisuguseks aineks, kus 

õppejõudude nõudlikkuse ja  ü li
õpilaste teadm iste tasem e vaheli
ne d iferents nõrkade eksam itu 
lem uste näol end aeg -aja lt enam  
kui teistes ainetes ilm utab, on 
dialektiline ja  ajalooline m ate
rialism  Ka siin on ebaõnnestu- 
mistel palju  põhjusi. Üks oluli
sem aid jällegi jä rjek in d la  töö 
puudum ine loengum aterjalide 
juures ja  sem inarideks etteval- 
m istum isel ja  sellest tu lenev  teo
reetilise mõtlemise m ittepiisav  
tase n ing oskam atus dialektilise 
m aterialism i põhijooni lahti m õ
testada oma eria ine näidetel.

On iseenesest m õistetav, et 
kõne all olnud raskused ilm ne
vad ka ühel või teisel m ääral 
teistes õppeainetes. T eaduskon
na kateed rite  ja  ühiskondlikku
de organisatsioonide ülesandeks 
on õppe- ja  kasvatustöö o rgani
seerim ine teaduskonnas selliselt, 
e t toim uks lõplikult m urrang  
üliõpilaste suhtum ises õppetöös
se, m urrang, mis on küll alanud, 
kuid pole veel lõpule jõudnud.

Dots. S. NÕMMIK, 
õppem etoodilise k o m isjo n i esi

mees

Esitasime saadikukandidaadiks sm. Greeni
K olm apäeval tä itu s  ülikooli au la õppejõudude, teen is tu ja te  ja 

üliõpilastega, kes kogunesid valim iseelsele koosolekule.
A rstiteaduskonna kehakultuuriosakonna prodekaan sm. 

F. K udu tegi e ttepaneku  esitada ülikooli kollektiivi poolt Eesti 
NSV Ülem nõukogu saadikukandidaadiks Eesti NSV M inistrite 
Nõukogu esimehe ase tä itja  ja  välism inister sm. Arnold K arli p. 
G reen.

E ttepaneku t toetasid professor A. L inkberg, dotsendid A. M itt 
ja  R. Kleis, õppejõud F. K inkar ja  A rstiteaduskonna üliõpilane 
A. Sivenkov.

Koosolek otsustas paluda sm. G reeni anda nõusolek kandidee
rim iseks valim isringkonnas nr. 73.



J . ß a id v e v e
6 C ^ a a s i a n e

13. v e eb ru a ril sai 6 0 -aastasek s k e h ak u ltu u rio sak o n n a  k ehalise  k a s 
va tu se  ja  sp o rd iteo o ria  k a te ed ri õppejõud  Jo h an n es LAIDVERE.

S uurem a osa om a sen isest e lust on J. L aidvere  töö tanud  T artu  R iik 
likus Ülikoolis. Ju b a  1940. a. valiti ta ülikooli keh a lise  k asv a tu se  õpe
ta jak s ja  ü liõp ilaste  k o h u stu slik u  k ehalise  k asv a tu se  o rg an isee rijak s . 
Kui 1945. a. a su ti ü likoolis jä tk am a  Suure  Isam aasõ ja  tõ ttu  k a tk e s ta tu d  
õppetööd, oli J. L aidvere  ü ks esim esi k e h ak u ltu u rio sak o n n a  õppejõude. 
10 a a s ta t  on J. L aidvere  töö tanud  k eh ak u ltu u ria ja lo o  ja  -teooria  ka teed ; 
ri ju h a ta ja n a  n ing  2 aa s ta t tä itn u d  k eh ak u ltu u rio sak o n n a  p ro d ek aan i 
kohustusi, õ p e ta d es  p õ h iü lesan d en a  ü liõp ilaste le  k eh ak u ltu u ri ü ld a ja 
lugu ja  eesti sp o rd ia ja lu g u , on J. L aidvere  veel töö tan u d  ü liõp ilaste  
pedagoog ilis te  ja  m en e tlu sp rak tik a te  ü ld ju h e n d a ja n a  ja m etoodikuna. 
Innuga  on J. L aidvere  a id an u d  o rg a n isee rid a  ÜTÜ rin g id e  tööd, tö ö ta 
nud am etiüh ingu  liinis, Po liitiliste^ja  T eadusa laste  T eadm iste Levitam ise 
Ü hingus ja S po rd iü h in g u te  ja  -o rgan isatsioon ide  L iidu Teaduslik-M e- 
toodilises Nõukogus. J. L aidvere  on üks Eesti Spord im uuseum i a su ta 
ja id  ja  on a g a r  spo rd ia ja lo o lis te  m a te rja lid e  koguja.

Pedagoog iliste  ja  üh iskond like  ü lesan n e te  täitm ise  k õ rv a l on J- 
L aidvere  k ir ju ta n u d  ja  a ja k irja n d u se s  av a ld an u d  hu lg a lise lt a rtik le id  
m itm esu g u stes k e h a k u ltu u ri- ja  sp o rd i-küsim ustes . Alles h ilju ti koondas 
J. L aidvere  om a 78 a ja k ir ja n d u se s  laiali p illa tud  a r tik lit  n äg u sa lt v o r 
m ista tud  kogum ikku , mille ü ldm ah t on 569 m as in ak irja  lehekülge. V aa
tam ata  sellele, e t a rtik lite  enam ik  on k ir ju ta tu d  p o p u laa rse s  vorm is, 
a d re sse e r itu n a  laiem ale lu g ejask o n n ale , on a rtik lite  ^ teo ree tilin e ' 
tase tugev. E riti h in n a ta v  on J- L a idvere  a rtik lite  pedagoogiline  ja  
p ro p a g an d is tlik  su u n itlu s . T än u v äärse t tööd on J. L aidvere  te inud  ke- 
h ak u ltu u ria ja lo o -a la ste  õppev ah en d ite  koostam isel, k us senin i veel p u u 
dub  õp p ep ro g ram m ile  v a s tav  õpik.

J. L aidvere  e lu k ä ig u st k uu lub  täh e lep an u v ää rn e  koht sp o rd ile  ja 
p ro p ag an d a le  te rv is lik e  eluv iiside  eest. Ta on ise a k tiiv se lt ja  tu lem u s
r ik k a lt võ tnud  osa sp o rtlik u s t teg ev u sest, k u u lu d es 30-date aas ta te  
algul Eesti k e rg e jõ u stik la s te  parem ikku . Tema s ilm ap a is tv am ak s sp o r t
likuks sa a v u tu sek s  oli 1932. a. p ü stita tu d  o d a v isk ere k o rd  p a rem a  ja 
vasak u  käe kogusum m as 107,88 m (62,32 + 45.56). S pord im ehena  o m an 
d a tu d  terv is lik k e  e luviise  au  sees p id ad es on J. L aidvere  su u tn u d  sä ili
tada tugeva  töövõim e ja  on om a re ip a  o lekuga  in n u stav a k s  eesk u ju k s  
teistele . Viimasel a ja l on J. L aidvere  ak tiiv se lt ra k en d u n u d  kesk- ja  
v an em aea lis teg a  ja lg sim atk ad e  ja  võ im lem istundide o rg an isee rim ise le  
ja teeb  selles o sas tu le m u srik as t ja  tän u v ä ä rse t lööd. 1961. a. o rg a n i
se e ris  J. L aidvere  T artu  sp o rd iv e te ran id e  k lub i ja  valiti selle k lubi 
esim eheks. J. L aidvere  on ju b a  su u tn u d  klubi ü m b er k o g u d a  hu lg a  
sp o rd iv e te ran e  ja  lü litan u d  neid  m itm esuguste  ü ritu s te , seal h u lg as  ka 
sp o rd ia ja lo o liste  m ate rja lid e  kogum isele  ja  sä ilitam isele .

J. L aidvere  juubeli puhul üh in ev ad  tem a end ised  ja  p ra eg u se d  ü li
õp ilased  ja  k asv an d ik u d  koos kolleegide, sp o rd iv e te ran id e  ja  spord i- 
sõ p ra d eg a  üh ises õnnesoovis: jä tk u g u  tal veel k au a  jõudu  ja  indu töö 
tam iseks põhim õttel «ut sit m ens запа in c o rp o re  sanol»

E. M ÕTLIK
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Meie fotograaf pildistas T eaduslikku  Raam atukogu selle 
agara külastam ise perioodil. Kes peaksid hoolitsema, et see 
pilt ei m u u tu ks ka ajal, m ida n im etatakse semestri alguseks?

Muusikasõpradele \ 7/l̂ nvcd  ̂ 'T' I ^
hakkavad toim um a kaasaegse I Leningradihakkavad toim um a kaasaegse 
tõsise ja  džässm uusika ku u 
lamise õhtud TRÜ klubi ü le 
mises saalis. K avas on nõuko
gude ja  välism aa heliloojate 
looming, mille kohta annab 
seletusi TRÜ õppejõud Rein 
M arvet. K ava koostamisel 
arvestatakse kuu la ja te  soove 
ja  ettepanekuid. Õhtu kestu 
seks on harilik u lt kuni kaks 
tundi.

Edaspidi on võim alus k uu la
ta  ka stereofoonilisi heliüles- 
võtteid.

Esimene selline õhtu toim ub 
esm aspäeval, 18. veebruaril 
kell 20.

Kavas: •  Tšehhi kaasaegse 
helilooja Bohuslav M artinu  
5. sümfoonia.

•  Igor S trav insk i «Ebony 
Concerto» (K ontsert k la rn e ti
le ja  džässorkestrile).

•  Dave B rubeck «Džäss- 
balletisüit».

polüfoonia

Uut
teatmekirjandust

Teaduslikus
Raamatukogus

Краткая художественная энциклопе
дия. Искусство стран и-народов мира. 
Архитектура, живопись, скульптура, 
графика, декоративное искусство. Т. I. 
Москва 1962. 696 lk.

Ю. Мадейка, П. Гудинас. Вильниус. 
Путеводитель по городу. Вильниус 1962. 
392 lk.

Труд и заработная плата. Библиогра
фический указатель литературы издан
ной в СССР на русском языке в 1960 г. 
Москва 1962. 471 lk.

Краткий библиографический указатель 
отечественной литературы по геронто
логии и гериатрии 1958—1962. Киев 
1962. 90 lk.

Опухоли гипофиза. Библиография оте
чественной и иностранной литературы. 
Киев 1962. 46 lk.

Das G esicht d e r  Erde. Mit einem  
ABC. Leipzig 1962. 862 Ik., ill.

11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD >

Sellele peavad mõtlema 
kommunistlikud noored

Üliõpilaste iseseisvale 
tööle jä rje s t suurem a 
osatähtsuse andm ine 
viim astel aastatel, selle 
loodetav suurendam ine 
järgm isest õppeaastast 
toob endaga kaasa ka 
eksam isessiooni osa
tähtsuse tõusu. H ästi 
ko rra ldatud  eksam ises
sioonil ei ole m itte 
a inu lt teadm iste tasem e 
kontrollim ise eesm ärk, 
vaid ta  evib ka su u rt 
kasvatuslikku  täh tsust.

Nõukogude kõrgem 
kool suudab ainu lt siis 
oma ü lesannet tä ita , kui 
ta  kasvatab  selliseid 
kõrgem a haridusega 
spetsialiste, kes ilm a 
igapäevase kontro lli ja  
jä re leva lve ta töötavad 
ennastsa lgavalt ja  ees
k u ju liku lt ka selliste 
tööülesannete lahenda
misel, m ille lõppresu l
taad id  selguvad alles 
pikem a a ja  möödumisel. 
Ju s t iseseisvalt eksa
m iks ettevalm istam ine 
õpikute ja  te iste õppe
vahendite abil a itab  sel
leks olulisel m ääral 
kaasa.

Käesoleval aasta l tu 
leb teaduskonnal süven
dada olulisel m ääral

iseseisva õppimise osa
täh tsust. Tuleb hoolit
seda selle eest, e t vas
tavates raam atukogudes 
oleks küllaldasel m ääral 
õppevahendeid, e t ro ta- 
p rind il an taks rohkem  
m etoodilisi juhendeid  
iseseisvaks õppimiseks, 
m ida võiksid innukalt 
kasu tada kaugõppeüli
õpilaste kõrval ka s ta t
sionaarsed üliõpilased. 
S uurem at tähelepanu  
tu leb  pühendada eriala 
põhieksam ite süvenenu
m aks ettevalm istam i
seks. Sellega seoses on 
o tstarbekohane likv i
deerida d iferen tseeri
tud  arvestused osas kõr
valainetes, see vastab  
ka uue eksam im äärus- 
tiku  nõuetele.

M öödunud eksam ises
sioon kulges üldiselt 
norm aalselt. Ü liõpilas
test said a in u lt väga 
häid h indeid õ ig u stea 
duskonnas: I kursusel 
S. K irsipuu ja  A. L ii
vak, II kursusel M. Eis
ler, III kursusel E. 
M arkvart, IV kursusel 
T. K aare, T. Luik, 
ü . R ink ja  M. Rooste, 
V kursusel M. Eero, 
K. Lodi, H. Milve, J.

Napa, V. P iirm ann  ja 
M. Titm a. Tuleb esile 
tõsta, e t terve rida  n i
m etatud  ü liõpilastest 
võtab aktiivselt osa ka 
ühiskondlikust tööst või 
isetegevusest: näit. M. 
T itm a, J. Napa, M. Roos
te, T. K aare, E. M ark
vart, U. Rink jt.

M ajandusteaduskon
nas said väga häid h in 
deid I kursusel A. Lepa, 
II kursusel A. Pent, 
M. Rattas, R. Roosaar, 
A. Tam m eleht, III k u r
susel E, Sepping, IV 
kursusel H. Koit, E. 
M ardiste, U. Ottis, V 
kursusel G. Kvist, A. 
Lips, E. Nael ja  E. Vii
ra.

M itm ed üliõpilased ei 
tu lnud  aga eksam ises
sioonil toim e nende ees 
seisvate ülesannetega, 
õ igusteaduskonna ü li
õpilane E. Koba, kes 
ü ldiselt õiendab eksa
m id väga headele, ei 
likv ideerinud oma ha i
guse tõ ttu  tekkinud  võl
gu õigeaegselt ega te a 
tanud  oma m itteilm u
mise põhjustest, H. R ä t
sep sai kaks m itte ra 
h u ldavat hinnet. Halb 
õppeedukus oli sam uti

H. Tõnismäel, M. Peda- 
ril, U. Koolmeistril.

H alvem ad tag a jä rjed  
olid sessioonil d ia lek ti
lises m aterialism is (2 
väga head, 7 head, 10 
rahu ldavat ja  1 m itte 
rahuldav) ja  ajaloolises 
m aterialism is (3 väga 
head, 8 head, 2 ra h u l
davat, 1 m itterahu ldav  
ja  4 ei ilm unud eksam i
le). Filosoofia kateedril 
tu leks uurida  halva  õp
peedukuse põhjusi, et 
edaspidiseks likv ideeri
da analoogiline olukord.

Ma j andusteaduskon- 
nas said ettevõ tte  poolt 
õppim a suuna tud  Õ. 
Luptov ja  S. Lee m itte 
rahu ldava hinde, te is
te st T. Höövel ja  H. 
K arm  kaks m itte rah u l
davat. Kokku said 10 
üliõpilast ühe m itte ra 
hu ldava ja  2 ü liõpilast 
kaks m itterahuldavat.- 

Tahaks loota, e t k u r
suste kom som oligrupid 
teeksid m öödunud eksa
m isessioonist tõsised jä 
reldused ja  m õtleksid 
sellele, kuidas aidata 
nõrgem aid üliõpilasi 
saavutada norm aalse 
õppeedukuse tase ning 
kuidas võiksid parem ad 
üliõpilased rohkem  aega 
pühendada auhinnatöö- 
de kirju tam isele, m ille
ga eriti õ ig u stead u s
konnas tegeldakse vähe.

P. VIHALEM, 
õ ig u s- ja  M ajandus
teaduskonna dekaan

Istun  Ermitaažis 
punase sametiga pingil, 
is tun  ja  puhkan  jalgu.
Käib m öödunud sajandi 
vene kostüüm ide näitus. 
Ümberringi on tardunud

klaasvitriinides  
kõrk kõrgkond.
Toetun seljaga vastu  seina 
ja  vaatan tõ tt 
igaühega järgemööda.
Daamid ei pööra p ilku  
pahaselt teisale, 
sest neil pole silmi.
Galantsed kavalerid  
ei m uiga O negini-m uiet 
ja  Petšorin ei haiguta  — 
tal pole suud.
Keegi ei kuula  ühe kõrvaga 
tua letiarvustusi — 
kellelgi pole kõrvu.
A inu lt ü ks ik  torukübar  
kõigutab end mõnel frakil 
traadist konkskaela o^sas. 
Tulin Petropavlovski kase- 

m attidest.
Istun  Ermitaažis 
ja  puhkan  jalgu.
Kuulsin, et vangikongi 

ja sunnitöö
ja hukkam aviim ise tarvis 

olid isesugused riided.
Ühes poliitvangide kongis 
oli tütarlapse raudvoodi, 
tütarlapse (ta oli kindlasti 

heledapäine 
ja nukra te silmadega), 
kes ühel endaga-üksi-ööl 
haaras petrooleum ilam bi

järele
ja  im m utas oma kotiriided  
hiiglasuureks tahiks.
T um m  juubeldav leek 
ulatus puu tum a  
jää tunud  seinugi.
K üll võis see kena olla — 
peened ballikleidid (paabulin

nu moega 
ja teistmoodi moega) 
ning uhked  husaarim undrid  
hõljuvad suursuguselt 
Chopini «Poloneesi» taktis, 
ning kannused kõlisevad . . .

Üks naine,
kes ei valanud ennast 
petrooleumiga üle, 
ning kandis oma kotiriideid . 
kaksküm m end  aastat, 
kirju ta s siis raam atu . . .
Ta n im i oli Veera Figner. 
Istun  Ermitaažis 
punasest sam etist pingil, 
istun  ja p u h ka n ' jalgu.
Ma ei süüdista kedagi.
Toetan selja vastu seina 
ja  m õtlen.
M ul on hea meel,
et olen käinud nii kasem atti-

des
ku i ka palees.
Ja olen näinud nägusid, 
m ida ku ju tledes  
unus mõelda riietele.
Ja olen näinud kostüüm e,
m ida im etledes
ei tu lnud  meelde vaadata

nägudesse,
ku i m annekeenidel 
päid oleks olnud.

L Y  SEPPEL

*
*

*

Ilusaist mõtteist 
saab ilusaid sõnu: 
innus ja õhinas, tõttel. 

Katlata lõkkegi ääres 
on mõnus
. . .  kastaneid praadida

lõkkel.
Katlaid võib olla 
ning ilusaid sõnu, — 
lõkkeid
on alati tarvis. —

kuumadelt kastaneilt 
ent pole vaja 
otsida
kapju ja sarvi.

KALLE KURG

& u t e  J  o & tn e -ö õ X tu
Neil päevil alustas TRÜ rahva- 

kunstiansam bli liige, eesti filo 
loogia osakonna III kursuse ü li
õpilane K ristjan  Torop teekonda  
Helsingisse, kaasas soliidne pata
kas noote ja  tantsukirjeldusi. 
Ajasim e K ristjaniga enne ära
sõitu p isut re isiju ttu .

Kas sõidate Soome esm akord
selt?

M öödunud aasta aprilli a lgu
ses külastasin põhjanaabreid  
koos ülikooli rahvakunstian-  
sambliga, kes läks sinna sõprus- 
rongi koosseisus.

K ust sai alguse praegune sõit?
Soome D em okraatlik Noorsoo- 

liit pöördus Eesti Noorsoo-orga- 
nisatsioonide K om itee ja  ELKNÜ  
K eskkom itee poole palvega saata 
Soome inim ene, kes õpetaks eesti 
rahvatantse Helsingi lähedal 
to im uvatel rahvatantsujuhtide  
seminaril 17.—24. veebruarini. 
Valik langes m inule. V iibin selle 
aja jooksul ka Turus, Lahtis, 
Kemis, Poris ja m uidugi ka H el
singis.

Kas ka varem  on eestlased sel 
eesm ärgil Soome sõitnud?

V III ülemaailm se noorsoofesti- 
vali avapidustustel esitasid soom
lased ka eesti rahvatantse. Sel 
puhul viibis hõim urahva juures  
õpetajana H. M ikkeli endine 
õpilane, Ullo Toomi rühm a prae
gune tan tsija  Uno Vettner. Ta 
õpetas tantse «Oige ja  vasemba», 
H elju M ikkeli seatud «K iige- 
mängu», «Sõlesepad» jt.

Mida on kavas nüüd tu tv u s
tada?

K ahjuks ei tea, kas neil on 
konkreetseid  soove. Valisin oma 
äranägemise järgi rea tantse. 
Võtsin sellised, m is oleksid jõ u 
kohased ja  m is avaksid kõige 
parem ini eesti rahvusliku  om a
pära.

Kas ka Eestis tan tsitakse soo
me tantse?

Meie rahvatantsupidustustel, 
mis to im uvad sel suvel, on kavas  
üks soome parem aid rahvatantse

«Kaheksamehe ingliska». K ah
ju k s  ei ole m eil soomlasest õpe
tajat. Tahaksin väga, et ka  
naabrid m eid selles suhtes abis
taksid.

Kas keelega raskusi ei tule?
Loodan hakkam a saada. Üli

koolis õppisin kaks aastat ja  ka 
möödunudaastane sõit andis pa l
ju , eriti praktilise keeleoskuse 
m õttes. Ja kus' sõnadest puudu  
tuleb, eks seal näita ette. õ n n ek s  
on tan ts asi, kus liigutustel on 
suurem  kaal ku i sõnadel. T ahak
sin pidada ka vestlusi ja  loen
guid eesti rahvatantsudest, meie 
isetegevuslaste harju tam istingi- 
m ustest jne.

Olen rõõmus, et m inu  sõit 
aitab kahte naaberrahvast veelgi 
lähendada, aitab tu tvustada  eesti 
rahvakunsti. K avatsen kaasa  
tuua  m õned soome rahvatantsud, 
tu tvuda  põhja likum alt nende 
ülesehituse ja  esituslaadiga.

Heameel on sõita, sest ees on 
sõbrad.

Sah/UiSZükSik
МШшЦ



M  i f  К  А  М  Ж I

Oli puhkust, 
oli elurõõmu ÜLIKOOL

Järgm ise m assispordiüritusena 
algab eeloleval pühapäeval kell 
11 Tam m e staadionilt suusam atk 
V ellaverre. M atkaks tu leb  reg ist
reeruda TRÜ Spordiklubisse h il
jem alt laupäeval kella 12-ks. 
R egistreerunutele jagatakse su u 
sabaasist suuski sam al päeval 
(s.o. laupäeval) kella 13—16-ni. 
Tagasisõit E lvast toim ub rongiga 
kell 17.33. (Ronge sõidab T artu  
suunas ka kell 14.07 ja  16.45). 
Elvasse sõidab ü liriiete veoks 
kaasa ka üks autobuss.

Pühapäeval toim ub linna spo r
diliidu korraldusel ka T a r tu — 
Elva suusam atk  (algusega kell 
10). Ülikooli kollektiivi teekond 
pöördub aga sissesõidetud ra ja lt 
T õravere silla juu res Vellavere 
suunas.

V ellaveres ootab m atkajaid  
kuum  tee. Võileivad ja  suhkur 
tuleb igaühel endal kaasa votta, 
sam uti kom plekt vahetuspesu. 
Elvas on m atkaja te le  avatud 
saun kella 14—18-ni.

M atka pikkus on ca 25 km.
9. m ärts il toim uva T a rtu — 

K ääriku m atka eeltingim useks 
seatakse T a r tu —V orbuse—T artu  
ja  T artu —V ellavere m atkam ärgi 
omamist.

Üliõpilased, õppejõud ja  tee
nistujad! Võtke osa huvitavast 
ja  kõigile jõukohasest üritusest! 

te rsportlane S. Saarik  52,8 punk- ü lehom m e kell 11 koos suuskade 
tiga. Meie võistlejad M. Raiend J* ™ ileivaga Tam m e staad.o-
ja R. Juhkam  jä id  ü ldarvestu 
ses vastava lt 7. ja  10. kohale. 
M. K am arik  võitis ka  eriarves-

nile!

'lä h e lep a n u !
TRÜ segakoor kuu lu tab  välja

vastuvõtuks. Soovijail tu lla  
esm aspäeval kell 20.30 ja  kolm a
päeval kell 18 aulasse.

Teadm iseks kõikidele kooriliik- 
metele: proovid to im uvad ü la l
m ainitud  kellaaegadel aulas.

Koori juha tus

Kes lööks naela 
seina?

Talvisel õppevaheajal korral
«Ah, et lähete matkale?» im es- dati Leningradis esm akordselt tv ŝe .. h a r^ 1t(!â es ,Y,arhendlte5 f

tasid poisid ühiselam ust, ku i viie ülikooli — Leningradi, n inS ll.rna ,^ 18’75. f8’' Punkti),
järjekordne grupp m ajast väi- Moskva, Riia, S araatovi ja  Таг- ™1S гаа^ ь v™™l€;Ja p idevast - K
jum a  hakkas. «Ega te glükoosi tu  — vaheline m atškohtum ine kasvust, kes üliõpilasm ängudel ta iendava konkursi uute lau lja te
unustanud?» — «K ui Vorbusele kunstilises võimlemises.
jõuate, siis helistage, saadame Võistlus ku junes ootam atult
takso vastu.»  tasavägiseks. Alles viim ane sund-

P?i ЪnTtnpufuntitkciiad pi te inud  ala hüpe painduvhoolaualt,
hüüdeist väljagi, naeratasid  milles meie tü ta rlapsed  olid te is- esm akordselt pääses 10 parem a
ainult m albelt ja  seadsid sam - test k ind la lt parem ad tõi meie hulka.
m ud TRÜ suusabaasi poole. võistkonnale väikese edum aa. V õistkondlikud tulem used ku-

<гппгИ <tnnnad na- K uid see Polnud veel otsustav, junesid järgm iseks: esim ene TRÜ
Sealt saadi suusad saapad, t  .. Lem ngracü  kui ka Mosk- võistkond 247 8 ounk tiea teine

tu ke  m aaret ja  igauks luges narpm atplt oli ondnta ч.шгр- 7 ° ls.tKonc\ PunKUga, teine
individuaalselt «Suusataja  mee- fi t  esinem ist v a iik h a rju tu s_ ^ “ ' " ^ k v a  ’ 2 3 lT  punktiga"
е е Т ш е Ь  m d J t a T r b f  j  Tl u i ‘es. Teise! võistluspäeva! aga üle- ^ rgne“ d S araatov  fa  Riiaeest tuleb maksta, 2 rbl. ja  kui ^asid m eie võim lejad iseennast. лт~. ,, . _ - +1 _ ___
suusasaapad ka tk i lahevad, sits M j K am arik ja  S irje  S aarik  ,, Y?ls t! j f 1 õ p e tad es utles pea-
tehakse akt. ei saanud m itte a inu lt kõrgel- kohtum k: , 0 n  hca mee1' e t vo,t

«M atkajad, valvel!» huudis sm. macj hinded, vaid võitsid oma
Unger, ja  rivisolijad, a ja s id . end tehniliselt la itm atu  ning em ot-
sirgem aks kui harilikult. Tehti sionaalse esinem isega ka publiku
teatavaks, et T artu—Vorbuse— südame. . .
Tartu  m a tk  on esimene TRÜ  M eistersportlane M. K am arik  h a r ju t ustega, _ kus j uu r es oli saili -
suurest m atkade sarjast. Edas- tu ligi m atškohtum ise tšem pio- ^  lu Šutuste
pidi tu levad T artu—Vellavere ja  niks 56i0 punktiga. Järgnesid mullK vaoaaus.»
T artu—K ääriku  m atkad. S inna  m eistersportlane I. Ivanova
lubatakse osa võtm a ainult neid, (Moskva) 53,1 punktiga ja  meis- 
kes eelnevalt «jalga on proovi
nud».

R ivi hakkas liikum a. Siin  oli 
õppejõude ja üliõpilasi (viim a
seid m uidugi rohkem ) ja ülikooli 
töötajaid. Naissugu oli võib-olla  
rohkem gi ku i meessugu, mis 
järjekordselt näitas, et naised ei 
taha kanda õrnema soo nim etust

sid T artu  Riikliku Ülikooli võim 
lejad, kes paistsid silm a m eeldi
va rühi, väga hea hüppe ja 
uudsete n ing huv itavate  vaba-

Tundub olevat ü learune küsi
mus. Mis see siis ä ra  ei ole? Kas 
pole tõsi?

K üllap on lugu siiski teisiti. 
Eesti filoloogia osakonna sei

naleh t «Sõna» seisab juba m it
m endat kuud 5. auditoorium is 
põrandal. Üles teda ripu tada  ei 
saa, sest seinas on vaid üks nael. 
Teine on välja  kukkunud.

Võimalik, e t ta  kukkus välja 
pärast 22. novem brit 1962. a., 
m illal ilm us seinalehe viim ane, 
kuupäeva ja  num brita , num ber. 
Võib-olla siis, kui to im eta ja  tõi 
seinalehe tagasi ü levaatuselt ja  
oli sunnitud  oma lem m iku PÕ- 

TRÜ klubi ju h a tu s  ku tsub  aegsasti kohale k a  isetegevuslasi. r a NDALE asetam a.

L. STAMBERG, 
võistluste kohtunik

üliõpilased, teenistujad
ja õppejõud

Lühidalt
AJALO O -K E E LE TE A D U S

K O N N AS  
toim us m öödunud reedel te a 
duskonna kursusevanem ate ja 
ku rsusejuhendaja te  nõupidam ine. 
A rutlusel oli teaduskonna töö
distsipliin ja  talispordipäevade 
organiseerim ine.

A jaloo-osakonna suusapäev to i
m us teisipäeval, neljapäeval suu
satasid eesti keele ja  k irjanduse 
osakonna üliõpilased.

Õ IG U S-M AJAN D U STEAD U S
K O N N AS  

toim us 8. veebruaril komsomoli- 
büroo lah tine koosolek, m illest 
võtsid osa am etiühingu nõukogu 
liikm ed ja  teaduskonna seinalehe 
toim etus. A ru ta ti käesoleva se
m estri töödistsipliini ja  seinalehe 
toim etuse edaspidist tegevust.

'Esm aspäeval toim us Õ igustea
duskonna tsiviilõiguse ringi töö~ 
koosolek, kus dots. LAASIK tu t
vustas u u t k irjandust tsiv iil
õiguse alalt. Koosolekul a ru ta ti 
ka teaduslikke töid, m ida esita
takse auhinnatöödena.

M AJAN D U STEAD U SK O N N A  
III kursuse raam atupidam ise 
osakonna üliõpilased sõitsid koos 
õppejõududega nädalaks Vellave- 
resse suusalaagrisse. Loengud 
toim uvad kohapeal. V arsti läheb 
teaduskond kolm epäevasele suu- 
sam atkale.

F Ü Ü SIK A-M A TE M A A T IK A  - 
TEAD U SKO NNA  

keem iaosakonna IV kursuse ü li
õpilased sõitsid küm nekuusele 
p rak tikale Tallinna Pöögelm anni- 
nimelisse E lek tro tehnika T eha
sesse, L eningradi tehasesse «Kras- 
nõi Molot» ja  m ujale.

Füüsikaosakonna ja  m atem aa
tikaosakonna V kursus on peda
googilisel p rak tikal T artu  I ja  V 
Keskkoolis.

ARSTITE A D U SK O N N A  
kehakultuuriosakonna I ja  III 
kursus siirdus 7 .veebruaril K ää
riku  spordilaagrise praktikale. 
70 inim est jäävad sinna 28. veeb
ruarin i. Teoreetilised õppetun
nid vahelduvad treeningutega. 
Ü liõpilastega on kaasas õppejõud 
H. T idriksaar, H. Sildmäe, F. P a r 
ve jt.

H a - l h a - l h a a  S
Et tugevdada oma meeskondi pe

sapallis, ragbis, kergejõustikus ja  
teistel spordialadel, võtavad Am ee
rika ülikoolid õppima tugevaid 
sportlasi, ja seda isegi siis, kui nad 
vaevalt oskavad lugeda.

. . . . . . . .  -j teid täh istam a Nõukogude ar- K uulam e mõlema asutuse dekla- n u no
Suusata,] ater w i etteotsa asusid mee 45_ndat aastapäeva Teeme m aato ri, vokaalsolisti, in strum en- t J l *  Kniri tn !

«assad» ja  tem p о m uu tus ku re-  koog lõbiisa. õhtu  ja  tu le tam e taalsolisti ja  ansam bli esinem ist. , ~ib m aifn d i]4n4a k o n n ist
m aks. Juba hakkasid naod pune-  mee^ e пе^  sündm usi, m illised Sellega lõpetam e esimese voo- bi , • v
tama, hingam ine m uutus kure-  täh istavad  meie arm ee võidurik- ru ja  kuulam e žürii otsuse. Esi- TnimptiUp tu im u s  СР;Пя nn
m aks ja  laubad parlendasid . . .  lahinPufpiH * гпрчр voorn mppqkonnad millp- Toim etuse tuim use seina on
arvatavasti sulanud lum ehelves- с  n i + i i u ™ese _Yooru vist naela veel raskem  lüüa. Kasarvaiavasn  sutanua LumenvLuvb Selleks, e t oh tu  ku juneks hu- des voiks olla kum m agi oppeasu- ,
t6Sr' к w  к гr h * ■ v itavaks ja  m eeldejäävaks, p ro o -  tuse poolt 15 inim est, (peale sel- fib ü  kohus’ Või kui see ei

Juba paistab Vorbuse to in  ja  vime kohapeal jõudu ja  teadm isi le isetegevuslased), on sellega H h , äitah  ,7Яс.,г -,(
tn S S  n im rftin fJ ll m dv' mit^ f s4 fu s te l  Päevakohastel tee- oma ülesande tä itnud . к РГ(н ы я m õ n i tu m v a mtakse m atkast osavotjatele ш аг- rnadcl. Sel puhul valigu kum m a-
ke. «Hea oli, aga otsa sai,» ohkas gi õppeasutuse kollektiiv  endi
üks noormees, masseerides sala- keskelt parim atest parim ad mees-
m ahti jalasääri. «No ega te ta- konda, kes oleks suuteline m it-
gasigi helikopteriga sõida, ikka  m ekesiselt oma võimeid de-
suuskadega,» lohutasid üm ber- m onstreerim a.
se is ja d .

•  Teises voorus saadab 
kum bki õppeasutus võistlus
tulle oma tan ts ijad  (3 paari), 
kes esitavad rü tm ilise foksi, 
rum ba ja  aeglase valsi.

A sjast huvita tu ile: in fo rm a t
siooni Vorbuse m atka  võludest ja  
ilusast ilm ast võib ü ksikasja li
semalt saada iga m atkast osa- 
võtnu  käest. Aga tore o l i . . .

M. K A L K U N

P alju  õnne ühisel eluteel,

TATJANA POTAŠENKOVA 
ja

JUHAN SARV

TIIU TIBBO
ja

TOIVO REBANE!

ДН kursuse vene filoloogid

Kõike kaunist, m ida peidab 
m aailm ,

VEERA KUUSE
ja

JAAN MAURER!

M ajandusteaduskonna ja  
füüsikaosakonna IV kursus

•  K olm andas voorus o rga
niseerivad mõlem ad võistkon
nad kolm  seltskondlikku 
m ängu. Selles voorus otsus
tab  publik  võitja.

Ü ksikute voorude vaheajal 
tantsim e, vestleme, kuulam e sõ-

kergitada mõni tugevam  jõud?
JAAN PIPAR

Õnnitlem e
INDA VARIK

•  V õistlust alustam e koos 
m õtteid m obiliseeriva ja  liha
seid toniseeriva soojendus- 
võimlemisega.

•  Võistluse esimese alana 
kontrollim e vastasm eeskonna
võimeid iluk irjandusliku  proo- jam eM te m uljeid  Pe0 й  eel 
sa tundm ises. H uvitav, m ida Jerv itam e v5ii tluse võitjaid, 
teab  vastasm eeskond nendest
rom aanidest, m illes käsitle- Nägem iseni 24. veebruaril kell 
takse Nõukogude arm eed? 20 TRÜ klubis!

•  Teise alana lasem e vas-

da või värsivorm is esitada \ $ & . n . s k h . i t C  õ . p p e K i n g .  a ž u s t a &  t c i d d .
(lisaks ka joonistustega illust
reerida) m õnda hum oristlikku, . . , , , л , 1 r i l  a lustab Т к и  orien -
k irjandusteost paevakohastel ta lis tikakab in etis  tööd
teem adel. sanskriti õppering.

•  K olm anda alana proovi- S ankriti õpingutel on

ja
MAIDO RAJASALU

MARJUKA PRAAKLI
ja

RÄNI LAANMAA! 
A jaloo-osakonna III kursus

Paanini töid peetakse dada just o rig inaa l- 
senini ü letam atuteks, tekstide lugem isoskus

me osavust laskespordis. suure? õÄ

Peale filo loogide  
peaks sanskrit p ak
kum a huvi ka veel 
ajaloolastele, m eedi
kutele , bioloogidele  
ning — kui arvestada•  Eelviim ase alana on pea lt- keeleteaduse hoogus 

vaa ta ja te l k indlasti tore ku u l- ?гег?Я m öödunud sa
da m õnda populaarset sõja- }aanr^ ‘s ssan T k H t f  õPPe- 
aegset sõdurilaulu. A nnam e tooli avam ise. V iim as- 
siis mõlemale m eeskonnale tel aastatel on kõ ik ja l 
võim aluse vastasm eeskonna ^ .ааэк̂ ап5е huti^šeMe 
tellim ise peale m idagi a ra  va n a -ln d ia  pärandi 
laulda. vastu. On selgunud, et

_ Tr.. , , , , m itm ed moodsa keele- õppem eetodit, sest see
•  V iienda alana kuulam e teaduse seisukohad on p igem ini segas kui 

vastasm eeskonna teadm isi te g e liku lt avastatud

Tõsi kü ll, võ rre ld es  
teiste keeltega ei tule  
see oskus vast e riti 
k iires ti, ku id  ü le tam a
tuks p ähkliks  ei to
hiks sanskrit siiski

V ana-ln d ia  filosoofide \> lla . 
ja  loogikute suursaa- H uv ita tu id  pa lu tak-

Eesti L askurkorpuse ajaloost. *ids®,te , ind!a кЛе1Т 
Pauside vältim iseks üksiku te ф enam , v saj e m a'

se reg is treeru d a  TRÜ 
orien tal istikakabine- 

tis (keem iahoone II 
ko rru s , tuba 53) a la 
tes esmaspäevast, 18. 
veebruaris t ke ll 18. 

võ rd lev-a ja loõ lis t Esimene loeng to im ub  
neljapäeval, 2 1 . veeb
ru a r il kell 17.30 sa- 

äitäs o rig inaa ltekstid e  mas. N im etatud aeg

vutusi — kõigi tea
dusharude es indajaile .

Seda arvestades
püütakse a lg ava il k u r 
sustel vä ltid a  seni 
trad its ioon iliseks pee
tud

viievõistluse alade vahel varum e elanud

lugem iseni jõudm ist. 
A lgavate  kursuste põ
h ieesm ärgiks on võ i- 

g ram m a tiku  m a liku lt k iires ti om an-

on esialgne, seda on 
võ im alik  ka m uuta.

L. M Ä L L

Hiljuti Texase ülikooli õigustea
duskonnas said juristi diplomi mõ
ned ülikooli koondise korvpallurid. 
Üks professoritest märkis vihaselt, 
et mõnel neist poleks ülearu uuesti 
lõpetada algkool. See märkus sai 
avalikkusele teatavaks. Seoses selle
ga kirjutas üks kohalikke ajalehti: 
«Lõppude lõpuks asi polegi nii tõsi
ne nagu paistab. Meil saab lihtsalt 
olema rohkem halbu advokaate, aga 
kõigile on ju teada, et halb advo
kaat võib valmistada kaks korda vä
hem kahju, kui hea advokaat. Oleks 
halvem, kui meie korvpallurid õpik
sid arstiteaduskonnas. . .».

TEADAANNE
2-KLUBIS

Täna kell 18 vä ljaku u lu ta tu d
ioeng «Telepaatiast» on lükatud 
edasi.

*
A m e tiü h in g u a ktiiv i kooli j ä r je 

k o rd n e  õppus toim ub 22. v e e b ru a 
ril kell 16 fa rm aa ts iaau d ito o riu -
m is (keem iahoones) teem al: «A m eti
üh ingute ülesanded massilise o rga- 
nisats'oonilise töö ala l» . L ek to r 
A Metsa.

Osa v õ tta  am etiü h in g u b ü ro o d e  
esim eestel, aseesim eeste l, m assilise 
o rg an isatsio o n ilise  töö sek to rite  
liikm etel n in g  kõigil riih m ao rg an b  
saa to rite l.

Toim etaja J. Feldbach
«Тарту Р и й кли к  Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trü k ik o ja  
trü k k . T artu , Ülikooli 17/19. Ü ksik
nu m b ri h ind  2 kop. Tellim ise 
n r. 1379. MB 00560.

E S S U



Raamatupalaf
Raa-na'.vpslaf

Valimiste eel

UNNANOUKOGU:
Teisipäeval kogunesid Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpi

lased, õppejõud ja teenistujad keemiahoone ringauditoo
riumi, et esitada saadikukandidaate Tartu Linna Töörahva 
Saadikute Nõukogusse.

Kõnetoolis on H. Liimets, kes esitab saadikukandidaa
diks valimisringkonda nr. 44 vanemõpetaja LINDA ERING- 
SONL Sõna võtab prof. P. Ariste, kes esitatud kandidaati 
toetab, tõstes esile sm. Eringsoni organiseerimisvõimeid ja 
ajaloolaseteadmisi, mida ta kodulinna kultuuri arendami
seks saaks rahvasaadikuna edukalt kasutada.

Dots. K. Siilivask esitab valimisringkonda nr. 61 saadiku
kandidaadiks dots. ANDRES PÄRLI, keda lähemalt iseloo
mustab sm. B. Nedzvetski.

Ülesseatud kandidaate toetab koosolek üksmeelselt.
Järgnevalt esitati koosolekul rahvakohtu kaasistujate 

kandidaatideks üheksa teaduskonna üliõpilast, õppejõudu 
ja teenistujat.

Kõigi m aade pro letaarlased , ühinege!

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE  
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AM ETI- 

ÜHINGU KOMITEE H ÄÄLEKANDJA

PEEDEL, 22. VEEBRUARIL

Nr.

4(544)
X V I aastakäik

Oßpimm
d$n у&амж
26. v e eb ru a ril toim ub ELKNÜ 

TRÜ Kom itee p leenum  õppetöö 
küsim ustes. T änavu ju h ib  õppe- 
tead u slik k u  se k .o r it  õ ig u s tea d u s
konna  IV k u rsu se  ü liõpilane 
EENOK KORNEL. R äägim e tem aga 
p isu t e ttev a lm istu s test.

lViis on pleenum i eesm ärgiks?
Vaagimisele tugevad õppeedukus 

ja õppe distsipliin. P üütakse välja  
tuua kitsaskohad, selgitaaa posi
tiivne, üldistada parim ate k u r 
suste kogem used ja  tuua need 
eesku juks kõigile.

K uidas toim ub eeltöö?
Igal kursusel analüüsitakse  

m öödunud eksamisessiooni tu le 
musi, tehakse kokkuvõ tte id  ja  
esitatakse sektorile andmed. Ta
haks aga julgem alt näha üliõpi
laste endi in itsia tiiv i õppetöö pa
rem aks korraldam iseks. Seni on 
m i, et üks ja teine kü ll nuriseb  
kusagil ning tal võib isegi õ^gus 
olla, ent ühiseid, põhjendatud  
ettepanekuid  ei esitata . . .  Üliõpi
lased peaksid ju lgelt ja  o r g a 
n i s e e r i t u l t  avaldama oma 
m õtted. Viim ane tingim us on 
kõige tähtsam .

M illistel kursustel on olukord 
kõige halvem ?

K ahjuks on halba rohkem  kui 
olema peaks.

Õ igusteaduskonna III kursusel 
on kõik kom m unistlikud  noored, 
kuid  eksam itel saadi tervelt 
9 puudu likku . K om som olikursus  
ei tähenda ju  seda, et ÜLKNÜ  
liikm eid on 100%, vaid u u t ja  
teadlikum at suh tum ist kõigesse, 

(Järg lk -l 2.)

Inimesed, aparaadid ja film

Sõjapäevi meenutades
Suvine päev osutus h a ru ld a

selt ilusaks. Õhk oli nii selge ja  
sinine, e t näha oli ta  v irvendust; 
ei ainsatk i tuulehoogu. Sellisena 
jä i see päev paljudele kauaks 
meelde — 4. juu li 1941, mil 
vanast ü likoolilinnast hakkas 
liikum a ešelon noorm eestega. 
R ahvahulk  perroonil lööb ron
giga kaasa m innes voogama, 
seda nagu peatada tahtes. «Tulge 
tagasi, tu lge k indlasti tagasi!»

• Lilled, . viiped, tü ta rlas te  ja  
em ade nu tt. V agun ira ttad  tao 
vad üha k iirem ini oma laulu, 
üha kaugem ale jääb  kodulinn.

«Kui nad  ometi ellu jääksid!» 
m õlkus kõigil perroonile jää- 
nuil m õttes. Aga kõik ei saanud 
ellu jääda, sest oli sõda. T artu  
linna kohale tõusid h aak ris ti

dega lennukid, tänavatele  la n 
gesid pommid, purunesid m a
j a d . . .

Järgm isel päeval jõuti P ihk 
vasse. L inn põles. Mööda ra u d 
teeäärset ja lg rada liikusid lin 
nast välja  lapsed, naised ja  
raugad. Ühele vankrile  oli ase
ta tu d  halvatud  vanake. K orraga 
lendasid nendest üle « junker- 
sid», lõhkesid m ürsud, rägisesid 
kuulip ildu jad . P aljud  jä id  teele 
lam am a. Ka vanam utikese v an 
ker jääb  tüh jaks, om anik lebab 
liikum atu lt selle kõrval.

Kaluuga. K aks aasta tes naist 
kandsid puuga endi vahel k irs- 
tukest pom m irünnaku läbi su r
m a saanud lapsukesega . . .

(Järg  lk i 3.)

Fotol Uno Veskioja u u rib  võim alusi ilm utusm asina au tom aatika täiendam iseks.

15. v e eb ru a ril kaitses _Füü_sika-Matem aatikateaduskonna õpetatud  
nõukogus oma ka n d id a a d iv ä ite k irja  analüütilise keem ia ka teed ri ju h a
ta ja  k t. M ari-L iis  A llsa lu . V ä ite k ir i valm is dotsent A. V. M oskvini 
juhendam isel. D issertatsiooni teem aks oli «A ntim onioksiid ide ja  m õ
nede nendest tu le ta tud  ühendite lum inestsentsom adused». D issertat
siooni teema on väga ak tuaalne , sest just v iim astel aastatel raken d a 
takse lum inestseeruvaid  aineid  üha la ia ldasem alt tehnikas. Tehniliste le  
fosfooridele esitatavad nõuded on k ü lla lt ranged helenduse in ten
siivsuse, spektraa lse koostise ja  teiste füüsika lis -keem ilis te  om aduste  
suhtes.

Sm. A llsalu on v ä lja  töötanud m angaan iga ak tive eritu d  an tim on iok
siid ide ja  mõnede antim onaatide sünteesim etoodika. P õ h ja liku lt on 
uu ritu d  n im etatud ium inofooride lum inestsentsom adusi. Töö pakub  
nii teoreetilis t kui ka p ra k tilis t huvi.

Töö am etlikeks oponentideks olid keem iado kto r p ro f. A. A. Bundel 
M oskvast ja  fü üs ika -m atem aatikakand idaa t N. J. Luštšik. Oponendid  
andsid sm. A llsalu kandidaaditööle väga hea hinnangu.

Pingsamini 
lööie!

Eksamisessioon on möödunud, 
kõik teadushim ulised üliõpilased 
on asunud taas raam atu te , k a t
sete või vaatluste  juu rde. S aavu
ta tud  tu lem ustest tahavad  aga 
kuulda kaasüliõpilased, õppejõud 
ja  naaberõppeasutuste esindajad. 
On tarv is, e t jõu taks töödega 
valm is lähenevaks konverentsiks 
ja  auhinnatööde esitam ise tä h t
ajaks 1. aprilliks.

ÜTÜ nõukogu on te inud  kõik, 
et tööd koordineerida, k iirenda
da ja  a idata  ü letada organ isa t
sioonilisi raskusi. K uu lati n ä i
teks m atem aatika-füüsikaosakon- 
na  nõukogu esimehe aruanne 
eelmisel poolaastal teh tud  tööst. 
Selgus, e t töö kulgeb edukalt, 
üliõpilased töötavad hästi ka 
organisaatoritena, kuid puudu
jääk e  on juhendam ises. E riti k u 
rioosne on fakt, e t dekanaat ei 
ole leidnud teaduskondlikku ju 
henda ja t, igatahes ei tunne n iisu
gust isiku t üliõpilased. Kui 
dekaanil sm. A. M itil on vastav  
isik m ääratud , siis palub ÜTÜ 
nõukogu sellest avaliku lt tea tada 
kasvõi meie ajalehe kaudu  oma 
teaduskonna üliõpilastele.

26. veebruaril kuulab  ÜTÜ v a
bariik lik  nõukogu ä ra  ajaloo-kee- 

(Järg  lk-l 2.)

Keemiahoone alum isel korru
sel on uks, m ille taga 1948. aas
tast asub TRÜ kino-fotolabora
toorium .

K uus inim est. M itu  aparaati.
1960. aastal — 200 avaldust fo 

totöödeks.
1962. aastal — 470.
Terve rida õppefilm e. Terve  

hu lk  preem iaid vabariiklikel ja 
üleliidulistel konkurssidel.

Selline on fak tide  m ittem idagi
ü tlev  keel, kaine ning ku iv  kroo
nika. K uid  nende taga on in im e
sed, kes ei säästa oma aega ega 
energiat.

Johannes M ikk  on kino-fotola- 
boratooriumi veteran. Ta tu li siia 
küm m ekond  aastat tagasi ja  
väntas koos V. L evitskiga ü le
liidulise tunnustuse võitnud  
«Kihnu pulm akom bed». Praegu 
on ta õlgadel m ikro film im ine. 
Iga päev tuuakse tem a juurde  
kopeerim iseks uued raam atusü- 
letäied ja  iga päev annab ta 
tellijatele kä tte  küm neid  m ee t
reid m ikro- ja  diafilm e.

Juhata ja t Eduard S akk i tu n 
takse m eisterliku  operaatorina. 
Zakopane. Kaugolovo. Kääriku. 
Aga alati peab katsetam a, otsi
ma! V ärvifilm  pole meie vabarii
gis ju st väga populaarne. M uidu
gi, kahvatu id  viirastusi ei taha  
keegi näha. Tuleb määrata  
täpne säriaeg, tä iuslikem  ilm uta- 
m isrežiim  — ja  siis m uu tub  f i l 
m ilin t säravaks n ing poeetiliseks. 
M uutub! Viimased võtted  Kääri

ku l näitavad seda jälle.
Üldiselt on teada, et Arno M õt

te konstrueeris universaalse apa
raadi koim eküm ne operatsiooni 
teostam iseks. Konstrueeris. Ehi
tas. Haruldaselt lihtsad sõnad. 
Ma ehitan  — see tähendab k ü m 
netunn ist tööpäeva. Ma konstru 
eerin  — vahel tähendab see va 
ja liku  detaili otsimist. Isegi rönt- 
geniaparaadi sta tiiv ku lus ära.

Uno Veskioja m asin m agneti- 
lise heliriba kitsasfilm ile kand 
m iseks on küll m õõtm etelt vä ik 
sem, kuid sisaldab endas niisama  
palju  probleeme.

Valentina Paabo tu li siia 
aasta tagasi. A lgul oli raske, ei 
osanud astuda siia ega sinna. 
Praegu on ta kogenud film im on-  
teerija.

Voldemar Pall on kinom ehhaa
nik. Üks seanss on varahom m i
ku l kohapeal, teine seanss hilis
õhtul Vanem uise tänava suures 
auditooriumis, kolmas . . .  kuskil 
keskpäeval kah Vanem uise täna
vas. Ja nii edasi.

Need on inimesed, kes siin töö
tavad.

Vahel öeldakse, et kino-fotola- 
boratoorium  teeb a inult spordi- 
alaseid film e. Palun väga, m iks  
m itte , ku i spordimehed on nii a k
tiivsed, et tu levad ja löövad ise 
käed külge? Uno Sahva, Hans 
Gross ja  Rom an N õvandi oska
vad ka ise nii kaam erat ku i ka 
montaažilauda käsitseda.

(Järg lk -l 2.)

Tervitame 45-aastast 
Nõukogude armeed!

Kolm
Elu on võ itlus ja  võ itlem a peab, 
ka  s ipe lgas lõhu tud  p esak est seab. 
Torm  ikka käib  ilu sa te  ilm ade ees. 
kes ra sk u s i k a rd ab , s^e polegi

mees!

Need lapsepõlves kuu ldud  p r i
m itiivsed  värsiread tu levad m ee l
de, ku i m õtlen m öödunud sõja
päevadele. Nende ridade õigsuse 
üle võib vaielda, ku id  m ul, nagu  
ka paljudel teistel m inuealistel, 
ei tu lnud  see meeldegi, ku i algas 
Suur Isamaasõda, m is nõudis 
m iljoneid inim elusid. Nende m il
jonite hulgas, kes võitlesid uue, 
parema, õigema korra eest, olid 
igaühel oma m õtted, oma arusaa
mad. Nõukogude armee 45. aasta
päeva eelõhtul tahaksin  üksiku id  
piõttekilde panna paberile.

irjanduses ja  m uja l on 
vaieldud selle üle, kas inim ene  

lahingus kardab või m itte . Olen 
seisukohal, et pole inim est, kes 
lahinguis ei kardaks. Kas siis 
kõik on argpüksid? Ei, seda m it
te. K artusest saab võitu. M eenu
vad esimesed tuleristsed. Need  
sain Tartu hävituspataljoni r i
dades 1941. a. juunis. Polnud su 
gugi «armas» kuulda vaenlase 
kuulide lendu ja  m uud, m is kaas
neb lahinguga. Oli kartus ja  
m õnevõrra suurem  ku i h ilisem a
tes lahingutes. Kõige raskem  oli 
esimesest h irm utundest jagu  
saada. Seda aitasid võita kohuse
tunne ja  se ltsim ehelikkus. H iljem  
teataval määral ka harjum us. 
M õni väidab, et viha. A in u lt v i
haga ei saa võita. Peab teadma, 
m ille n im el võitlete sina ja  su 
kaaslased, seltsim ehed, sõbrad ja  
vennad.

J stusim e 1941. aasta augustis, 
küm m ekond  T artu  noormeest, 
«Eesti piiril» Narva taga. Raske

oli. Vaenlase käes olid Leedu, 
Läti ja  peaaegu terve Eesti. Ta
ganeme. Miks? Kas m arksistlik-  
leninlik m aailm avaade on va 
le? Kas sotsialism  on ajutine  
nähtus? Need m õtted  m õlkusid  
meil kõigil peas. A ru tasim e neid  
ja paljusid teisi küsim usi. See oli 
avam eelne vestlus, avam eelne  
m õtete vahetam ine. Ja kaaludes 
kõiki seisukohti (nii poolt kui 
vastu, sest olime m arksistlik-le-

mottekildu
nin likus ajalookäsitluses veel 
üsna rohelised) jõudsim e järel
dusele: m aailm a areng on sea
duspärane. K apitalism i asemele 
peab tu lem a sotsialism . Sotsia
lism  võidab.

J O A A  aas^a- N õukogude Eesti 
-jr® vabastam islahingud. 

Pealetung areneb edukalt. Vangid, 
nende hulgas pa ljud  eestlased. 
Suurem  osa vange õigustavad  
end: võitlesim e valel poolel, meid  
m obiliseeriti, ega meie ei tead
nud, et kom m unistid  võidavad  
jne. M uidugi, selles on osa tõtt. 
K uid siit paistab läbi, et valeks  
pooleks neile olid a inult kaota
jad: teistsugustes ting im ustes po
leks nad seadnudki küsim ust: 
kelle poolel. Kas ajalugu ja  nen 
de inim este südam etunnistus se
da teadm atust andestab?

Tuleb siiski alati leida õ i g e  
p o o l ,  võidelda õ i g e l  p o o l e l  
vaatam ata raskustele. Raskusi 
esineb, ku id  neid saab võita, tea 
des, et võitled õige ürituse eest, 
kom m unism i eest!

R. AU LING



P A R T E I  ELU

Elav mõttevahetus 
kasvatustöös

Et uue elu loojate esiridades 
sam m uks iga kõrgem a hariduse 
saanud  noor spetsialist, e t ta  ei 
satuks sabassörk ija te  viim astesse 
ridadesse või üldse jääks eemale 
lahingust, sulgudes oma «isik
liku  m aailm a» kitsasse ringi — 
selle võitluse nim el saadab meie 
pedagoogiline kollektiiv  päevast 
päeva korda üllaid  tegusid.

Kas ei anna sellest tunn is tu st 
üha tugevam ate ja  tihedam ate 
sidem ete vä ljaku junem ine ü li
kooli ja  p rak tilise  elu vahel: on 
kasvanud uus töössesuhtum ine, 
on tõusnud poliitiline teadlikkus
— sellest annavad  tu n n is tu st 
m eile kõigile tu n tu d  saavutused 
ülikooli argielust.

K uid teise lt poolt — hea too
dangu hulgas leidub ikka veel ka 
praaki.

«Kaalu, kas su tõekspidam i
sed, kogu m aailm avaade on koos
kõlas kom m unism i eh itava te  in i
m este nõuetega ja  kas sa m itte 
ei eem aldu tänapäeva pu lb itse
vast elust?»

E t selliseid küsim usi tuleks v ä 
hem  esitada, e t kaoks üldse ta r 
vidus selliselt küsida — selle 
üle vahetasid  e lava lt m õtteid ka 
üh iskonnateaduste kateedrite 
kom m unistid.

K erkis esile p a lju  väärtu slik 
ke m õtteid kasvatustöö iseloomu, 
m eetodite ja  vorm ide osas.

Ü hiselt toe ta ti sm. Polisinski 
m õtteid õppevälise kasvatustöö 
elulähedasem aks ja  sisukam aks 
m uutm ise kohta. T ihedam  kon
ta k t teaduskondadega, tihedam alt 
siduda oma huvialad  üliõpilaste 
omadega, olla neile nõuandjaks, 
vanem aks sõbraks.

O luline oli sm. Polisinski viide 
ka sellele, e t kasvatustöös on tä h 
tis kon tsen treeruda mom endi 
täh tsam ate le küsim ustele — leida 
nõrgem  lü li teaduskondade kas
vatustöös ja  a idata  luua ting i
m usi nende tugevdam iseks.

õ igusega m ärkisid  kõik koos
olijad senist tõhusam a abi osu
tam ise v a jadust komsomolitööle 
teaduskondades, õpperühm ades.

T eravalt p iitsu ta ti kasvatustöö 
kui kam paanialiku , lih tsa lt p laa
n ipärase tegevuse mõistm ist. 
K asvatustöö kunstlikkus — see 
on vaenlane uue ellusuhtum ise 
kujunem isele.

K uid e t kasvatustöö on kunst, 
ja  see sõltub p a lju  kunstn iku  
tööst — selle sm. Stolovitši m õt
tega tu li kõigil nõustuda. V iim a
ne rõhu tas ka õigesti vajadust 
m inna kasvatustöö vorm ide an a
lüüsim iselt kaugem ale, kasvatus
töö sisuliste küsim uste ana lüüsi
misele.

U udsena toodud e ttepaneku test 
kõlas m õte enam  töötada üliõpi
lastega ühiselam us, v iia seal läbi 
konsultatsioone, diskussioone jne. 
Sm. M akarovi vastav  nõue on 
õigustatud. M ajandusm ehed ei 
tohiks seda seekord unustada. 
Kõigis ühiselam utes tu leks eel
kõige luua sobivad õppe- ja  
puhkeruum id, vaa tam ata  igasu
gusele kitsikusele ruum ide küsi
muses. See tagaks võim aluse ka 
õppejõudude ja  üliõpilaste vahel 
tihedam a kon tak ti loomiseks.

Selgitades ku rsusejuhenda ja te  
tööülesandeid, jä id  kom m unistid 
üksm eelselt sellega nõusse, e t ü li
õpilased Vajavad vanem at nõu
an d ja t ja  suunaja t.

Õ igustatud pretensioone esita
sid paljud  ülikooli kohviku ja 
klubi suhtes. Need pole veel k u 
junenud  sellisteks kohtadeks, mis 
tä ie liku lt rahu ldaksid  sirguva 
põlvkonna kasvatam ise vajadusi. 
K lubi töös paistab  viim asel a ja l 
silm a rohkem  töö professionaali
dega, laiem ad üliõpilashulgad on 
veel eem al isetegevusest, k lubi- 
kohviku ü ritu stes peegeldub aga 
ühekülgsus.

Kõigi kom m unistide ühiseks o t
suseks oli la iendada õppejõudude 
osavõttu  kasvatustööst, m uu ta  
see pidevaks ja  kasvatam ise p ro t
sessis m inna üha  sügavam ale 
kasvatuse sisuliste küsim uste la 
hendam isele.

S. LEPIK,
TRÜ NLKP ajaloo kateedri 

asp iran t

Z t t i m e s e d ,  a p a m a d i d . . .

(Algus lk -l 1.)
Kinolaboratooriumi seob sõp

rus dots. E. Laugastega. «K ihnu  
pulm akom bed», «Salu talus» . . .  
ja  pa lju  tööm aterjale. Ka sellel 
suvel seisab ees ekspeditsioon  
Setum aale.

Geograafid teevad «Eesti loo
dust». Töö on ula tuslik  ja  raske. 
Operaatorid on m itm e suve jook
sul peaaegu kogu Eesti läbi sõit
nud: Peipsi ja  Saaremaa, põh ja 
rannik ja  Haanja, M atsalu ja  
Alutaguse.

Veel probleeme?
Oi, neid on palju! Kõigist ei

jõua rääkida. Suurest tööst tu le 
vad suured raskused. Tööd aga 
on sageli üle pea. Selleks aastaks 
koostati perspektiivplaan . . .

Aga kinoring?
See hingitseb ku sk il пади к al& 

jää all. Eduard S a kk  on sageli 
Öelnud:

«Meil on kaam erad ja  film . 
M eil on valgustuspark. Aga meil 
pole en tusiaste.»

M illiseid võim alusi oleks am a
tööridel film ide väntam iseks! 
M õtelge sellele, kinohuvilised!

M. UNT
Fotol: A. Mõtte jälgib äsja ilmu- 

nud ftlmi kvaliteeti.

Pingsamini 
tööle 1
(Algus lk-l 1.) 

leteaduse osakonnanõukogu esi
mehe K. Jaansoni ja teadus- 
kondliku juhendaja K. Muru 
aruanded koos kaasaruandjatega. 
Võib oletada, et Ajaloo-Keele
teaduskonna üliõpilaste teadus
lik töö saab põhjaliku analüüsi, 
mille alusel tehtavad järeldused 
peaksid olema suunavaiks ka 
teiste teaduskondade üliõpilastele.

28.—30. märtsini toimub ÜTÜ 
teaduslik konverents. Komisjon 
eesotsas P. Heinaga on asunud 
tööle. Konverentsi töö algab ette
kannetega sektsioonides. 29. 
märtsi õhtul on Tähe tn. klubis 
sõprusõhtu, 30. märtsil toimub 
plenaaristung. Konverentsi edu
kus oleneb esmajoones teadusli
ke tööde tasemest ja organisat
sioonilisest tööst. Et ära hoida 
asjatut tööd, kanda r a s k u s p u n k t  
ringidesse ja osakonnanõukogu- 
desse, palub ÜTÜ nõukogu 28. 
veebruaril kell 17—18 vahel tuua 
ÜTÜ tuppa kõikidest osakonda
dest (nõukogu esimeestel) järgmi
sed andmed (masinal kirjuta
tult):

1) sektsiooni nimetus, juhenda
ja;

2) sektsiooni teaduslik juhenda
ja (teaduslik kraad ja kutse, ees
nime initsiaal, perekonnanimi);

3) sektsioonis toimuva töö aeg 
ja koht (kokku leppida õppe
osakonnas sm. Kisperiga);

4) esitatavate tööde pealkirjad 
esitamise järjekorras koos üli
õpilase (missuguse osakonna m it
menda kursuse üliõpilane, ees
nime initsiaal, perekonnanimi) ja 
juhendajaga (kraad ja kutse, ees
nime initsiaal, perekonnanimi).

Kui on alasektsioonid, siis mär
kida andmed ka selle juhendaja 
ja juhataja kohta; mitme istungi 
puhul esitada andmed üldise 
skeemi kohaselt (punkt 1 ja 2 
täita üksnes esimese istungi pu
hul).

Esitatavad andmed tuleb ee l
nevalt läbi arutada osakonna- 
nõukogus, kusjuures teaduskond- 
lik juhendaja kinnitab esitatavad 
andmed oma allkirjaga.

Käesoleval aastal on uudiseks 
ettekannete avaldamine, seega 
peavad kõik ettekanded olema 
eelnevalt niivõrd laitmatult vor
mistatud, et neid saab kohe 
trükki anda.

Tööd peavad vormistatult ole
ma valmis kaks nädalat enne 
konverentsi; täpne aeg teatatak
se hiljem.

Kui üliõpilased asuvad senisest 
pingsamini tööle ning kui juhen
dajad tunnetavad, et nende tea
duslik töö peegeldub ühtlasi ü li
õpilaste teaduslike tööde tase
mes, siis võib julgesti loota, et 
TRÜ üliõpilaste XVIII teaduslik 
konverents kulgeb teaduslikult 
kõrgel tasemel ja viib edasi ko
dumaist teadust, sidudes saavu
tatut praktilise elu nõuetega.

Ed. Vääri,
ÜTÜ nõukogu aseesimees

dg.ti Щ Ш Ш
(Algus lk -l 1.) 

kaasa arva tud  ka  õppetöö, m is 
peaks ülikoolis põhiline olema.

Pahad on lood ka  raviosakon
na I (153-1 üliõpilasel 49 
p u u d u likku  hinnet) ja  II (148-1 
üliõpilasel 48 p uudu likku ) k u r 
susel, füüsika-pedagoogika I k u r 
suse 19 üliõpilasel 9 p u u d u likku  
jne.

Paistab silma ka  tootvalt töölt 
tu lnu te  nõrk etteva lm istus. O lu
korra parandam iseks tu leks  tõ 
hustada e tteva lm istuskursuste  
tööd. Sam uti tu leks  abistada töö- 
staažiga üliõpilasi nende teadm is
tes ilm nenud lünkade likv ideeri
misel juba  esim esel semestril.

M assiliselt põhjuseta  p u u d u 
m isi ja  keh v i tu lem usi kontro ll
töödes on füüsikaosakonna II k u r
susel (vene osakond) — 8 p u u 
d u likku  ja  6 eksam ile m itte 
ilm um ist. Sea ljuures on kursusel 
a inult 18 üliõpilast.

Kõige m õtlem apanevam  on 
see, et halbu hindeid esineb ka
V kursusel, m illal peaks olema 
saavutatud v ilum us iseseisvas 
töös.

Tuleb tõsisem alt suhtuda ü li
kooli tuleku p eamisse eesm är
ki — õppimisse.

EMAKEELE 
SELTSIS

Pühapäeval kell 16 tä itus pea
hoone 5. auditoorium  keelerah- 
vast, kes saabus siia kogu vaba
riigist. Algas Em akeele Seltsi 
aastakoosolek. Esimesena sai sõna 
akad. J. V. Veski, kes rääkis k ir 
jakeele lihtsustam isest. Kõne all 
olid aktuaalsed keeleküsim used, 

Koosolek jä tku s  aruandega  
m öödunud aasta tööst, m ille esi
tas H. A hven . Valiti seltsi uus ju 
hatus: esim eheks jäi endiselt 
kauaaegne juha ta ja  akad. J. V. 
Veski, liikm eteks on ; rof. 
P. Ariste, prof. A . K ask, fil.-ka  :d. 
M. M ust, dots. P. Palmeos, dots. 
J. Peegel ja  dots. H. Rätsep. Se l
gus ka revisjon ikom isjon i uus  
koosseis ning keele- ja m urde- 
toim konna esimehed.

Em akeele Selts täienes 15 uue 
liikm e võrra, ku sjuures 13 neist 
olid üliõpilased.

M .-I. SAU M ETS

T a g a s iv a a te id
eksamisessioonile

kehakultuuriosakonnas

V äljaku junenud  traditsiooni 
kohaselt toob osakonna komso- 
m olibüroo igal eksamisessioonil 
n ä itlik u lt esile eksam ite tu lem u
sed. D ekanaadi ukse kõrval r ip 
puvas tabelis täh istab  punane 
värv  «väga head», sinine «head» 
ja  roheline «rahuldavat» ja  m ust 
«m itterahuldavat». K ui heita  pilk 
praegu üleval olevale tabelile, 
siis selgub punase ja  sinise värv i 
tugev dom ineerim ine, m is jä tab  
üsna pisukesed ruum i roheli
sele. Tõsi, ei puudu  ka kaks m us
ta  num brit, kuid  ikkagi rääg i
vad neile lisanduvad 151 «väga 
head», 159 «head» ja  27 « rahul
davat», e t kehaku ltuurlased  
õigustasid deviisi «terves kehas 
terve vaim».

M uidugi tek ib  küsim us, kas 
asi on a in u lt selles. K ah tlem atu lt 
tu leb  tähelepanu  suuna ta  ka  pal- 
julegi m uule. E t sessioon polnud 
kerge, sellest rääg ib  otseselt sel
liste eksam ite nagu  dialektiline 
m aterialism , poliitiline ökonoo
mia, füsioloogia, keem ia jt. figu- 
reerim ine vastavas nim istus. 
E dukas ettevalm istus nendeks 
m ahukateks eksam iteks eeldab 
koos hea kehalise ja  terv isliku  
seisundiga ka  tõsist suhtum ist, 
v isa tööd. Selles suh tes on osa
konnas eeskujuks v iim ane k u r
sus, kom m unistliku töö kursus. 
Ü liõpilaste A. Heinlaidi, L. L ü k i
ni, J. Loke, A. N urm ekivi, A. T a- 
ni, R. A huni ja  A. K riegeri põh
ja likud  vastused rääk isid  sellest 
veenvalt. K uid «vanem ast ven 
nast» ei ta h tn u d  sugugi m aha 
jääd a  ka  noorem ad, e riti I 
ja  III kursus. K okku võttes 
om andasid 23 üliõpilast õiguse 
kõrgendatud  stipendium ile.

E riti rõõm ustavad on siinjuu> 
res I kursuse üliõpilaste «tule- 
ristsete» tulem used, kelledest 11 
tub lim at tu lid  v ä lja  a in u lt m aksi
m aalsete h innetega. T avaliselt on 
I kursusele tõsiseks «pähkliks» 
olnud keem ia eksam, kus aa s ta 
aas ta lt on esinenud suu r p ro tsent 
läbikukkum isi, «kolmedest» rä ä 
kim ata. T änavu  aga polnud asi 
kaugeltk i nii. E t alates tä n av u 
sest aastast teostab  keem ia õpe

tam ist kehakultuuriosakonnas 
biokeem ia kateeder, siis tekib  
küsim us, kas siin  pole oma osa 
kaasa rääk ida õppetöö kvalitee
dil ja  m etoodilistel võtetel e rine
vates kateedrites.

ja  M ajandusteaduskonnas
Talvine eksam isessioon M ajan 

dusteaduskonna I—IV kursusel 
näitas, e t enam ik üliõpilasi su h 
tus sügissem estril õppetöösse 
tõsiselt. K ursuste keskm ine hi fi
ne hälbib 3,7-st 4,2-ni. K eskm ine 
õppeedukus oli m õnevõrra kõr
gem kaubandusharu  üliõpilastel, 
kellele kuulub  nii kursuse kõr
geim keskm ine h inne (III k.) kui 
ka m adalaim  keskm ine h inne 
(IV k.). Seevastu olid rah an d u s
h aru  üliõpilaste keskm ised h in 
ded kursuste  jä rg i ühtlasem ad 
n ing kõrgeim  keskm ine h inne oli
IV kursusel 4,0. V õrreldes eelm i
se aasta  talv ise eksam isessiooni 
tu lem ustega langes käesoleval 
eksam isessioonil kursuste  kesk
m ine h inne m õnevõrra. See sele
tub  ühelt poolt nõudlikkuse kas
vuga, te ise lt poolt aga tööm ahu 
suurenem isega (m enetlusprak ti
ka). O m ajagu m õjustas eksam i
sessiooni tu lem usi ka  see, e t r i
da kaubandusharu  IV kursuse 
üliõpilasi suh tus eksam ite e tte 
valm istam isse pealiskaudselt.

A inult m itteküllaldase töö ta
misega saab se letada seda, e t 19 
üliõpilast said m itterahu ldavaid  
hindeid, seejuures üliõpilased 
T. Höövel (IV kursus), H. K arm  
(IV kursus) ja  õ . L uptov (II k.) 
isegi kahes õppeaines.

E t visa tööga võib saavutada 
silm apaistvaid tu lem usi ka  ra s 
keks peetavates ainetes, seda 
näitasid  k aubandusharu  I k u rsu 
se üliõpilased, kelle keskm iseks 
hindeks kõrgem as m atem aatikas 
ku junes 4,8. M ärkim ist väärib  ka 
rah an d u sh aru  I kursus, kus soo
rita ti edukalt kõik eksamid.

Nagu näitavad  eksamisessiooni 
tulem used, saavu ta ti parem aid 
tulem usi ju s t eria lastes ainetes. 
Nii ku junes keskm iseks hindeks 
põllum ajandusökonoom ikas 4,4 
(VI k.), rahvam ajanduse p lanee
rim ises 4,2 (IV k.), s ta tis tikas 4,2 

(Järg  lk -l 3.)



Meie ei tohi 
vaikida!
P raegu  kehtiva sisseastum is

eksam ite süsteem i peam iseks 
puuduseks on see, e t ülikool võ
tab  uusi üliõpilasi vastu  vaid v ä 
liste vooruste järgi: sisseastum is- 
k irjandeis tegi vähe vigu, suutis 
1. augustiks vaja liku  m aterja li 
om andada, dekaaniga vesteldes 
jä ttis  v iisaka ja  in telligentse in i
mese m ulje. K uid see, mis in i
mese välise koore all peitub, h a k 
kab  ilm nem a siis, kui üliõpilane 
on juba p aa r kuud  meie keskel 
viibinud. J a  nüüd  hakkavad  tu 
lem a pahandused. Aga nende v ä 
hesusega ei saa me viim asel aas
ta l sugugi hoobelda. Alles see oli, 
kui keem ikute I kursus oli sun 
n itud  aru tam a oma kursusekaas
lase, keem iaosakonna büroo liik 
me, ELKNÜ K eskkom itee liikm e
kandidaadi Ene P ald ra  perso
naalküsim ust tem a osavõtu pä
rast Jõgeval toim unud huligaa
nitsem isest 1962. a. 24. novem bri 
ööl.

J a  otsus! Seda p i d i  ju  vastu 
võtm a. Kõige lih tsam  oli dek la
reerida: me võtam e käendusele, 
kasvatam e üm ber. Aga kui lõ
puks selgus, kuidas lugu tegeli
ku lt oli, siis olid tõepoolest suud 
kir.ni — ei osatud i-d  ega a-d 
atelda.

See oli suu r õppetund, en t pol
nud m öödunud kuudki, kui jä rg 
nes uus lugu. Ja  kui kursus oli 
taas sunn itud  kokku tulem a, siis 
ilmnes, e t kellelgi polnud selle 
kohta om a arvam ust.

«Ei tea  tõesti, kuidas selline asi 
võis juhtuda,» hädaldas grup i- 
o rganisaator M alle K raam .

Ja  kui tem alt küsiti, m ida a r 
vavad kursusekaaslased, tu n n is
tas ta  puhtsüdam likult:

«Ma ei ole selle üle veel kel
legagi rääkinud.»

Toakaaslased? Ei. nad  ei tea 
midagi. Sell?st on m öödunud te r 
velt kuu  a e fa  ja  nad ei m äleta 
enam  midagi.

Vaikiti.
Siis tõusis keegi. J a  see jä i ka 

ainukeseks hääleks, kes tõesti sii
ra lt  tah tis  te ist aidata, kuid kui 
ju t t  läks abinõudele, jä i tem agi 
nõutuks.

Sellisele suhtum isele tuleb 
kriips peale tõm m ata. Ja  siin as
tub  ülikooli komsom olibüroo ak 
tiivselt vahele ja  kui vaja, teeb 
ranged järeldused. Niipea, kui 
mõni üliõpilane kusagil hu ligaa- 
nitseb, tu leb  seda ja lam aid  a ru ta 
da kursuse koosolekul. Ning k ü 
sim usse tu leb  suh tuda sirgjoone
liselt ja  ausalt.

Iga kursus peab tundm a iga 
oma liiget. T äiesti õigesti ta litas 
keem iaosakonna III kursuse ü ld 
koosolek, kes otsustas eksm atri- 
kuleerida üliõpilase Lem bit Helli 
(tagasiastum ise õigusega kahe 
aasta  pärast). Kui kursus tõesti 
tahab, e t ta  ei kaotaks ühtegi

oma liiget, siis tu 
leb m itte ainu lt 
võidelda tem a ü li

kooli jääm ise 
eest, vaid eeskätt selle eest, et 
tem ast saaks meie ülikooli v ää
riline liige. K ui aga kursus võtab 
ilm selt liberaalse seisukoha, siis 
astub vahele ülikooli komsomoli- 
kom itee büroo, öeldes oma lõpliku 
sõna, ja  teeb vastava ettepaneku  
otse rektoraadile . Nii ju h tu s  see 
Ene Paldraga.

Aga ükskõiksus üldiselt! Kas 
selles, e t meie üliõpilaspere kõik 
liikm ed ei ela tä isväärtuslikku  
elu, ei ole ka meie endi süü?

V aadake enda üm ber ringi.
Ühiselam ud. Kas seal ei jooda? 

Juuakse. Võtame kasvõi Pälsoni 
tn. 14, tu b a  111. Seal elavad sel
lised üliõpilased, nagu vene filo
loogia I kursuselt M ihhail Bilin- 
kis ja  A rseni Roginski. Tööl nad 
ei arm asta käia  ja  ka õppimises 
ei ole siiani e riti silm a paistnud, 
tehes häbi vaid oma kodulinnale
— Leningradile. Sam as toas elab 
ka A. Gološtšapov, vene filoloogia 
I kursuse grupiorganisaator. Ta 
näeb ja  kuuleb väga hästi, mis 
sünnib  tem a üm ber, aga vaikib.

Vaadakem  enese üm ber kohvi
kutes, sööklates, pidudel. Ega me 
pim edad ole, aga vaikime!

Võitlus meie üliõpilaste te rve te 
eluviiside eest peab algam a m itte 
siis, kui m iilits on inim ese kusa
g ilt tän av an u rg a lt üles korjanud, 
vaid juba varem .

M. NURM

Majandusteadus
konnas

(Algus lk -l 2.)
(Ill k.). Head olid tulem used ka 
m atem aatikas II kursusel (4,2) ja
III kursusel võõrkeeles (4,2).

Raskem ateks aineteks osutusid 
M ajandusteaduskonna üliõpilas
tele d ialektiline m aterialism  
(keskm ine h inne III kursusel 
3,1), NSV Liidu ja  välisriikide 
m ajandusgeograafia (keskm ine 
h inne II kursusel 3,2) ja  nõuko
gude õigus (keskm ine h inne IV 
kursusel 3,4). Kõige rohkem  m it
te rahu ldavaid  h indeid oli nõuko
gude õiguses (6 üliõpilasel) ja  
dialektilises m aterialism is (4 ü li
õpilasel). N im etatud õppeained 
on külla ltk i m ahukad  ning nõua
vad süstem aatilist ja  visa tööd, 
m illest aga vastava te l kursustel 
jä i näh tavasti vajaka.

Talvise eksam isessiooni tu le 
m used ei anna  M ajandustea
duskonna kollektiivile põhjust 
rahuloluks. Sessiooni tulem used 
aru ta takse  läbi üliõpilasrühm a- 
des ja  kateedrites. S am uti kava t
sevad dekanaat ja  teaduskonna 
ühiskondlikud organisatsioonid 
om alt poolt rakendada abinõusid 
õppeedukuse edasiseks p aranda
miseks. Eelkõige tu leb  saavutada 
seda, e t kõik üliõpilased süste
m aatiliselt õpiksid ja  parem ini 
kasu taksid  teaduskonnas loodud 
võim alusi iseseisvaks tööks, sest 
a inu lt sel teel on eksam itel või
m alik saavu tada häid tulem usi.

Sõjapäevi
meenutades

(Algus lk -l 1.)

Rohkem kui kaksküm m end 
aasta t on m öödunud eespool k ir 
je ldatud  sündm ustest. Kas nad 
ununevad? Ei. Kes on m idagi 
sellist ise läbi elanud, ei suuda 
seda unustada. Selle ešeloniga 
jä ts id  1941. a. kodulinna m aha 
ka kaks noormeest, praegused 
ülikooli Õ igusteaduskonna õppe
jõud Endel L aasik ja  Edgar 
Salum aa, kes m öödunud lah in 
gupäevi üliõpilastele m eenuta
sid.

D otsent Laasik võttis lah ingu 
test osa m iinipildurina. M iini
p ildu ja — 23 kg,t isiklik  v a ru s
tus — 10 kg ja  karab iin  —
3 kg — kokku iga päev 35 kg 
seljas ja  seda külm aga, läbi 
lum e n ing  vihm a, öösiti. Sageli 
tu li 3—5 ööd-päeva olla m aga
m ata. Selliselt karastu s ja  vor
m us sõjam ehe sitkus ja  v isa
dus; m itte  alla anda raskustele, 
m itte  viriseda. Meie, kes me pole 
seda läbi elanud, ei suuda kõike 
e tte  ku ju tadagi.

. . .  Legendaarne su rm ataller- 
m aa V elikije Luki. K uulid olid 
m aha n iitnud  viim ase kui põõ-

sakese. K oht ise k u ju ta s  n e lja 
kandilist m äekuplite vahel aset
sevat platood, m ille vaenlane oli 
tä ie liku lt k ind lustuste  b a r jä ä 
riks m uutnud. P idevalt tu lis ta ti 
nii tihedalt, e t ei olnud ru u t
m eetritk i m aad, kuhu  poleks 
langenud m ürske või kilde. Ka 
sõjas ju h tu b  imesid; lõhkev 
m iin surm as silm apilkselt sõbra, 
kuid  ainu lt poolteist m eetrit 
eem al olnud m iin ip ildur Laasik 
jä i ellu. L ahing jä tkus. Siis — 
raske vigastus, veri, lahing aga 
käib raugem atu  hooga. Kuid 
seltsim ehed ei unustanud  abi 
va jav a t lahingukaaslast. Lõhke
vate m iinide a lt viisid sõbrad 
sm. Laasiku kelgul tagalasse. 
P ääste tu l ei lä inud aga korda 
tän ad a  neid inim esi: tagasiteel 
positsioonidele said kõik surm a.

Koht, kuhu  sm. Laasik  pärast 
haig lat sattus, oli kannatanud  
hirm sa põua all. J a  ku ju tage 
e tte  olukorda, kus teil on vaid 
haig last saadud 1,5-kilone leib 
ja  400 g rosinaid, te ei oska 
sõnakestki vene keelt ja  olete 
füüsiliselt ise nii nõrk, e t ei 
suuda teha  tööd. P äästis lih tsate 
vene inim este lahke süda: ka

V Ä H I
diagnoos

ei võrdu 
surmaotsusega

Tänapäevaks on m uutunud  
kasvajad  üheks m editsiini pea
probleem iks. Neist kõneldi ka 
jä rjekordsel A rstiteaduskonna 
UTU ringide vahelisel koosolekul 
nädal tagasi.

Mis on kasvajad? K uidas nad 
tekivad? — isegi nendele küsi
m ustele ei osata veel vasta ta  
lõpliku veendunud sõnaga, kuigi 
vastuse leidm iseks on kasu ta tud  
paljude teaduste abi kvantm eh- 
haan ikast geneetikani.

A. P ru le r raviosakonna IV k u r
suselt valgustaski vähkkasvajate  
tekke kaasaegseid teooriaid, ju s t 
kolme põhilist: keem ilist, viiruse- 
list ja  poiüetioloogilist. Kuigi 
kõige enam  kaldu takse pooldam a 
viim ast, paljupõhjuslikkuse teoo
ria t, pole seegi veel üles eh ita 
tud  loogilise, vastu rääk ivuste ta  
terv ikuna.

I.-M . H elenurm  (raviosakonna
V k.) rääk is m itm etest im m uno- 
loogilistest diagnoosiviisidest, 
kuid tu le tas sam al a ja l meelde 
nende kasutam ise raskusi, sest 
kasvaja te  puhul im m ese veres 
tekkivad an tikehad , vastupidi 
tavalistel nakkushaigustel tekk i
vatele, on väga vähe aktiivsed j a  
seega halvasti m ääratavad .

H ilisem ates sõnavõttudes lisati 
sellele andm eid teadlaste tööst 
vastavate reaktsioonide täpsusta
mise ja  aktiviseerim ise kallal, nii 
et tu levikus saaksim e nende abil 
mätte ainu lt haigust diagnoosida, 
vaid vähktõbe ja  ka teisi haigu
si vaktsineerim isega ä ra  hoida, 
nagu me seda praegu teem e k a t
ku, teetanuse või rõugetega.

L. Kibe (raviosakonna VI k.) 
selgitas väh i vara jaste  vorm ide 
tsütodiagnostika m etoodikaid. P i
kem alt rääk is sellest ka ENSV 
peaonkoloog sm. G avrilov oma 
pikem as ettekandes, kirjeldades 
Moskvas ja  Londonis toim unud 
V III ja  VII ülem aailm sel kong
ressil esita tud  väga peeni ja  
täpseid k asvaja te  tsütodiagnosti
ka meetodeid.

Nagu me teame, suudab a rs t 
edukalt võita vaid kasvaja te  v a 
raseid vorm e, aga neid saab 
avastada a in u lt rakkude m ikros
koopilisel uurim isel. Seepärast 
jääbk i tu lev ikus kasvaja te  avas
tam ise põhiraskus tsütodiagnos
tika  õlgadele.

Pahaloom uliste kasvaja te  ke- 
m oteraapiost rääkis M. Voroni
na (raviosakonna V k,). Nagu 
kõigi pahaloom uliste kasvaja te  
ravis, pole siingi veel avasta tud  
sa japrotsendiliselt efektiivseid 
vahendeid; preparaad id , mis

kõige kehvem a palukese jagasid 
nad haavatuga.

Jä lle  kodulinn. T artu  jaam . 
R audteelane astub rongilt tu l
nud h aav atu  juurde, e t kon tro l
lida kohvri raskust, siis aga 
kasseerib  sisse trah v irah a . Ka 
selliselt võttis meie kodulinn 
vastu  võitlejaid , kes olid meie 
vabastam ise eest verd  valanud. 
M itte igal pool ei olnud o rkest
r it  ja  lilli (nagu nii tih ti film i
des näem e). . .

V elikije Luki, Novo-Sokolniki, 
Leningrad, Kingissepp, Narva, 
P ihkva, T artu , V irtsu, K u ra 
m aa — selline oli Eesti L asku r
korpuse lahingutee, m ille käis 
läbi sm. E. Salum aa. Neli aasta t 
tä is ohte, raskusi ja  kannatusi. 
D essant V irtsust K uivastusse, 
M uhu tam m i ületam ine saks
laste pidevate pom m ituste all, 
K u ra m a a . . .  P aljud  lah ingupil- 
did on m eeles nagu oleks see 
olnud eile.

Ikka kaugem ale jäävad  m eist 
m öödunud sõja õudused ja 
meile, üliõpilastele on need tu n 
tud  rohkem  ajalehtede, raam a
tu te  ja^'vanem ate kodanike ju 
tustuste  kui isiklike kogem uste 
kaudu. K uid ärgem  unustagem  
m öödunud sõja koledusi, m ida 
im perialistlikud ringkonnad m it
m ekordselt hirm sam al ku ju l 
püüavad taas  valla päästa!

A . P A A SM A , 
õ igusteaduskonna üliõpilane

kah justavad  k iire lt vohavaid 
kasvajaid, on niisam a ohtlikud 
ka k iire lt paljunevate le  vere 
vorm eiem entidele.

E ttekandele jä rgnes elav 
vaidlus kuulsate  rahvarav i- 
m ite osast võitluses kasva
ja tega (kes m eist poleks 
kuulnud  im ettegevast kasekäs- 
nast!). P rak tilis te  arstide lõpp
otsus jä i selliseks: «im erohud 
nad pole, aga ravivad küll. Toi
m em ehhanism i — nagu tih ti —ei 
tea  m e siingi».

H uvitava ettekandega kasva
ja te  regionaarsest kem oteraapiast 
esines A. Nikiforov (raviosakon
na VI k.). Meetod on alles uus ja  
seisneb üldjoontes selles, e t kas
v a ja  vereringe isoleeritakse te 
m asse preparaatide  m anustam ise 
a jaks ü ldvereringest, e t vältida 
organism i ü ldkahjustusi.

T. Nilsoni (raviosakonna V k.) 
ettekanne neerukasvajatest va- 
raealistel lastel ergutas arvam us
tevahetusele k liiniliste kohustus
te ja  eksituste üle.

VI kursuse m eedikutele, kes 
tu leval aasta l ise siim  silm a vastu  
kasvajahaigetega seisavad, pandi 
veelkordselt südam ele, e t liiga 
hiline diagnoos viib k iru rg i-on- 
koloogi käe a lla  ju b a  rav im atud  
juhud , ning et onko.oogil on edu
kaim  kom bineeritud ravi.

Koosoleku m õttetihedale ning 
sisukale esimesele poo.ele järgnes 
pärast vaheaega dr. G avrilovi 
ettekanne; ta  ju tu s tas  oma m ul
je test onkoloogide V III ü lem aa
ilm selt kongressilt Moskvas, r ä ä 
kis kaasaegseist onkoioogia põhi
suundadest, tem a saavu tustest ja  
tasem est meil ja  m ujal.

N agu lõppkokkuvõttena jä i k o 
lam a mõte, et kuigi klinitsistide 
võim kasvaja te  ravis on veel p ä 
ris p iira tud , ei võrdu vähi diag
noos am m u enam  surm aotsuse
ga; et veel pole küll toim unud 
o tsustavat, m ääravat hüpet meie 
teadm istes kasvaja kohta, kuid 
nad arenevad aasta -aasta lt siiski 
tõhusate sam m udega edasi.

Usume, et järgnevate le  koos
olekutele koguneb veel a rv u k a
m alt osavõtjaid, sest oma m itm e
kesiste ja  huv itavate  e ttekanne
tega väärivad  nad seda.

M. REMMEL

J . a ž v i i s i i d  

mõtteid
Linn süütas nagu tuhat tähte

tuled,
kõik muutus valgeks nagu

imeväel. 
On juba õhtu. Loengult koju

tuled,
sul esimesed lumehelbed käel.

i
Näe paremal ja kural vastsed

majad
ja tänav saanud hoopis uue näo. 
Nii tunnetad Sa hingust suure 

aja —
— see on me elu, püüdlused ja

teod.

Ja vastset laulu laulab vana
4 tänav,

m is nooreks m uutund , igavesti
uus.

Ning tunnetad võib-olla alles
täna,

et see on meie elu, armastus.

See laul on sündind lahingute 
tormis,

verd nuttis kõrbev emakene-
maa,

karm heitlus viisid mehisemaks 
vormis,

sai dirigendiks Volga kanonaad

Nüüd laulab seda tellingutel
kellu

ja hingab vastu künnivärske
maa.

Nii tungib, sõber, kindlamini
ellu

me suure aja suur sümfoonia, 
niisama õrn kui armastus, mis

puhkeb 
ja Inimeste aja üle uhke.

ENDEL KOPPEL

UUSI KONSPEKTE
I. P iir . Term odünaam ika Ja sta

tis tiline füüsika, 31 kop. 
G eograafiliste tööde koqum ik. 34 
kop.
Põllum ajandusliku  tootmise ökonoo
m ika, organiseerim ine ja  p lan eeri
m ine (M etoodiline juhend ja  prog
ram m  V I I — V III  sem.). 40 kop.

J. Hion. E lem entaartem aatika  
kõ rg em alt vaatekoh alt I. 26 kop. 
Ü ldfüüsika p ra k tik u m i tööjuhend 3 . 
20 kop.

Veidi Jaapani koolist

A lljä rg n ev a  põgusa  h u v itav a  k ir 
je ld u se  Jaap an i koo lisüsteem ist saa- 
tjs TRÜ o rien ta lis 'id e le  Jokosuka  
linnas e lu n ev  tu lih ingeline  Eesti sõ
b e r  K ikunobu M atuba. Sam uti lä- 
h e tasid  tem a in itsia tiiv il n im etatu d  
linna ü he  algkooli (n im ega Jo k o su 
ka S iritu  Ootu Syogakko) õ p e ta jad  
Isab u ro  ja Kazuo Sai to illu s tre e riv a  
m ate rja lin a  kom plek ti Jaap an i a lg 
koolide em akeeleõp iku id  (syogakko 
kokugo), kom plek ti loodusloo õpi
ku id  (syogakko rika) n ing  13 ü les
võ tet om a kooli siseelust.

K ooliteed a lu s ta b  noor ja a p a n la 
ne ju b a  k u u eaastase lt. Algkool 
(syogakko) k e s tab  k u u s a a s ta t. Sel
lele jä rg n e b  ko lm eaastan e  lü tseum  
ehk esim ese astm e keskkool tyu- 
gakko). Syogakko n ing  tyugakko  
on m aksu ta , ku id  tegelikuU  peav ad  
lapsevanem ad  või -hooldajad  m ak s
m a päev ase  toidu eest, m ida kool 
(p raegu  a in u lt algkool) v a lm istab  
laste le  üh isto itlu stam ise  k o rra s . 
S yugakko ja  tyu g ak k o  on su n d u sli
k ud  (üh tekokku  ü h ek sa  aasta t). 
S ee järe l võib õp ilane s iird u d a  teise 
a stm e keskkooli, s. o. k õ rg em asse  
keskkooli ehk  güm naasium i (koto- 
gakko, koko), m is on sam uti kol
m eaastane . Teise astm e  keskkool 
jag u n eb  üld- ja  e ria la sek s, ü ldkooli 
lõp e ta jad  võ ivad s iird u d a  edasi 
õppim a kolledžisse või ülikooli (dai- 
gaku). E ria la line  kool va lm istab  e t
te peam iselt teise astm e tehn ik u id  
ehk sp e ts ia lis te  tööstusele, k a la m a 
jand u se le , kaub an d u se le , p õ llum a
jan d u se le  jne. Tööstuslik  keskkool 
om ab osakondi, nagu  m ehhaan ika , 
e le k tria s jan d u s , eh itu sa la , laev aeh i
tus ine. Sam a keh tib  ka  te iste  e r i 
a laste  keskkoolide  kohta. Kol’edž 
või ülikool on n e lja -aastan e , v ä lja 
a rv a tu d  a rs tite ad u sk o n d , k ü s õ p p e 

töö v ä ltab  6 — 7 aas ta t. Ülikooli lõ
p e tan u d  võ ivad  edasi töö tada  tä ie n 
d u sk u rsu ste l, m is jag u n ev ad  jällegi 
k ah ek s — d o k to rik u rsu se k s  (hakusi 
katei) k e stu seg a  neli a a s ta t ja  ma- 
g is tr ik u rsu se k s  (syusi katei) k e s 
tu seg a  kolm  a as ta t.

Avalike koolide k õ rv a l leidub 
ro h k esti e rakoo le  la s tea ia s t ü likoo
lini, k u s õpivad r ik a s te  lapsed. 
Need koolid on m ate riaa lse lt hästi 
v a ru s ta tu d , en t neis võ e tak se  la s 
telt, õ p ilaste lt n ing  ü liõp ilaste lt k a 
he- voi m itm ek o rd se t õppem aksu .

A valike (s. o. K üla, linna, k u b e r
m angu, riigi) koolide v a ru s tu s  on 
tav a lise lt ü p ris  v ile tsavõ itu  (välia 
a rv a tu d  k õ rg em ad  koolid) ia üks 
õ p e ta ja  peab  hooldam a enam  kui 
60 õpilast. Ka on õp ilaste  a rv  s a 
m aaegselt k u ju te ld am atu lt su u r. 
N äiteks on Y okosuka m is a h es  a v a 
likus esim ese astm e koolis a in u 
ü k s i 3. õ p p eaasta  ta rv is  18 k lassi, 
ig aü k s enam  kui 60 õp ilasega, ja  
Y okosukas, m ille e lan ike  a rv  ü le tab  
300 000, on selliseid  koole um bes 
neliküm m end.

Mis p u u tu b  õp iku tesse, siis on 
neid  algkooliga a la tes  ja  k e skkoo li
ga  lõpetades m itu tu h a t n ing  neid 
k a su fa tak se  koolide eneste  ä ra n ä 
gem ise jä rg i. V äärib  m ärk im ist, et 
E uroopa m uusika, m is tu n g is  Ja a p a 
n isse  v a id  80 a a s ta t tagasi, on siin  
sed av õ rd  ju u rd u n u d , et jaan an i 
trad its io o n ilis t m u u sik a t ei õpe ta ta  
p eaaep u  ühesk i koolis.

Fotoi: laapani tü tarlaosed võim - 
lem istunnis. P. NURMEKUND

M ärkus: trü k ite h n ilis te l põh ju ste l 
on ä ra  iäänud  d ia k r i t i l i? e i  m ä r
gid (k riip s u ja  о peal sõnades 
Saito, syogakko, tyugakko , koto- 
gakko, koko, syusi).



Meie m urelapsest
tuleb rääkida

P alju , päris palju  on olnud om avahel ju ttu  ülikooli klubist, 
isetegevusest, puhkeõhtu test ja  isegi tw istist. T ih ti 011  klubitöö 
m urelapseks koosolekuil istu jaile. J a  eks õnnestunud ja  ebaõnnes
tunud  klub iõh tu te m uljeid  ole vaetud  ka kohvitassi taga ja  üh is
elam ute tubades. M uljed m uljeteks ja  ju t t  ju tuks, kuid ainuüksi 
nn. nurgatagune k riitika  ja  n inak irtsu tam ine ei a ita  siiski senist 
klubitööd parem aks m uuta.

Ülikooli a ja leh t, klubi ju h a tu s ja  am etiühingukom itee oleksid 
väga tänulikud  konkreetsete ja  asjalike e ttepaneku te eest, mis 
tuleksid nende poolt, kes seda klubi ise nädalast nädalasse kü las
tavad.

K indlasti on tekkinud palju  uusi m õtteid ka neil, kes lugesid 
viim asest «Noorusest» Endel Lem beri a rtik lit «A ruandelinnuke 
tüh jas saalis».

K as teie seisukohad ühtivad Lem beri om adega? Kui ja , siis 
toetage teda, kui ei, siis — vaidleme!

TRÜ kohustustest patendi
alaste sätete täitmisel

(A rtikli eelm ises osas (ilmus 
m eie a ja leh e  33. n u m b ris  14. XII 
1962. a.) tu leb  lugeda  n e ljan d a  
v eeru  3. lõigu esim ene lause  jä rg 
m iselt:

«K odanlik p a te n t k in n itab  p a te n 
d iom aniku m onopolse õ iguse le iu ti
sele.»)

Ü ldreeglina esitatakse avaldis 
leiutise asjas ettevõ tte  või o rga
nisatsiooni kaudu, kus au to r töö
tab.

Leiutise prioriteedi daatum  
m ääratakse kindlaks avaldise 
saabum ise päevast L eiutiste ja  
A vastuste Komiteesse, aga vaiel
davuse korra l — ettevõttele (or
ganisatsioonile) esitam ise päevast, 
avaldise esitam ise päevast m uusse 
riik likku asutusse või avaldise 
postiandm ise päevast.

PATENTEERIMISE 
KINDLUSTAMINE VÄLISMAAL.

Leiutiste ja  avastuste alase ko
m itee poolt v ä ljaan tud  au to ritu n - 
n istus k inn itab  riigi õigust leiutise 
ärakasu tam iseks a inu lt NSV Liidu 
territoorium il; n iisam a omab iga 
paten t te rrito riaa lse t m õjusfääri, 
s. o. eriõigus leiutisele k in n ita 
takse ainuüksi seda väljastanud  
riigi piirides. S eepärast on vaja lik  
eriõiguste om andam iseks välis
m aal nõukogude leiutisele selle 
paten teerim ine vastavates riik i
des.

In itsia tiiv i le iu tiste p a ten teeri
m iseks välism aal peavad ava l
dam a ettevõtted  ja  organisatsioo
nid, milledes teostus leiutis. E tte 
panekud selles küsim uses tu leb  
teha juba avastise-leiu tise m a te r
jalide esitamisel.

M ääratud  korras otsuse vas tu 
võtmisel le iutise patenteerim ise 
kohta välism aal on ettevõtted, 
teaduslikud uurim isinstituudid  ja  
teised organisatsioonid kohusta tud  
esitam a kõik dokum endid ja  and 
med, mis on vaja likud  avaldise 
sisseandm iseks välism aa patendi 
taotlem isel.

Leiutise au tor, kes on saanud 
autoritunnistuse, on kohusta tud  
esitam a vaja likud  andm ed, and 
ma konsultatsioone ja  astum a kõi
ki samme, m is on vaja likud  sellise 
avaldise vorm istam iseks.

E ttevalm istus patenteerim iseks 
välism aal toim ub eesk irja  järgi, 
mis on e tte  näh tud  juhendis nõu
kogude leiu tiste  patenteerim ise 
korra  kohta välism aal, m illine on 
k inn ita tud  L eiutiste ja  A vastuste 
Komitee poolt 17. oktoobril 1961. a.

L eiu tist ei saa paten teerida  v ä 
lism aal, kui andm ed selle kohta 
on ava lda tud  trü k is  või kui see on 
dem onstreeritud  rahvusvahelistel 
näituste l või aasta laatadel, kus
ju u res  pole v ä lja  toodud erio t- 
sust a ju tise  õigusekaitse andm ise 
kohta leiutise suhtes. Peab sil
mas pidam a, e t näituste l ja  aas
ta laa tadel eksponeeritavate leiu
tis te  a ju tin e  kaitse keh tib  kõigis 
maades, mis on tööstusliku 
om andi kaitse rahvusvahelise 
liidu liikm ed, vaid sel ju 
hul, kui konkreetne näitus 
või aasta laa t on ofitsiaalne või 
ofitsiaalselt tu n n u sta tu d  rah v u s
vaheline näitus või aasta laat. V as
tasel juhul, isegi eriotsuse olem as

Berufspädagogische L ite ra tu r 
übersicht. A usgew ählte  Z eitschrif
ten lite ra tu r . 2. Folge. B erlin 1962. 
160 lk.

B eiträge zu r  L ite ra tu rk u n d e . B ib
lio g rap h ie  a u se ew ä h lte r  Z e iu n g s- 
und Z e itsch riften b e iträg e  1961, 2. 
H alb jah r. Leipzig 1962. 806 n im e
tust.

olul a ju tise  kaitse kohta, ekspo
neerim ine ei k ah ju sta  leiutise 
uudsust ainu lt selle riigi te rrito o 
rium il, mis on korra ldanud  
näituse ja  on võtnud vastu  otsuse 
a ju tise  kaitse kohta ja  vastupidi, 
kah justab  leiutise uudsust kõigis 
teistes riikides.

A utorid ei tohi avaldada and 
meid nende poolt te h tu d  tööde 
kohta ilm a organisatsiooni ju h t
konna loata, m illises oli tekk inud  
ettepanek.

E ttevõtted, teadusliku  uurim ise, 
projekteerim ise ja  konstrueeri
m ise ning teised organisatsioonid 
on kohusta tud  rakendam a kõiki 
abinõusid selleks, e t le iu tiste ta se
mel teosta tud  tööde olemus ei 
saaks teatavaks trü k is  avaldam ise 
kaudu  või m ingil teisel viisil (de
m onstreerim ine näituste l ja  aas
ta laatadel, kinofilm ides, k irje ld a 
m ine avalikkudel ettekannetel, 
loengutel ja  esinem istel kongres
sidel, konverentsidel jne.) enne 
kõikide vajalikkude toim ingute 
tegem ist, m is on nõutavad  p a ten 
teerim iseks välism aal kehtivas 
korras, sest selline avalikkuse ees 
esinem ine tak istab  le iu tiste p a ten 
teerim ist välism aal.

See keh tib  kõikide leiutise 
tasem el teosta tud  tööde kohta, 
olenem ata an tud  organisatsiooni 
arvam usest patenteerim ise o ts ta r
bekuse koh ta  välism aal.

A ndm ete avaldam ine kõigist 
teadusliku  uurim ise alastest ning 
projekteerim ise ja  konstrueerim i
se töödest võib toim uda a inu lt 
asutise (organisatsiooni) ju h a ta ja  
loal, kus toim us töö. See luba an 
takse erilise ekspertiisikom isjoni 
otsuse põhjal. Ekspertiisikom isjon 
kasu tab  kontrollim isel andm eid, 
mis on fikseeritud  patendiform u- 
laris. Kui seejuures avaldam iseks 
ettenäh tud  m aterja lis  avasta takse 
andm eid leiutise tasem el teosta tud  
tööde kohta (kõik need tööd pea
vad olem a vorm ista tud  avald iste
ga au to ritunn istuse  saamiseks), 
siis ettevõ tte  (organisatsiooni) 
ju h a ta ja  ei anna luba avaldam i
seks enne L eiutiste ja  A vastuste 
K om itee otsuse kättesaam ist au to 
ritunn istuse  väljaandm ise kohta 
vastava lt esita tud  avaldisele, ja 
sam uti, kui ta  on saanud kom i
tee lt tem pliga v aru sta tu d  otsuse 
«ei kuu lu  avaldam isele» või teise 
kom itee dokum endi, mis sisal
dab analoogilise ä raü tleva  juhise.

E ttevõtte  (organisatsiooni) ju h a 
ta ja l on õigus anda luba ava lda
miseks ka  enne otsuse k ä ttesaa 
m ist üksnes avaldise põhjal, Leiu
tis te ja  A vastiste Kom itee eriloal.

Olgu siinkohal m ainitud , et 
alates 1956. a. on T artu  Riiklikus 
Ülikoolis te h tu d  uu te leiu tiste  de
m onstreerim isega avalikkudel n ä i
tu ste l Nõukogude L iidus ku i ka 
välism aal kadum a lä inud  õigus 
m itm ete siin teh tu d  leiu tiste koh
ta  au to ritunn istu se  saam iseks 
nende le iu tiste au to ritele  ja  NSV 
Liidul le iu tiste patenteerim ise 
võim alused välism aal, m ispärast 
TRÜ töö ta jad  on kohusta tud  edas
pidi range lt jälgim a patendialaste 
sä tete täitm ist.

J. REINET

W, B ahner. K urze B ib liographie  
fü r  das Studium  d e r rom anischen  
S prachwissenschaft m it b e so n d e re r 
B erü ck sich tig u n g  des F ran zö si
schen. Halle (Saale) 1962. 106 lk.

C atalogue des publications de 
(’Organisation M ondiale de la Santö 
1947 1961. Geneve 1962. 88 lk.

tumLite nil?
Proovige ette ku ju tada  järg 

m ist olukorda. Teie olete diplo
m and ja  Teil on hom m e eksam. 
Siis soovite Teie ülikooli puhvetis  
kiiresti einestada, aga ju st m o
m endil on einelaua m üüjanna  
läinud kaupa vastu  võtma. Jär
jekord  on kasvanud juba ukseni. 
Tädi, keda me aga tavaliselt ole
me harjunud nägema kohvitas
sidega toim etam as, üksi kõigega 
toim e tulla  ei jõua.

M ida Teie teeksite?
Tõenäoliselt k iruksite  m õttes  

saatust (või ka  m üüjannat, kes  
ju s t siis on osanud ära kaduda, 
ku i Teie m eelest >tundub  m aail
m as olevat kõige kiirem). Võib
olla ü tle te  ka  ava liku lt mõne kõ
vem a sõna, võib-olla . . .

Aga m ida Teie arvate o lukor
ra säärasest lahendusest? Seesa
m a diplom and, kellel on järgm i
sel päeval eksam , läheb hoopis 
vanainim esele appi. A itab  korjata  
laudadelt m usti nõusid, ulatab  
ostjale piima, valab kohvi. Teie 
muigate? Et ajalehe paber ka n 
natab kõike ja  lehem eeste j u t t . . .  
teadagi. Ühe, sõnaga — Teie ei 
usu.

K ui Teie aga juh tu s ite  parajas
ti v iib im a esmapäeval, 18. veeb 
ruaril kella 12 pa iku  ülikooli 
peahoone puhvetis , siis m u u d a k
site oma seisukohta. Säärane tü 
tarlaps on olemas ja  see on A ja 
loo-K eeleteaduskonna vene filo 
loogia üliõpilane Valentina K ü tt. 
Valentina kursusekaaslased tao
lise fa k ti üle ei im esti. T unne
vad nad ju  V alentinat n im elt 
sellisena juba esim esest ku rsu 
sest peale. M eenutagem  uudis- 
m aapäevi, V ellaveret või elu  
ühiselam us  — ik ka  on Valentina  
olnud abivalm is, elurõõmus ja  
optim istlik ka vahel troostituina  
näivates olukordades.

Kas tasub üldse taolistest p isi
asjadest kirjutada? A rvan , et 
m itte  ainult ei tasu, vaid peab. 
Oleks vaid sääraseid pisiasju  
rohkem !

E. LEM BER

Arve ja fakte

V orbuseli
ja

Vellave^esi
T artu—Vorbuse— Tartu  suusa- 

m atkast võ ttis osa 322 üliõpilast 
õppejõudu ja  teenistu ja t: A rs ti
teaduskonnast 77, F üüsika-M ate- 
m aatikateaduskonnast 60, A jaloo- 
K eeleteaduskonnast 57, Bioloo- 
gia-G eograafiateaduskonnast 50,

kehaku ltuur iosakonnast 48 ja 
Ö igus-M ajandusteaduskonnast 30 
inim est. Kõige kõrgem  oli seega 
osavõtuprotsent Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskonnas ja  keh a ku l
tuuriosakonnas.

* * *
Tartu— Vellavere m atkast v õ t

tis osa üliõpilasi järgm iselt: Füü- 
sika-M atem aatikateaduskonnast 
50, A rstiteaduskonnast 40, B io
loogia- Geograaf iateaduskonnast 
38, A jaloo-K eeleteaduskonnast 3<i 
ja  Õ igus-M ajandusteaduskonnasi
12. Sõidu tegid kaasa ka  47 õppe
jõudu, seega k o k ku  230 «inim- 
ühikut» .

* *  *

Nagu eestoodud andm etest sel
gus, oli keskm ine osavõtuprotsent 
õppejõudude osas kõrgem  kui 
üliõpilastel. Vorbuse m atkal oli 
olukord analoogiline, sam uti oli 
õppejõudude keskm ine t e m p o  
kõrgem  ku i üliõpilastel. Näib, et 
koos vanuse ja  autoriteediga ei 
kasva m itte  ainult arukus, vaid 
ka kiirus ja  vastupidavus.

* * *
T artu—Vorbuse— T artu  m atkal 

purunesid  11 suus ka. Ühel juhu l 
oli põhjuseks allajäänud koer, 
kahel juhu l kokkupõrge, ü lejää
nud juh tude l ku k ku m in e  või 
suuskade halb kva litee t (m itte  
ühelgi ju h u l nõrk suusatamisos- 
kus). T artu— Vellavere m atka jad  
pole tagasi toonud veel ü h t
ki täiesti purunenud  suuska. 
Võib-olla suuskade purunem ise  
protsent on pöördvõrdeline m a t
ka pikkusega?

*  * t

A jaloo-K eeleteaduskonna rah
vast jõudis esim esena Vellaverre 
dekaan dots. K. Siilivask. Üliõpi
laste väidete järgi ei olevat sün 
nis dekaanist mööda kihutada. 
D ekaani ja üliõpilaste saabumise 
vahe viitab aga asjaolule, et te 
gem ist on hoopis erineva treen i
tuse astmega.

♦ * *
Ka hügieenikateedri juhata ja  

prof. M. Kask tõestas oma a r tik 
lite paikapidavust tegudega. Ta 
näitas, et süstem aatilise h o m m ik
võim lem ise ja terve te eluviiside 
harrastaja võib ka auväärses 
vanuses silmad ette anda suure
male osale tudengitest. (Viimaste 
eluviise pole küll lähem alt selgi
tatud.)

*  *  *

Vellaveres keedetud 200 liitrit 
kuum a teed jäi 230 osavõtjale 
väheseks. K u i arvestada, et joo
gi vajadus kasvab teekonna p ik 
kusega peaaegu geomeetrilises 
progressioonis (Vorbuse ja  Vella
vere kogem usi arvestades), tu leks  
K äärikul iga K ääriku  m atkast 
osavõtjale keeta vähem alt 6— 9 
liitrit teed. * * *

Vellavere suusam atkaks jäid 
suuskadest ilm a m õned üliõpila
sed, kelle ja lanum ber oli naistel 
39 ja  m eestel 45—48. Kas üliõpi
lastel on liiga suured jalad või 
peab suusabaas kohanem a elu  
nõuetele?

B. MATU

Meie la sk u rite l on tän av u  se lja 
tag a  ju b a  k ak s  su u re m a t võ istlust. 
Talvisel õ p p ev ah eaja l olid meil kül
las  M oskva N aftakeem ia- ja  Gaasi- 
tööstuse  In stitu u d i la sk u rid , kes 
võitsid  jä r je k o rd se lt  ju b a  k u u en d a  
kohtum ise.

M öödunud n ä d a lav ah e tu se l s t a r 
tisid  m eie la sk u rid  ü lelinnaliste l 
N õukogude a rm ee  aas tap äev a le  
p ü h en d a tu d  lask evõ istlu sie l. K õrge
m ate  õ p p easu tu s te  tead u sk o n d ad e  
g ru p is  oli põhiline k o n k u re n ts  meie 
B ioloogia-G eograafia-, A rsti- ja  
Füüsika-M atem aatika teaduskonda- 

de vahel. Selliseks k u ju n es  ka  lõ p 
lik p a rem u sjä r je s tu s . Jä rg n es id  
EPA M etsan d u stead u sk o n d  ja  TRÜ 
M ajandusteaduskond . E riti tu leb 
esile tõ sta  B ioloogia-G eograafiatea- 
d u sk o n n a  n a is la sk u rite  tu b lit e s in e 
m ist. Viivi Lall saav u ta s  esikoha 
267 silm aga,

A. JAANI

T E A D A A N D E D

T äna toim ub T artu  
ü liõ p ilas te  Loodus
ka itserin g i töökoos
olek su u re s  geograa- 

fiaau d itoo rium is 
(Vanem uise tn. 46). 

A lgus kell 20. P ä e v a k o rra s  küsim us 
lo o d u sk a itsest A afrikas.

N eljapäeval, 28. v e e b ru a r il kell 18 
a lg av ad  keem iahoone rin g au d ito o 
riu m is p rof. K. Ram uli loengud 
ü ld isel teem al «Teaduslik m ee
tod». E daspidi to im uvad  Igal n e lja 
päeval ke lla  18—20 sealsam as.

*
E sm aspäeval, 25. v e e b ru a ril kell 

16.30 toim ub «Edasi» to im etuses 
ülikooli žu rn a lis tid e  ja  k ir ja s a a t
ja te  kohtum ine  «Edaši» toim etuse  
töö ta ja tega . *

Pühapäeval, 24. veebruaril to i
m ub TRÜ lastele

V A S T L A P Ä E V .
Kell 11 koguneda peahoone 

ette, kaasa võ tta  kelgud. Võist
lused kelgutam ises toim uvad 
Toomeorus. P arim ale on au h in 
nad. V astlasõit hobustega. Kell 13 
TRÜ kohvikus vastlatoidud. 
Laule, m änge ja  tan tse  TRÜ 
lasteringidelt.

O savõtum aks kohvikus on iga
ühelt 50 kopikat. T asuda TRÜ 
am etiühingukom iteesse.

Reedel, 1. m ärts il kell 16 toim ub 
fa rm aa ts iaau d ito o riu m is  (keem iahoo
nes) am etiü h in g u ak tiiv i kooli r a a 
m es dots. V. R itslaidi loeng teem al:

«Töökaitsest ja  töötervishoiust».
V astavalt Eesti NSV A m etiüh ingu

te Nõukogu III p leenum i o tsusele
4. o k to o b ris t 1962. a. so ts ia lis tli
k u s t sead u san d lu ses t k in n ip id am i
seks ja  ju h tiv a te  tö ö ta ja te  v a s tu 
tuse  tõstm iseks, peab  p leenum  v a 
ja lik u k s  v a s tu ta v a te  tö ö ta ja te  a te s 
tee rim ist o h u tu s teh n ik a  ja  töökaK se 
k üsim ustes .

Seetõ ttu  palum e õ p p u sest osa v õ t
ta kõigil k a te ed riju h a ta ja il, d e k aa 
nidel, o sakondade  ju h a ta ja il, labo 
ra to o riu m id e  ju h a ta ia il, k ap itaal- 
eh itu so sak o n n a , ad m in istra tiiv o sa  
konna  ja  h a ld u s-m a jan d u so sak o n n a  
töötaiail, keem ialao  töö ta jail, ko- 
m andan tide l, töökaitsekom isjon il ja 
tö ö k aitse in sp ek to rite l.

Toimetaja J. Feldbach
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim. trü k ik o ja  
trü k k . T artu . Ülikooli 17/19. Ü ksik
n um bri h ind  2 kop. Tellim ise 
nr. 1594. MB 00567.
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RAHVUSRAAMATUD OÕU

Uut teatmekirjandust Teaduslikus 
Raamatukogus



ГЧ.&. Д О

VALIMISTE EEL
Erna Abel saadikukandidaadiks

Kehakul tuur iosakonna üliõpilased, õppejõud ja teenis
tu jad  seadsid oma üldkoosolekul saadikukand idaadiks  
Tar tu Linna Töörahva Saadikute Nõukogusse tuntud 
sport lase ja spordipedagoogi  Erna  Abeli. Erna  Abelit kui 
s taažikat  sport last ,  treeneri t  n ing kohusetundl ikku töötajat  
i seloomustas id oma sõnavõttudes Osvald  Allikas, Erich 
Mõtlik ja Ha rry  Tampere.  Vi imane vali t igi  saad ikukandi 
daadi  usaldusmeheks .  B. MATVEI 

INTERVJUU

K õ iq iim aade proletaarlased , ühinege!

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE  
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AM ETI 

ÜHINGU KOMITEE H ÄÄ LEKANDJA

REEDEL 1. MÄRTSIL 19G3

N r.

5 (545)
XVI aas tak ä ik

Õigustatud usaldus
Vastab õigusteaduskonna  

IV  kursuse üliõpilane 
TIIU K A A R E

Millal teid valiti rahvasaadi
kuks? 1 ;

1961. a. märtsis. M ind esitas 
TRÜ kollektiiv , õpp isin  siis II 
kursusel.

Kas algul oli raske?
Oli ikka  küll. Varem  ei olnud  

sääraseid kokkupuu teid  olnud, 
ku id  tänu  Õ igusteaduskonna õp
pejõududele, staažikatele ju r is ti
dele dots. K. Püssile, dots. J. M äl
lile, tolleaegsele Tartu linna pro
kurörile sm. Peikrele ja teistele, 
kes olid sam uti va litud  sotsialist
liku  seaduslikkuse kom isjoni, õn
nestus m ul pa lju s tk i aru saada.

Milliste probleemidega edas
pidise töö käigus tuli kokku 
puutudä?

Probleem id ise kerkisid  kolm es 
osas: esiteks n õ u k o g u d e  
t ö ö s t  o s a v õ t t ,  see toim us is- 
tungjärkudel n ing saadikutepäe- 
vaakl. M inule kui tu leva 
sele juristile  oli ju st kasuks  
osavõtt sotsialistliku seaduslikku
se kom isjoni tööst. Pealegi oli 
see Tartus tugevam aid. (Muide, 
sellel suvel Tallinnas praktika l 
olles tundus, et sealsed kom isjo
nid jäävad kaugele maha). T e
gime kontrollreide Tartu e ttevõ 
tetesse, valm istasim e ette m a ter
jale tä itevkom iteele jne. Kolm an-

töö valijatega. Said teoks m itm e
sugused kohtum iskoosolekud, 
aruandekoosolekud. Olid ka vas
tuvõ tua jad  kaks korda kuus. P i
dasin vestlusi üliõpilastega ja 
tegin n.-ö. koduseid visiite. Et 
m inu valijad, keda pid in  kü las
tama, elasid uu tes m ajades, siis 
põhjust m uretsem iseks ei le idu
nud. Üldse pole kaebusi m inu  
saadikuks olemise ajal kü ll k u u l
da tulnud. E ks seegi näita meie 
inim este heaolu p idevat kasvu.

Mida on siis öelda kokkuvõt
teks?

K okkuvõ tteks?  Töö saadiku
na ja üldse kokkupuu tum ine  
väga paljude inim estega andis 
väga pa lju  kasu likku , õpetlikku .

Veel kord  
kaugõppest

Kuidas õigustas 
valija te  usaldust? Sellele küsi 
musele vastasid ühed tem a vali
jaist, sam uti Õ igusteaduskonna 
IV kursuse üliõpilased Mai Roos
te ja Aili Sorro: «õigustas tä ieli
kult! Tiiu oli ju s t selline tubli, 
ak tiivne teoinim ene, keda me 
tahtsim e näha rahvasaadikuna.» 
M ida veel lisada? Seda, et 
T. K aare õlgadel lasub väga suur 
osa teaduskonna õppe- ja  teadus
liku töö sektori tegevusest, et 
õppejõud iseloom ustavad teda 
kui aktiivset ja  teadm ishim ulist 
üliõpilast, kellele võib rahu liku lt

K augõppijate arv TRÜ-s su u 
reneb iga aastaga, ulatudes p rae
gu ju b a  2792-le. Reas te a 
duskondades, nagu Ajaloo- 
K eeleteaduskond, õ igusteadus
kond, ületab sel teel haridust 
om andajate arv  m itm ekordselt 
sta tsionaarsete üliõpilaste arvu. 
On seetõttu  loomulik, et kaug
õppe töö küsim used m uutuvad  
meie ülikoolis üha olulisem ateks, 
sest nende o tstarbekast lahendu 
sest sõltub, kuivõrd edukalt k u l
geb tuhandete kaugõppijate töö. 
Seda arvesse võttes a ru tas  TRÜ 
parteikom itee möödunud nädalal 
kaugõppe olukorda. Eelnevalt 

T uu  K aare tu tvusid  kom itee õppe- ja  k asva
tustöö sektori liikm ed olukorraga 
üksikutes teaduskondades.

daks ja  peaaegu huvitava im aks oli usaldada ju ris ti diplomi.

Reorganiseerim ine kaugõppes, 
mis toim us 1961. a. sügissem est
ril, on end igati õigustanud. 
Teaduskondade dekanaadid, nõu
kogud ja  õppemetoodilised ko
m isjonid on hakanud suurem at 
tähelepanu pööram a kaugõppe töö 
küsim ustele. Suurenes nõudlik
kus kateedrite  suhtes, tihedam aks 
m uutusid teaduskondade sidemed 
kaugõppeüliõpilastega ning asu 
tuste ja  ettevõtetega, kus nad 
töötavad. Ometi on kaugõppe

TEISEL POOL EKVAATORIT
UXU vabariikli
kus nõukogus

Senegali vabariik. Dakar.

Valged ja kõrged, kuninglikud  
oma külm as ilus olid N ew found-  
landi m adaliku  jääm äed 1961. 
aasta suvel. Ududes ja  niiskuses, 
pea kohal virm alistest põlev põh- 
jataevas, tegim e seal koos ü likoo
likaaslase Enn Kreem iga taeva- 
vaatlusi ja  kalatööd. Tuli vahel 
tü lp im us, tüd im us või, nagu  
Sm uul ütleb, tu li M erehall, ja  
pani m eid igatsema sooja suvise 
maa ning sõprade järele. Kuid  
laev jäi laevaks ning kodum aani 
oli 3000 m erem iili A tlandi 
ookeani lõputut vee joont. Me ela
sime sisse oma sealsesse ellu, 
unustasim e, et nädalapäevadel on 
nim ed, unustasim e lum esajustel 
öödel ka la tekil n ä kku  peksva  
m ärja tuule ning tõim e m ererei
silt kaasa eredad, p isut rasked, 
aga soojad m uljed.

M õtlesin tookord ko jusaabum i
se päeval, et läheb mööda palju  
aastaid, enne kui avaneb uus 
võim alus ko k ku  puutuda m aa
ilmamerega.

Läks väid napp aasta.
29. septem bril 1962 ronisin oma 

kohvrite-kom psudeда mööda lae- 
vatreppi Aafrikasse sõitvale «J u 
han Sütistele».

M erede kutse oli tugevam  ol
nud m u loogikast. 100 päeva kes
tis reis, m is sai alguse Tallinnast 
ja  m ille kaugeim  p u n k t oli 20° 
lõunalaiust Angoola rannikul.

See oli esimene püügiekspedit- 
sioon, m ille eesti kalurid tegid 
ekvatoriaalvetesse. Oli heameel 
olla koos esmaavastajatega ja 
elada koos nendega üle kõik  
avastajaile kuuluvad  rõõmud ja 
raskused. Lõunam ered hellitasid  
m eid oma rikkuse ja  iluga: sini
se sooja veega, tum edate pehm e
te öödega, lendkalade, vees hu lla 
vate delfiinidega, värviliste loo
jangute ja koitudega.

Aga nad tõid ka ku ra tliku  k u u 
muse, niisked ööd jaburate u n e 
nägudega, ja  et kala oli palju  — - 
siis ka mehemoodi tööd.

Et töö ja  kuum us m eestele lii
ga ei teeks, selle eest hoolitsesid 
meie laevadel kolm  dekaan L in k-  
bergi tub lit ka svand ikku  — noo
red m eedikud GriŠkin, Fedortšuk 
ja  Z inin. Neist viim ane tegi troo- 
pikakuum al Ginea lahel kõ iku 
val laeval — juh tkonna  söökla 
suurel laual — julge pim esoole
lõikuse. Ta oli esimene, kes seda 

(Järg lk-l 3.)

Jä rjeko rdne  ÜTÜ vabariik liku  
nõukogu töökoosolek toim us T ar- 

.tus nädala alguses.
E lava diskussiooni põhjustas 

ÜTÜ Ajaloo-K eeleteaduse osa- 
kcnnanõukogu töö aru te lu  (ette
kanne nõukogu esim ehelt 
K. Jaansonilt, kaasaruanne EPA 
esindajalt). R õhutati edasim ine- 
ku t senises töös ning tehti a s ja 
likke ettepanekuid-tä iendusi töö 
pa rem us tamiseks.

Haid kogemusi on saadud e ri
nevate õppeasutuste ÜTtJ-de tea
dusliku töö plaani realiseerim ise 
aru tam isest ning uu te plaanide 
tem aatika tu tvustam isest. Seda 
jä tk a ti ka sellel koosolekul. 
Meie ülikooli osas (esitas ÜTÜ 
nõukogu aseesimees E. Kukk) 
rõõm ustas fakt, et m öödunud 
aasta  p laan täideti kuh jaga ning 
enam ik töödest vastas nõudm is
tele. K uid siiski — sageli esines 
ka teem ade «kadumisi» varem 
k inn ita tud  plaanist.

Ka käesoleva õppeaasta plaan 
ÜTÜ osas on u latuslik . Selle 
koostam ine on lõpetatud. Im es
tust ä ra tab  aga fak t, et sellised 
ringid, nagu orgaanilise keemia, 
kehaku ltuu ri teooria ja  m etoodi
ka ning vene keele ring pole 
jõudnud esitada tööplaane.

ÜTÜ osavõtt populaarteadus
likust tööst ülikoolis on oluliselt 
paranem as (TRÜ ÜTÜ nõukogu 
liikme J. Andi aruanne). Loodan, 
et töö selles osas paraneb  veelgi 
ning et ringid respekteerivad 
TRÜ ÜTÜ nõukogus vastuvõetud 
otsust: igast teaduslikust ringist 
vähem alt üks populaarteaduslik  
ettekanne.

Läheneb TRÜ ÜTÜ jä rjek o rd 
ne konverents. See näib k u ju n e 
vat sellel aastal kü lla ltk i sisu
kaks (konverentsile tu lekust on 
teatanud  ju b a  seltsim ehed Dages- 
tan ist, Tadžiki NSV-st, Riiast. 
L eningradist ja  m ujalt).

H. SILLASTU, 
TRÜ ÜTÜ nõukogu esimees

töös veel m itm eid kitsaskohti,
Üheks selliseks kitsaskohaks 

on õppeplaanide ja  neist olene
valt sessiooni tunnip laan ide ü le
koorm atus. 8—10 tund i loenguid 
päevas, eriti talvisel suhteliselt 
lühikesel sessioonil, lisaks eksa
mid ja  arvestused, m uudab t ö ö  
rängaks. O tsustati teostada kor
rektiive olem asolevates õppeplaa
nides ja  ju b a  kevadsessioonil 
vältida tunnip laan ide ü lekoor
m am ist loengulise tööga. See osu
tub  võim alikuks aga ainu lt sel 
juhu l, kui saam e üle teisest kit- 
saskohast, s. o. õppem aterjalide 
puudusest. Reas distsipliinides on 
üliõpilastel kasu tada vene- ja  
eestikeelset õppekirjandust m in i
m aalselt ja  suurte  raskustega 
(p iilu tatuna paljude eri teoste 
vahel). Teadm iste om andam iseks 
jäävad  sel puhul põhiliselt loen
gud. K augõppeüliõpilaste v a ja 
dusi õppem aterjali m uretsem iseks 
peab senisest tõhusam alt h ak k a
m a arvestam a Eesti Riiklik K ir
jastu s ja  nii o tsustati astuda 
sam m e selleks, et k indlustada 
k irjastuse  kaudu õpikute v ä lja 
andm ist,

P aljud  kateedrid  ei kasu ta 
võim alusi, et ro tap rind i abil v a 
ja likku  õppem aterjali k ä tte s a a 
davaks m uuta. E eskuju liku lt on 
selle tööga toime tu lnud Õigus- 
ja  M ajandusteaduskonna õppe
jõud.

Sessioonidevaheiist õppetööd 
tuleks senisest parem ini k o rra l
dada ka õppe- ja  konsultatsiooni
punktides. Neis tuleks pidada 
raadioloenguid, helilindistatud 
loenguid, rakendada tööle ak a
deemilised grupid keelte alal jne.

Parteikom itee pidas vajalikuks 
juba kevadsem estril analüüsida 
kaugõppeüliõpilaste õppeedukuse 
taset erialade ja  distsipliinide 
järg i. E t õppeedukusega asjad 
kaugeltk i veel korras ei ole, 
selle üheks tunnuseks on kursust 
kordaja te  suur arv, mis küünib 
30% -ni, tingim isi ühelt kursuselt 
teisele üleviidavate üliõpilaste 
arv, mis on m õningates teadus
kondades kuni 40%. Tasulisi 
kutseid sessiooniks saab vaid ea 
50% üliõpilastest. Sam uti peeti 
vajalikuks põhjalikum at kontrolli 
kaugõppe töövormide taseme 
üle.

Kaugõppetöod äärm iselt ra s 
kendavaks teguriks on ruum ide 
kitsikus. Siiani ei ole leitud la 
hendust üliõpilaste m ajutam isele 
õppe- ja  eksamisessioonide ajal. 
Kaugõppeüliõpilased õpivad ja  
elavad väga rasketes tingim ustes. 
P arteikom itee tegi ettepaneku 
lahendada ruum ide küsim us h il
jem alt 1963/64. õppeaasta a lgu
seks. K augõppeüliõpilaste nor
m aalseks teenindam iseks v a ja 
liku inven tari (tekid, padjad, 
linad jne.) hankim iseks otsustati 
pöörduda Kõrgema ja  K esk-eri- 
hariduse Komitee poole vajalike 
sum m ade saam iseks. Täiendavaid 
sum m asid vajatakse ka vajaliku  
õppekirjanduse m uretsem iseks 
raam atukogudesse.

P arteikom itee pidas vajalikuks, 
et teaduskondade parte io rgan i
satsioonid senisest tõhusam alt 
tegeleksid kaugõppetöö põhikü
sim ustega. H. KURM

LOE:
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TERVETE
ELUVIISIDE
EEST

K ehakultuuriosakonna partei- 
organisatsioooni lahtisel koosole
kul a ru ta ti te rve te eluviiside 
juuru tam ise  ja  propageerim ise 
vajadust. P rodekaan F. Kudu 
m ärkis oma ettekandes, et keha
kultuuriko llek tiiv  on saavutanud  
selles osas teatud edu. H innata
vat tööd kehaku ltuuri propagee
rim isel ja  organiseerim isel ülikoo
li õppejõudude ja  teen istu jate  
hulgas on teinud osakonna õppe
jõud U. Sahva, J. Laidvere ja  
vanem õpetaja E. Peebo. Huvi 
k ehaku ltuuri ja  spordi vastu  ü li
koolis on tõusnud, m ida näita- 
vad m assiline suusaretkest osa
võtt ning elav huvi võimlemise 
vastu nii noorte kui ka eakate 
õppejõudude hulgas (prof. 
P. Ariste, dots. Ü. Lepp jt.).

Sm. Kudu tõi esile, e t paralleel
selt kehaku ltuuri m assidesse v ii
misega levib siiski su itsetam ine 
ja  alkoholi tarv itam ine. K eha
kultuuriosakonna ruum ides küll 
ei su itse ta ta  ja  alkoholi ta rv ita 
mise juhud  esinevad üliõpilaste 
hulgas harva, kuid vaatam ata 
sellele tuleb tervete eluviiside 
eest võitlem ist veelgi parandada. 
Osakonna teadusliku uurim istöö 
tem aatikas ei ole ükski teem a 
pühendatud sellele probleemile. 
Sam uti ei ole kehaku ltuuriosa
konna õppejõud veel küllaldaselt 
tegelnud te rve te eluviiside p ro 
pageerim isega ajak irjanduses ja 
loengutel.

Elavas sõnavõtus leidus ka 
koosolekuist osavõtjaid, kes te a 
tasid, et nad on suitsetam isest 
loobunud (sm. Seiler) ja  oli ka 
neid, kes suitsetam ise juba ammu 
on m aha jä tnud .

Koosolek otsustas üksmeelselt, 
et tuleb jä tk a ta  võitlust tervete 
eluviiside eest, pannes erilist 
rõhku selle probleem i igakülg
sele ja  teaduslikule valgustam i
sele. Tõsta esile eeskujuliku re- 
žiimiga ja  sportlike eluviisidega 
üliõpilasi ja  õppejõude, p ropa
geerides nende kogemusi ja  saa 
vutusi. O tsustati loobuda alko
hoolsete jookide tarv itam isest 
kõikidel kehakultuuriosakonna 
üliõpilastele korra ldatud  koosvii
bimistel, kaasa arvatud  ka lõpu
õhtud. Edaspidi panna aga seni
sest tunduvalt rohkem  rõhku 
koosviibimiste ja  peoõhtute e tte 
valm istam isele, et need täidaksid 
kasvatuslikke eesm ärke ja  olek
sid sam al ajal lõbusad ning h uv i
tavad.

Koosolek pidas vajalikuks, et 
kõik kehakultuuriosakonna õppe
jõud annaksid eeskuju t e r v e t e s  
eluviisides ja  teaduslikus keha- 
ku ltuuriharrastam ises vaatam ata 
elueale.

Õ. RE1NTAM

Kas ühiskeel või mitte
Reedel läbis see mõte eesti 

keele ringi koosolekut. Vaidlus 
sai alguse ajak irjanduses üles
kerkinud poleemikast.

S issejuhatavalt võtsid sõna 
eesti filoloogia osakonna V k u r
suse üliõpilased H. Koppel ja 
A. Eek. Edasi läks ju tu lõng  aspi

ran t Ü. Parbuse, dots. H. R ä t
sepa, üliõpilaste J. K aplinski jt. 
kätte.

Räägiti nii ja  naa, aga lahtisi 
otsi päris kokku ei suudetudki 
sõlmida, sest asi on keeruline 
ja vajab, põhjalikku ning u la tu s
likku jälgim ist. R. K arp
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Viktor avas raam atu  — selle peal
kiri oli «Vanamees ja m eri» — 
ning püüdis lugeda. Aga ta k u u 
lis a inult oma südame kiire t tu k 
sum ist, ei saanud ühestk i lausest 
aru ja pani raamatu lauale. 

«Hale raamat.»
«Mis?» Isa tõstis pilgu. «A h  

jah  . . .  Seal pole tõesti m itte  m i- 
Caesar haugatas lühidalt. A ll- dagi. Mees püüab kogu selle aja 

korrusel kiopsatas uks ja  esiKus üh te kala ja  see ongi kõik. Seal 
su ttis vaigus, isa puhKis jalgu pole tõesti m itte  midagi,» kordas 
vastu  kum m ist matxi ja  ripuias ta pead noogutades.

Girš Špunginist, 
raamatukogust ja 
muust

mamLi nagisse, üaasi  iä/cs ta 
kooki, tõstis p indil  tühjaae  p o t 
tide kaasi ja  seisatas Keset ruumi.

ье а а  когке otsustas ViKtor oma  
tuppa k os tva te  hehae järgi. Ta 
peitis  s igaretikarbi taskusse ja  
Kohendas põranaavaipa. Sus k u u 
lis ta  Klõpsatust. Tetevnsor пак-  
Kas undam a ja ragisema. K lõp sa 
tus, ja  jalle  oli vaiKus.

« viKtor!» noiKas isa. «Kas sa 
С ae san te  suppi andsid'/»

«A nasin  Küli,» vastas V ik to r , 
* tõusis ja  tu li trepiotsate. Isa vaa

tas ules.
«Ta oli nii näljase näoga ...»
Viktor tahtis  juba  oma tuppa  

tagasi minna, Kuid isa pea tas  te 
eta. "

«Oota!»
Ta tu a  trepist üles.
«Emaga on kehvasti, V iktor ...»
«Mida/»
«Ma tu len  ju st haiglast ja  ...»
«Mis sus lanti ony»
« L a h t i . . .  l a n t i . . .»
«K as ars tia  uttesid  midagi?»
«Ju nad sus ikka  uttesid  . . .»
«Oti, ega’s igat asja ei saa us

kuda,» naeratas Viktor. «.Ka sus 
a la ti ...»

Ta vaatas isale otsa ega lõpe
tanud lauset, isa on suur mees. 
Tal oli maadleja kael ja kiüas- 
■peu. V iktor polnud isa veel nii tõ
sisena näinud.

«Mis tal siis õieti viga on?»
Isa pöördus üm ber ja hakkas  

trepist alla m inem a.
«Mulle oeldi, et kopsuvähk. Ta 

tuleb vars ti  koju.»
Viktor jäi keset treppi seisma.
i^opsuvähk?
Ema on alles nädal aega haig

las j a . . .
Ta läks sam uti trepist alla. Isa 

polnud köögis. V iktor nägi a k 
nast, kuidas ta õues lauavirnade 
juures toim etab  — sinna langes 
köögiakna valgus. Ta tahtis isalt 
veel m idagi küsida, kuid  ei ju l
genud. K eskkütteradiaator sum i
ses m onotoonselt. Laual olid värs
ked ajalehed: «Rahva Hääl»,
«Noorte Hääl», «Spordileht» ja

Väljas oli tõusnud tuul.

Õigupoolest on alljärgnevast 
vahejun tum ist m öödunud juba 
hulgake aega — see ju h tu s  eksa-

«Homme tuleb lum i m aja  eest misessiooni ajal, aga e t ka enne
ära rookida,» ü tles isa. «Täis tuis  
kab.»

Nad istusid veel veidi aega.
«Mis m eist saab?»

ja  pärast seda on esinenud selli
seid ebam eeldivusi, siis on asi 
väärt, et sellest pikem alt ju ttu  
teha.

Kõneleme natuke raam atuko 
gust, raam atu test ja üliõpilas
test, õigemini üliõpilaste su h tu 
misest üksteisesse.

Mida siis tegi G irš Spungin, 
III kursuse vene filoloog?

Tem a kursusekaaslased m äle
tavad veel kindlasti, kuidas nad 
sessiooni a ja l said õpperaam atu
kogus peaaegu alati e itava vas
tuse, kui soovisid saada Sokolovi 
õpikut «История русской литера
туры XIX b.» Seda õpikut on 
ainu lt 2 eksem plari. Võib k u ju t
leda, kui pikk on selle soovijate 
järjekord . G. Spungin aga, kel
lele raam at oli ü h e k s  ö ö k s  
koju lubatud, jä ttis  selle omavo
liliselt enda kätte  12 p ä e v a k s ,  
vaa tam ata  raam atukogutöötajate  
korduvatele tägasinõudm istele.

Üliõpilane Spungin, kas meile 
oli raam at vajalik  või Teie k u r
susekaaslastele?

M uidugi sai G. Spungin k aris 
tada — ta  kaotas lugejaõigused 
nii õppe- kui ka Teaduslikus 
R aam atukogus kuni 1. sept. 1963, 
aga seda lünka, mis jäi võib- 

«Ei tea. M illal ta tuleb?» küsis  olla mõnegi tem a kursusekaas- 
Viktor vastu. lase teadm istesse sellel eksamil,

«Laupäeval.» see loom ulikult ei paranda.
Isa võ ttis prillid eest. Kas pole an tud näide kü lla lt
«Kas ta ise teab, e t . . . » värvikas selleks puhuks, kui rää -
«Ei,» ohkas isa. «Talle öeldakse, kida üliõpilase südam etunnistu- 

et tal on parem  ja sellepärast lu- sest ja  aust, nii nagu üha enam  
batakse ta ko j u . . .  Pane raadio räägitakse töölise ja  põllum ehe 
mängima.» aust. Špunginist saab arva tavasti

Viktor vajutas nupule, võimas õpetaja. Kas ta  hakkab  ka oma 
viiu likontsert tä itis toa. õpilasi kasvatam a sam as vaimus:

«Keera veidi vaiksem aks,» käs- peaasi on m inu enda heaolu, üks-
k is isa.

V iktor tegi seda. V iiul võitles 
tuulega, m is m aja üm ber m ü h i
ses ja märga lund akendele lii
mis.

«Mis siis nüüd  saab?» küsis 
Viktor.

«Ma ei tea,» sosistas isa, pani
«Televisioon». Isa oli koju tulles VrHHd ette ja võttis ajalehe.
need postkastist kaasa võtnud.

Viktor avas «Noorte Hääle» ja  
luges pea lkirju . «K ust võiks  
umaiidaaa algteadmisi m uusi
kast?» . . .  «Kolonisaatorite verine  
kuritegu»  __«Moodsuse kurioo
sum id» . . .  «Mis on Silviga?» . . .  
Televiisoris? «Viis m in u tit lu u 
let» . . .  «Telereportaaž kom pve- 
k ivabrikust «Lius Kalev» 
atiaa, «Valsist cha-chani» . . .

Ta pani ajalehed lauale tagasi 
ja kõndis kõik toad läbi. Oli pim e  
ja  ta süütas igal pool valguse. 
P uhvetikapi kristall kõlises ta 
sam m udest. Uus m aja, aga juba  
logiseb . . .  K uid see tu leva t lih t
salt puu  kuivam isest. Ühel sei
nal rippus pilt. See oli Lehise 
akvarell, m ille ema kunagi kahe- 
Kurune viie rubla eest ostis . . .

Isa tuli kööki. V ik tor istus naa- 
bertuppa aiivanüe. Ta ei ju lge
nud ikka  küsida. Lõpuks võttis  
ta julguse kokku:

«Mi ks  ta siis ko ju  tuleb, kui 
ise haige on?»

Isa ei vastanud.
«Kuule?»
«Sellepärast,» vastas isa väga 

im eliku  häälega, «et nad ei oska 
teda enam  ravida . . .  Liiga hilja  
olevat.»

Viktor tundis külm a rõngast 
südame üm ber. Ta lülitas raadio 
sisse, indikaatori roheline silm  
hakkas p ikkam ööda helendam a ja  
vaikusesse tungis m etronoomi lä
bitungiv tiksum ine. Väike paus, 
siis kuus p iuksatust, klõpsatus ja 
m ehe hääl:

«Говорит М осква...»
Viktor keeras raadio kinni. Ro

heline tu luke kustus. Isa ü tles esi
kust:

«Sa oled oma kingad jälle lu 
mega jä tnud. Terve linoleum  
u jub  ...»

V iktor ei öelnud midagi. Ta ei 
suutnud  paigal istuda ja kõndis 
teise tuppa, m ille suur aken ava
nes tänava poole. Otse m aja ees 
põles latern ja vastasm aja katus  
oli lumine.

Lõpuks tu li isa tuppa, istus d ii
vanile ja  võ ttis ajalehe. Nad hoi
dusid teineteisele otsa vaatamast.

«Kevadel p idim e veel lõunas
se sõ itm a ...»

«Sellest ei ole ■ju ttu g i. Ma pean  
nüüd üksi teenim a ja raha tu 
leb pa lju  vähem  ...»

«Kes käskis televiisorit osta ...»
«Jäta!» käratas isa.
Caesar haugatas väljas.
«M ine viska  talle tü k k  leiba!»
«Kumba? Põrandaleiba v õ i ...»
«Ah, eks sa ise vaata ...»
V iktor lõikas tü k i leiba ja  

läks välja. Märg tuu l lõi talle 
näkku , ta vilistas ja Caesar jook
sis ke tti kolistades tem a juurde. 
V iktor silitas koera märga karva  
ja  sulges ukse.

«Pane lu k ku  ka!» hüüdis isa.
V iktor keeras võ tit, tu li tuppa  

ja  istus tugitooli. Isa luges a ja
lehte. Silm i tõstm ata ü tles ta:

«Viktor, ku i ema ko ju  tuleb, 
oleme ta vastu hästi kenad ...»

Poiss tundis pigistust kurgus. 
Ta naeratas võltsilt ja küsis:

«Hea küll. Aga kuidas?»
Isa vaatas talle otsa.
«Küll sa ise aru saad . . .  V õik

sime talle viinam arju  osta . . .  ja  
üldse . . .  puhastam e toad ja  teeme 
sü ü a . . .

« Aga . . .  ku i ta m idagi aru 
saab, e t . . .»

Isa pani ajalehe kokku  ja  tõu 
sis.

«Püüam e tem a ees hästi lõbu
sad olla . . .  eks? Tule nüüd m a
gama ...»

V iktor ei saanud kaua und. Ta 
lamas selili ja vaatas, kuidas 
ähmane valgus laes väriseb. Ta 
ei teadnud, kus t see valgus tuleb, 
tõusis ja  vaatas aknast välja. 
Suured lum ehelbed keerlesid tä 
navalaterna all.

MA T I  UNT

õnnitleme,
ELLEN SARAPIK

ja
TÕNU MELDRE!

kõik, kuidas saavad hakkam a 
teised.

Eri kategooria m oodustavad 
«heasüdam likud» üliõpilased, kes 
lubavad lahkelt oma lugejapileti 
kaasüliõpilastele kasutam iseks

Miks
28 . veebruaril
jäi ära Füüsika-Matemaatika- 
veaduskonna klubiõhtu?

Sellele küsimusele ei ole teis
tel kerge vastata, sest arvata
vasti ei tea seda Füüsika-Mate- 
maatikateaduskonna inimesed 
isegi. Kui kogu möödunud se
mestri jooksul ei suutnud tea
duskonna ametiühingubüroo 
koondada oma jõude ainult ühe 
kokkuleppelisel teel kohustus
liku klubiõhtu korraldamiseks, 
siis ka käesoleva semestri algu
seks ei ole seal olukord paranenud. 
Kui ametiühingubüroo liige ü li
õpilane M. Abel sai 11. veebrua
ril teada, et Füüsika-Matemaa- 
tikateaduskonna klubiõhtu peab 
toimuma 28. veebruaril s. a. 
ja ütles, et paar päeva hiljem  
on teatanud sellest büroo esi
mehele sm. I. Piirile, siis veel 
18. veebruaril oli sama büroo 
massilise kultuuritöö komisjoni 
esimehele keemiaosakonna II 
kursuse üliõpilasele V. Roolaidile 
see uudiseks. 26. veebruarini ei 
olnud teaduskonnalt klubisse 
saabunud veel mingisugust tea
det (isegi abi saamiseks mitte » 
selle kohta, kuidas teaduskond 
kavatseb kaks päeva hiljem kor
raldada oma klubiõhtu (ja seda 
kogu ülikooli kollektiivi jaoks). 
Teaduskonna ametiühingubüroo 
tööd vaagiti mitte ammu ü li
kooli ametiühingukomitees, kuid 
nagu näha, pole seegi suutnud 
kiirendada kasvõi ainult infor
matsiooni liikumise kiirust.

Kas puuduvad teaduskonnas 
andekad inimesed, kes oleksid 
suutnud ärajäänud üritused läbi 
viia (või pole neid otsitudki, 
sest mõned aastad tagasi oli 
teaduskond klubiõhtute organi
seerimises parimate seas) või ei 
pea teaduskond taolisi õhtuid 
vajalikuks või sündsaks v õ i . . .  
milles on siis asi?

(kuigi lugejapiletil on m ust-va l- 
gel väljavõte raam atukogu kasu
tam ise m äärusest, mis rangelt 
keelab pileti edasiandmise). Ja  
paha tih ti juh tub  nii, et pileti 
Kasutaja eksib raam atukogu 
m äärustiku  vastu, p ileti om anik 
aga peab kandm a karistuse. Neile 
üliõpilastele tahaks esitada küsi
muse: kas nad ka oma passi ja 
üliõpilaspileti teistele kasu tada 
annavad?

Vahel on need pa tu sta jad  ra a 
m atukoguhoidjatele vastu  vaiel
nud ning süüdistanud  meid bü ro 
kratism is ning liigses ranguses. 
Püüam e siin siiski tungida asja 
sisusse.

R aam atukoguhoidja kohuseks 
on m õelda kõigile üliõpilastele. 
H ariliku lt vajab  m ingit õpikut 
terve õpperühm  või kursus. Õpi
kuid n iipalju  aga kom plekteeri
da ei saa, e t igaühele jätkuks. 
M õnikord saab raam atukogu m in
git raam atu t m uretseda ainu lt 
rnõne eksem plari. K ibedal perioo
dil tekibki siis sellele järjekord . 
R aam atukoguhoidja püüab m ui
dugi nii ta litada, et raam atu t 
saaksid kasu tada k õ i k  soovi
jad. Kui aga vastu tustundetu  üli
õpilane teiste vajadustele  käega 
lööb, tahaksim e, et ju s t tem a 
kursusekaaslased leiaksid kõige 
tõhusam a viisi iileastu ja korra le
kutsum iseks.

Pole m õtet rääk ida raam atu 
kogu täh tsusest õppetöös. Edas
pidi aga hakkam e veelgi range
m alt karistam a om avolitsejaid, 
nõudes tagasi kõik laenuta tud  
raam atud.

R aam atukoguhoidja

HlADt fU H JO t
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18. veebruaril toim us k inoa ja
loo- ja  k riitikaring i asu tam is
koosolek. Koostati tegevusplaan 
edaspidiseks ja  juba tän a  võivad 
kõik kinohuvilised osa võ tta  esi
mesest üritusest: kell 17.30 linas
ta takse «K ultuurikinos» USA fil
mi «Marty» ja  pärast seda to i
mub kell 19.30 filmi artelu .

K ultuurihoone juh tkond  nõus
tus ettepanekuga m uuta  «K ultuu- 
rikino» heade film ide kinoks.

M ärtsikuu plaan on juba koos
ta tud  ja  seda peam iselt A jaloo- 
K eeleteaduskonnas korra ldatud  
k ino-alase ankeedi põhjal (m ui
de, populaarsem ateks film ideks 
osutusid «Ühe aasta  üheksa päe
va» ja  «K aksteist v ihast meest»).

M ärtsikuus linastuvad  «Kul
tuurikinos»:

1.—4. «Marty»;
4.—10. T šuhrai nädal:
4.—5. «N eljaküm ne esimene»,
6.—7. «Ballaad sõdurist»,
8.—10. «Selge taevas»;

11-—12. «Ühe aasta üheksa päe
va»;

13.—14. «Inimese saatus»;
15.—17. «Ivani lapsepõlv»;
18.—19. «K aksteist v ihast meest»; 
20.—21. «Inimene läheb päikese

ga kaasa»;
22.—24. «Saatm ata kiri»-;
25.—26. «Ränk hind»;
27.—28. «N äitleja Joller»;
29.—31. «Aga kui see on arm as

tus».
Nagu näeme, alustab  «Heade 

film ide kino» palju lubavalt. On 
selge, et seda to reda t ü ritu s t peab 
igaüks toetam a ja  tegem a kõik 
selle edukaks kordam inekuks.

Üliõpilased! Ootame te ie  a rv u 
kat osavõttu.

TRÜ kinoring

Kas jää hakkab sulama?

Loendam atuid kordi on kahe P a lju  elevust tekitasid  selts- 
T artu  kõrgem a õppeasutuse TRÜ kondlikud m ängud. K okkuvõttes
j a EPA esindajad võistelnud 
spordiradadel, need võistlused on 
olnud alati pingelised, kus võ it
ja  on selgunud alles viim astel 
m inutitel.

Kui m öödunud pühapäeva õh
tu l mõlem a õppeasutuse võist-

võitis meie ülikool 8:7.
Meie klubist on viim asel ajal 

rääg itud  ja  ikka halvem as m õt
tes. Eespool k irje ldatud  ü ritu s 
aga meeldis, ja ju st seetõttu, et 
igaüks tundis ennast kaasalöö- 
jan a  kas siis võistkonnas, m än-

konnad ülikooli klubi fuajees gudes, tan tsupõrandal või kuu-
avadefileeks rivistusid, oli jällegi 
tunda võistluspinget. Tähistati 
Nõukogude arm ee aastapäeva 
võistlusõhtuga.

Algab võistlus. P ärast ilu k ir
janduslikku  osa läheb meie võist
kond ette  3:1. Laulm ises oli oma-

lates S uurest Isam aasõjast osa
võtnud õppejõudude m älestusi.

Oleks hea, kui klubi rõõm us
taks ka edaspidi selliste õnnes
tunud  üritustega, kasutades 
m itm ekesiseid vorme, m uutes 
klubi tõeliseks puhkekohaks.

_ . . .  . Kõikidele nendele küsimustele
Raviosakonna IV kursus 00(аь väetust

TRÜ ajaleh t.

korda parem  akadeem ia, Vassili Aga kas me saam e süüdistada
T jorkini lugude illustreerim isel a inu lt klubi ja  selle juha tust?
lähevad punktid  pooleks, Eesti Kes võiks veel parem ini k ir ju -
L askurkorpuse ajaloost on mõle- tada  meie rõõm udest ja  m ure-
m a võistkonna vastused niivõrd dest kui üliõpilased ise?
am m endavad, et žürii p iirdub Ehk hakkab jä ä  sulam a, esime-
kahe küsim usega. ne tõuge igatahes on an tud . . .

Võistluse teises osas näitasid
ülikooli tan ts ijad  oma parem ust. A. PAAS



Delegaatide 
valimine

ülikooli ametiühingu viimase 
konverentsi delegaadid peavad 
veel kord kokku tulema 4. märt
sil kell 15.30 aulasse selleks, et 
valida delegaadid ENSV Hari
dusala, Kõrgemate Koolide ja 
Teaduslike Asutuste Töötajate 
Ametiühingu IV konverentsile 
ning kinnitada ülikooli am eti
ühingukomitee 1963. a. finants
plaan.

Konverentsi teistkordse kokku-

nides. Delegaatide valimise vaja
dusest teatati vabariiklikust 
komiteest alles paari nädala 
eest.

Jääb loota, et k õ i k  delegaa
did hindavad kaastöötajate vaba 
aega ja tulevad õigeaegselt ko
hale, mis võimaldaks töö lõpe
tada umbes tunni ajaga.

J. REIMAND

% d  fond
Tartu-Vellavere

ülehomme toimub Tartu-
kutsumise vajadus tekkis seoses Vellavere teine suusamatk. Start
uute valimisaegade kehtestami
sega ametiiihinguorganisatsioo-

antakse nagu eelmiselgi korral 
pühapäeval kell 11 Tamme staa

dionil. Kes registreeruvad veel 
täna TRÜ Spordiklubis, neile 
jagatakse laupäeval ülikooli suu
sabaasist suuski: matkast esma
kordselt osavõtjaile kella 15— 
18-ni, matkast teistkordselt osa
võtjaile kella 18—19-ni.

Lähemat informatsiooni sõidu 
kohta saab TRÜ Spordiklubist 
või meie ajalehe üleeelmisest 
numbrist.

Järgmisel nädalavahetusel
(stardiga laupäeva hommikul) 
toimub ülikooli kollektiivile 
Tartu—Kääriku suusamaraton. 
Ka selleks matkaks algab eelole
val nädalal registreerimine Spor
diklubis, kus võite ühtlasi tut
vuda Tartu—Kääriku suusama
ratoni meelespeaga.

TRÜ Spordiklubi

m s  m m k m w m m

Teisel pool 
ekvaatorit

(Algus lk-l 1.)

liiki laevadel käsitses k iru rg inu 
ga. M oskva raadio austas noor
m ehe tub lidust oma teatega. Ol
gu see ühtlasi m erem eeste tänuks  
meie ülikoolile.

1961. aasta reisi ajal, päeval, mil 
Juri Gagarin tegi esimese kosm o
selennu, seisime G danski reidil 
ja vahetasim e oma ü lla tust ning  
uh ku s t Poola laevaehitajatega.

Seekordselgi reisil oli k o k k u 
puu tum isi inim estega m itm elt 
maalt, pa lju  sõbralikke ju tu a ja 
misi, uusi aadresse, uusi tu tta 
vaid.

1. oktoobril, varasügise nukra lt 
soojal päeval jalutasim e koos 
Taani kaubandusfirm a noore tõ l
giga mööda Kopenhaageni rahva
rikka id , aga vaikseid tänavaid. 
Rääkisim e Andersenist, taani 
kuulsast m uinasju tum eistrist, sei
satasime Tivoli aia ees; küsisin, 
kuidas elab kuu lus aatom ifüüsik  
Niels Bohr, rääkisin, m is juh tus  
meie Lev Landauga.

Senegali pealinna Dakaris oli 
meie laeva ühissööklas alati palju  
neegreid: kärarikkaid , lõbusaid, 
pisut laisku inimesi. Pool päeva  
ajasin oma ka ju tis  ju ttu  neegri
ga A a frika  vastaskaldalt — AU 
Hassan Omar M ohammediga. Ta  
rääkis paljust: e lu s t Somaali va 
bariigis, H iinast, Trafalgari vä l
jakust Londonis, oma vennast, 
A afrika  ärkamisest. Kõige rohkem  
aga Patrice Lum um bast. Ma nägin  
ta nukra lt läikivaid silmi, ta k o k 
kupig ista tud  hambaid  — m u ees 
oli kogu A a frika  nukrus ja  kät- 
tem aksutahe.
■ Meie laeva käisid seiramas u h 
ked, p isut ülbed lääne-sakslased. 
Tulid pikad, nurgeliste puusade 
ja valgete põlvsukkadega hol
landlased. Galantsed ja  naerata
vad, astusid mööda «Juhan Sütis- 
te» koridore jaapani tuunipüüd-  
jad; tu lid  ja nakatasid oma lõ
bususega M arseille’ kalurid.

Me nägime Dakaris tänavdkoh- 
viku is istuvaid  m õtlikke p ran ts
lasi, kelle valitsem isaeg kuum as  
Senegali vabariigis, ühiskonna te 
gelase ja  luuletaja Leopold Seng- 
hori poolt juh itavas riigis, on lä
bi.

Nägime moodsaid luksuslikke  
hotelle ja elum aju.

Nägime räpaseid tänavaid.
Me käisime m asendavalt vaeses 

neegrilinnaosas, kus sa tah tm a
tu lt m uu tud  A ntoine de Saint 
E xupery’ks ja  mõtled: võib-olla  
peitub igas sellises räbaldunud  
inim eses Mozart. Tajud sajandeid  
kestnud ülekohut, m is on maa  
põliselanikes kaotanud in im tun -  
de, m is lubab neil magada kõnn i
teedel, kerja ta  almuseid, suudel
da su kinga, et h iljem  seda p u 
hastada.

Plaažil aga suplesime kõrvuti 
eebenpuum usta ja heatujulise S e 
negali noorusega, nägime neid  
keskpäeval koolist tu levat, vaa ta
sime presidendipalee ees seisvat 
vahisõdurit — vabaduse keskuse  
valvajat.

Ühel meie sadamas seismise 
öödest saime tõelise troopikavih- 
ma. Kallas läbipaistm atut laus- 
vett. Tundus, nagu vappuks hele
das välgutules ja  kõuem ürinas  
meie raske laevgi. Ma tundsin  sel 
ööl A a frika  tõelist hingust: v u l
kaanilist vabadusiha.

Ja kõige selle kõrval, suurem a
na ku i kõik maam älestused, oli 
siiski töö. N eptuni lahkel loal ü le 
tasime  — juba tõelisteks m ere
m eesteks ristitu ina  — ekvaatori. 
Angoola mägise rann iku  lähedal, 
koos sevastoopollaste ja  poolaka
tega, püüdsim e stauriidi. Lõputu, 
ka tkem a tu  tööpäev. Töö, kuum us, 
kala. Helged, töörõõmust rikkad  
tunnid , ja  väsim us, vihane tü lp i
m us kalavaestel hom m ikutel. 
K ollek tiiv itunne , kodum aatunne, 
m is sind ei jä ta  üksikuks.

K olm  m iljon it kilo kala tõi ko 
dumaale Leedu laev «P rivo lžsk», 
millega tu lin  tagasi. Ma vaatasin  
valusa südamega, kuidas ta poor
dist lahkus, m inu  laev, m inu  
meeskond. Näed, kuidas äkki 
eraldub, läheb kaugem ale kaks  
kuud  sinu elust, kuidas ta heleda 
valguslaiguna kaob lõputule 
ookeaniavarused  — tü k ike  kodu 
maad.

Uue aasta, toreda uue aasta 
võtsin  vastu koos leedulastega. 
Vana-aasta viim asel päeval, Va
hemere nurgas — Gibraltari sa- 
dam asuus — ehtisim e koos suure 
Itaalia reisilaevaga «Leonardo da 
Vinci» näärikuuski. 1963. aasta 
ise aga tu li õõtsuvale laevale Por
tugali ranniku  lähedal — algid 
Leonid Iljits  B reznevi uusaasta- 
kõnega M oskvast ja teistkordselt 
kaks tundi hiljem , laeva aja jä r 
gi, punase moldaavia veiniga.

Siis aga põrnitsev Biskaia, lae- 
vatihe La M anche, madal, n u k-  
ker-n u kker  m ust taevas P õhja

mere kohal. Ja Skandinaavia. 
T u ttav  Skageni m ajakas. Kargel 
ta lvehom m ikul väga selgelt pais
tev  H am leti loss: nii k indlapiiri
line, nii lihtne, et ham letlikku  
küsim ust — olla või m itte  olla — 
ei tekigi.

Lõpuks: unetu  öö. Ei saanud 
ma und 1961. aasta suvel, kui 
udusel ööl olime oma A tlandi-  
reisilt jõudnud juba H iium aa ta 
ha. Ei saanud ka seekord, jaa 
nuari esimese nädala öise k u u 
paiste all, oma hallil kodusel Balti 
merel.

Ma m õtlesin sel ööl kogu reisi
le. Inim estele, kelle töö alistab 
ookeanid. M eremeeste raskustele, 
igatsustele, nende rõõmudele, 
nende optim ismile, vanale dev ii
sile: otsida, võidelda, m itte  ku n a 
gi alla anda. Soovile alati noor 
olla. Aga m a ei saanud varjata ka  
kõige peamist: m ind k iskus K o
dumaa. ÜLO TUULIK

Fotodel: noorte  sen eg alla steg a  oli 
au to ril tä ie lik  ü k ste ise  m õistm ine, 
all «ristib» Neptuun ekvaatoriü le- 
ta.jaid.

P alju  probleem e on sel aastal 
nii õppejõudude kui ka üliõpi
laste hulgas üles kerkinud seo
ses uu te Õppeplaanidega — ia 
seda eriti seoses neli kuud väl
tava pedagoogilise p raktikaga 
A jaloo-K eeleteaduskonna nel
jandate l kursustel. K uidas seda 
otstarbekohasem alt korraldada, 
sest paralleelselt koolitööga peab 
toim um a ka õppetöö, selle üle 
on rohkesti m õtteid vahetatud.

Nüüd on üliõpilased viibinud 
p rak tikal juba kolm nädalat. 
M õttevahetus aga jätkub. A ja
lehe «Tartu Riiklik Ülikool» to i
m etus sai eesti filoloogia IV k u r
suse ü liõpilastelt pika analüüsi
va kaastöö, m illest selgus, et 
üliõpilastel on veel hulgaliselt 
pretensioone p rak tika  ko rra lda
mise suhtes.

Sellest lähtudes otsustati kok
ku ku tsuda A jaloo-K eeleteadus
konna m etoodikute nõupidam ine. 
Mida on uut p rak tika  k o rra ldu 
ses, sellest tahaksk i allpool p a ja 
tada.

Esimeseks ja  kõige valusam aks 
m om endiks olid loom ulikult es- 
m aspäevased loengud. Küsimus 
seisnes nim elt selles, e t paljudel 
üliõpilastel toim usid õppetöö ajal 
koolides tunnid . Nii satutigi d i
lemma ette: kas puududa loen
gutelt ja  sem inaridelt või loo
buda koolis tunnist.

Võimalusi tekkinud olukorra 
reguleerim iseks oli üsnagi mitu. 
Näiteks jä tta  praegu loengud 
ära ja  korra ldada need kevad
vaheajal, umbes sam alaadiliselt 
kaugõppeüliõpilastega. Säärasel 
juhu l kaotavad aga üh iskonna
teaduste sem inarid praktfliselt 
oma mõtte, sest ei saa ju  ühe 
päevaga ühiskonnateadustes re 
feraa te ette  valm istada. Seda 
esiteks. Teiseks. Mis kasu on 
üliõpilastel m etoodikakursustest, 
kui neid loetakse alles peaaegu 
p rak tika  lõpul? P raegu  läh tu 
takse m etoodika lugemisel põhi
mõttest: teooria käsikäes p rak 
tikaga. Tundub aga, et siinkohal 
oleks õigem põhimõte: enne teoo
ria, siis prak tika. Seda kavatse
takse edaspidi õppeplaanide koos
tam isel arvestada.

Kõiki eelnim etatud asjaolusid 
arvestades leiti, et esm aspäeva- 
sed loengud tuleb ära  jä tta  ja 
lugeda õppeplaanis e ttenäh tud  
erialased loengud kevadisel 
koolivaheajal. Ü hiskonnateaduste 
sem inarid ja  m etoodikaloengud 
jäävad aga alles, kusjuures need 
toim uvad kolm apäeval kella 
18—22-ni.

Sel a ja l on peaaegu kõik ü li
õpilased vabad prak tikakohus- 
tustest koolides.

Sellised üm berkorraldused t in 
givad õppepraktika teise etapi 
pikenem ise kuni 16. m ärtsini. 
S tažööripraktika põhiosa algab
1. aprillist ja  lõpeb 15. mai pai
ku. Õ ppepraktika ja  stažööri
p rak tika  vaheajale aga kon tsen t
reeritakse erialased loengud.

Eesti filoloogia IV kursuse ü li
õpilaste k irja s nuriseti ka suure

J?
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õppekoorm use üle, seda eriti 
m aikuus, m illal tuleb  vorm istada 
p rak tika  m aterjalid , koostada 
k irja lik  õppemetoodilise sisuga 
re feraa t (umbes 20 lk. ulatuses), 
vorm istada kursusetöö ja  teha 
seejuures veel ettevalm istusi 
arvestuste sooritam iseks ja  eksa
misessiooniks. Mis puu tub  p rak - 
tikapäevikusse, siis eeldab juba 
nim etus «päevik», e t seda tä ide
taks p idevalt p rak tik a  käigus. 
See võim aldab praktikapäevx- 
kuga tu tv u d a  regu laarselt ka 
juhendavatel õpetajatel. P rak - 
tikapäeviku  peavad üliõpilased 
esitam a v ah e tu lt pärast p rak tika 
lõppu. Päeviku  pideva täitm ise 
juures on see tä ies ti võim alik.

Mis puu tub  õppemetoodilisesse 
referaadisse, siis seda võib real 
juh tudel asendada originaalse 
õppevahendiga. E nam ikul ü liõpi
lastest tu leb  ikkagi ette  valm is
tada referaat, ' kuid seda võib 
vorm istada k ir ja lik u lt sõna- 
sõnalise teksti või ettekande 
teeside näol, mille alusel teh ak 
se referaat.

On aga seejuures paratam atu , 
et m aikuu ku juneb  kõigele v aa
tam ata  ikkagi pingeliseks. N a
tuke parem  olukord on ü liõpi
lastel, kes viibivad prak tikal 
m aatüüpi koolides. Seal lõpeb 
õppetöö m õnevõrra varem .

E. LEMBER

T fle ie  m u % e *
lapsest

tute&
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TRÜ Tähe . tänava klubi o lu 
kord on olnud paljude koosoleku
te, vestluste ja  ka a jak irjanduse 
(seda eriti viim asel ajal) p rob
leemiks. K ahjuks on aga senini 
avaliku lt peetud koosolekud ja 
artik lid  olnud konstateeriva, v ir i
seva ja  haliseva tooniga: üliõpi
lastel on ju  klubi, ilus ajakohane 
mööbel, to re saal, hea tan tsu o r
kester . . .  aga esineb väga pai j u 
tü h je  õhtuid, tund  ja  veerand 
pärast ettenäh tud  algust on saal 
tüh i või on 5 paari tan tsija id , 
isetegevuse ettekanded  on vähe 
huvipakkuvad, üliõpilased ei tu n 
ne end klubis perem eestena, k lu 
bi ei ole populaarne üliõpilaste 
laiades ringkondades . . .  Kuidagi 
ei saa väita, e t ülaltoodu oleks 
tegelikkuse m oonutam ine. Kuid 
seni ei ole kah juks keegi tõ s ta 
tanud  probleemi, m ida teha, et 
klubi m uutuks tõeliseks üliõpilas- 
klubiks. Milliseid uusi suundi h a 
kata vaatam a klubi igapäevases 
töös? K üidas sisustada klubis ü li
õpilaste vaba aega? K uidas m uu
ta  klubi meie kasvatustöös tsen t- 
raalsem aks kohaks? Millisel viisil 
tõm m ata õppejõude klubi töösse? 
K okkuvõttes — m illine peaks 
olema koht, k uhu  oleks ülikooli 
kollektiivi liikm eil vajadus m in
na?

Nagu ilm neb E. Lem beri («Noo
rus» nr. 1, 1963) ja  S. Lepiku a r 
tik list («Tartu Riiklik Ülikool» 
nr. 4, 22. veebr. 1963) ei ole n i
m etatud  au to rite  k irju tis te  järgi 
otsustades neil olnud e tteku ju tust 
klubi tööst. Nii soovib E. Lember, 
et «üliõpilased tunneksid  end k lu 
bis rohkem  perem eestena». S. Le
pik leiab koguni, e t «klubi töös 
paistab  viim asel a jal rohkem  sil
ma töö professionaalidega, la ie
m ad hulgad on veel eemal ise te
gevusest».

Käesoleval õppeaastal keh tes
ta ti klubis tööplaan, mis annab 
p iiram atud võim alused teadus
kondadele klubis to im uvate pu h 
keõhtute sisustam iseks. Igale te a 
duskonnale m äärati puhkeõhtu 
korraldam iseks kuupäev ja  soo
v ita ti tem aatika. Sellega jäi te a 
duskonnale võim alus sisustada 
puhkeõhtu nii, et ü ritu s  pakuks 
täielikku rahu ldust kü lasta jate le . 
Õ nnestunud olid A jaloo-K eele
teaduskonna, kehaku ltuu rio sa
konna, stom atoloogia-, fa rm aa t
siaosakonna õhtud, mis läk 
sid täissaaliga. Ü ritused olid edu
kad, sest õh tu te teem ad paelusid 
publikut. Hoopis ku rv a lt möö
dusid sellevastu A rstiteaduskon
na puhkeõhtud. A rstiteaduskonna

(Järg  lk-l 4.)



S  U U S K A D E L E !
Tänavune talv on nii mitmeski 

suhtes «talvisem» (kui keelfeme~ 
hed nii lubavad) kui kunagi va
rem. Ilmajaamad tõendavad iga 
päev, et palju aastaid pole olnud 
nii pikalt püsivat kliimaperioodi 
ja nii paksu lumikatet kui prae
gu. Selletõttu pole spordiürituste 
organisaatoritel kuigi raske olnud 
tuua suusaradadele nii paljusid. 
Seda tõendavad tuhandetesse 
ulatuvad suusamatkadest osavõt
jate arvud. Neist on võtnud osa 
paljud üliõpilased, kuid statisti
liste andmete alusel on tehtud 
kindlaks, et õppejõudusid on 
suhteliselt siiski rohkem olnud. 
Oli sellega kuidas oli, kuid õppe
jõudude, teenistujate ja tööliste 
suur enamik on ühel või teisel 
põhjusel siiski eemale jäänud. 
Võib-olla ka kartusest, et ei tulda

toime. Kuid liikudes suuskadel 
lähemas või kaugemas Tartu 
ümbruses võib ülikooli rahvast 
väga tihti kohata rühikalt lum e
väljadel liikumas. Kõike seda 
arvestades kutsuski TRÜ ameti
ühingukomitee kõiki võtma osa 
teaduskondadevahelisest suusa- 
päevast Vellaveres 3. märtsil. 
Väljasõit toimub rongiga Tartu 
jaamast kell 7.50. Elvast sõide
takse Vellaverre juba suuskadel. 
Seal ootab kuum tee, mille kõr
vast peab kaasa võtma seljakotis, 
kuhu tuleks paigutada ka joogi
nõu. Ainukese võistlusliku mo
mendina arvestatakse osavõtjate 
suhet teaduskonna koosseisust. 
Ka perekonnaliikmete osavõtt 
suurendab teaduskonna kaalu ja 
aktiivsust.

H. PETLEM

Väikeolümpia 
Vellaveres

ü likoo li qeoqraafidele on saanud  
alates 1956. a. heaks trad its iooniks  
ko rra ld ad a  iqal ta lvel osakonna ta li
olüm pia. V iim astel aastatel on siia 
lü litunud ka qeolooqiaosakonna ü li
õpilased. Sel aastal sai üritus  teoks 
£4. ja  25. ve eb ru a ril.

Oma osa võistluste heaks kard a- 
m inekuks andis ka tänavune tu ju 
kas ilm ataat, kes kü lm apoistele a l
les lõpupoole vaba voli andis.

Osavõtjaid oli rohkesti. Kohe 
avam ise jä re l asuti jõudu pro o v i
ma. Et m eie orienteerum isspord i 
«ässad» olid teqevuses m uja l, siis 
lanqesid esikohad M. Otsale (IV  к.) 
ja meestest V. K raav ile  ( I I I  k.). K iir 
laskum ises iehk «iiUKUkkumises», 
naqu s.eda mõned nim etasid) sai 
ju lqe im a naise nim etuse ja  esikoha
H. Kihno (IV  k.) ja  m eestest H. L iiv  
(II k.). Teatesuusatam ises võistles
8 võistkonda. Esikoha sai qeoqraa- 
fiaosakonna IV kursuse I voistKond 
järqm ises koosseisus: T. K aare, 
T. L ib lik  ja H. Raudsepp. Kursuste- 
vahelises arvestuses osutus p a ri
m aks qeoqraafiaosakonna IV  kursus  
(242 punkti), jättes teisens qeoqraa
fiaosakonna I kursuse ja ko lm an
daks qeolooqid.

Lopuks moni sõna m änqude ette 
valm istustest. Esialqselt oli kavas  
üritus ko rra ld ad a  23. ja  24. veeb
ru a r il, ku id selqus, et samaks ajaks  
oli sõidu p laneerinud ka osa A rs ti
teaduskonna kursusi. Lõpuks leui 
võim alus koostööks, kuid m eil tu li 
m änqud lükata edasi 24. ja 25. veeb
ru a rile . Suur oli aqa m eie imestus, 
kui kohalesaabum isel ei leidnud  
eest ühtki ko nku ren ti. Kuhu Jäid 
siis A rstiteaduskonna üliõpilased?

Sellele vaheju h tum ile  vaatam ata  
möödus ta lio lüm pia  h u vitavalt ja  
võ istlusliku lt.

J. METSKÜLA, 
qeoqraafiaosakonna II I  k. ü liõpilane

TRÜ malkavõisiluse 
juhend

•  Võistlus to im ub käesoleva aas 
ta t . jaa n u aris t kuni 31. oktoobrin i.

•  Võistlus to im ub kursuste va- 
hei. Õppejõud ja  teenistujad võist
levad teaduskondade kaupa.

•  Arvesse lähevad kõ ik  võistleva  
ko iiek tiiv i liikm ete poolt võistlus- 
perioodil sooritatud ja nõuete ko
haselt m atkaleheqa vorm istatud  
m atkad m istahes m atkaqrup i koos
seisus. Iqa m atka ja  m atkapäev an
nab ko lle k tiiv ile  ühe punkti. M in i
m aalne arvestus lik  päevateekond  
on:

— suusa-, ja lqsi-, paadi- ja süsta-
m atkal — 15 km ;
— ja lq ra tta - ja  vee-m otom atkal 

30 km ;
— auto- ja m otom atkal või eda

s iliikum isel autostopiqa — 150 km .
0 Osavõtu puhul m atka ja te  ko k

ku tu leku test ninq orien teerum is -, 
m atkatehnilistes t ja  a lp in ism ivõist- 
lustest arvestatakse iqale osavõtjale  
üks punkt iqa päeva eest. A lpi laaq- 
ris  v iib im in e  annab ühe punkti iqa 
laaqris  veedetud päeva eest.

•  V õistlusperioodil vorm istatud  
m atkaastm ete, m ärk ide , kohtuniku- 
kateqooriate ja üh iskondliku inst
ru k to ri nim etuse eest arvestatakse  
ko llek tiiv ile  punkte lisaks.

I, II ja  I I I  raskuskateqooria  m at
kadel, m ille  kohta on esitatud m at- 
kapäevik , annab iqa m atkapäev li
sapunkte.

•  Ekskursioonid (autoqa, auto
bussiga, laevaqa) annavad iqale 
osavõtjale päeva eest 0,5 punkti. 
Ekskursioonist osavõtjate kohta  
tu leb esitada kin n ita tu d  n im ek iri 
või m atkaleh t.

•  K o llektiiv i liikm ete  poolt ko- 
qutud punktid  liidetakse seisuqa 
31. oktoober ja saadud a rv , jaqatud  
ko llek tiiv i liikm ete arvu qa (seisuqa 
1. jaan. 1963), m äärab  ko llek tiiv id e  
parem usjärjestuse.

•  Võistlust ju h ib  TRÜ S pord i
klub i. Otsest ju h tim is t teostab koh- 
tun ikekoqu, kelle käest saab ka 
tä iendavat in form atsiooni. Kohtuni- 
kekoqusse kuuluvad M ilvi P a ju 
saar (vanem kohtunik), T iiu  Kailvee, 
Ene K urvet ja  A arne K ivis tik .

•  Tulem used ko llek tiiv ides võe
takse kokku iqa kuu kohta h ilje 
m alt järqm ise kuu 3. kuupäevaks  
ja  esitatakse aruanne kohtunike- 
koqule TRÜ Spordiklubisse V. K in- 
qissepa tn. 19. Et oleks taqatud  
ko ntro lli võ im alus kõiqi arvestatud  
m atkade kohta, siis esitatakse kõik  
m atkalehed kohtunikekoqule.

Andm ed suvise õppevaheaja koh
ta on lubatud esitada 15. septemb- 
riks.

•  In form atsiooni saab tu rism i- 
kluoist (M aqasini tn. 3) iqal es
m aspäeval ja reedel ke lla  17 — 19-ni. 
M atkalehti saab S pord iklub ist.

TRÜ Spord iklub i

M e i e  m u r e l a p s e s f .
(Algus lk -l 3.)

peaaegu poolteisetuhandelisest 
kollektiivist oli mõlemal puhke
õhtul detsem bris umbes poolsada 
inim est. N ääriõhtul jä i ä ra  isegi 
näärivana.

Füüsika-M atem aatiK ateadus- 
kond ja  B ioloogia-Geograafia- 
teaduskond ei suu tnud plaanib 
e ttenäh tud  puhkeõhtu t üldsegi 
m itte korraldada.

Seega jäi m ulje, et õhtu korda
m inek oleneb suurel m ääral õhtu 
ettevalm istam isest. K ordaläinud 
puhkeõhtute organiseerijad  os
kasid leida «naelapea», A rstitea
duskonna m assilise kultuuritöö  
sektor suutis aga nääripeo kutsed 
laiali saata  alles nääripeo päeval 
ja  paljud kuulsid hiljem  juba 
toim unud nääripeost! M illine on 
aga olukord isetegevuslastele p la
neeritud  puhkeõhtu sisustam ise
ga? Kui paljud  klubi töö k ritisee
rija test ku ju tavad  ette  selle töö 
m ahtu, mille peavad tegem a m as
silise ku ltuuritöö  kom isjonide- 
sektorite liikm ed? Tavaline vas
tu s  isetegevuslastelt: «Ma ei saa, 
m ul pole aega, võ^m a ei taha . . . ,  
m a ei oska» ja  m õnikord k u rje - 
m altki.

Kas saab näiteks süüdistada 
A rstiteaduskonna massilise ku l
tuu ritöö  sektorit, et ülikooli pa
rim ad k laverim ängijad  R iik järv  
(II k.) ja Oivo (IV k.) ei võtnud 
osa konkursist, ka m itte  teadus

konna puhkeõhtutest, ja  ka m itte 
võistlusest EPA-ga 24. veebruaril. 
V aatam ata kannatliku le vestluse
le oli igakordne kategooriline ei! 
Neid näiteid  on palju. Selletõttu 
piirdubki massilise k u ltuu riko 
m isjoni töö senini m itte õhtu te 
m aatilise, monoliitse ku jundam i
sega, vaid lih tsalt nähakse tohu 
tu t vaeva m ingite num brite  vä l
jatoomisega.

Niisugune kesine õhtu ei 
paku tõepoolest palju, ja  selle
tõ ttu  ei ole ka m idagi im estada, 
kui sellised Õhtud tü h ja s  saalis 
ä ra  peetakse. M öödunud õppeaas
tal paelusid publiku t A rstiteadus
konna estraadiõhtud. Klubi ju h a 
tuses tekkis selletõttu  mõte luua 
klubi juu rde  estraad ikunsti ring. 
Et ü le tam atud  raskused olid so
bivate stsenaarium ide saamisega, 
kuu lu ta ti välja  estraad istsenaa- 
rium ide konkurss. Esimene au 
hind — 70 rubla, klubi poolt k ä 
sik irja  äraostm ine — kokkuvõt
tes küllaltk i soliidne sum m a — 
ja  m itte ühtegi käsikirja! Ka ei 
ole esinenud ühtegi äraü tlem ist 
juhendaja  leidm iseks kollektiivi
le, kes on näidanud eeldusi regu
laarseks tööks.

Näib, et meie isetegevusliku 
kunsti viljelem isel oleme seni 
n.-ö. u junud  liiga vastuvett. Ole
me püüdnud saavutada sellist 
kvantiteeti ja  kvaliteeti, mis ei 
ole laiadele üliõpilashulkadele 
vastuvõetav. Ülikooli klubi töös

tuleb ilm selt otsida uusi töövor
me, klubilise töö uut sisu.

Mida on selleks te inud  klubi 
juhatus? A lates m öödunud aasta 
sügisest on tao tle tud  klubile te le
viisorit. Loodame, et lähem al ajal 
(võib-olla isegi päevadel) avaneb 
meie kollektiivi liikm eil võim alus 
Tähe tn. klubis vaadata te lev i
sioonisaateid, a ru tad a  televisioo
nilavastuse kinofilme, spordi
võistlusi. Loodame, e t m ärtsis 
toim uv teaduskondadevaheline 
m aletu rn iir koondab klubisse 
meie kollektiivi m alehuvilised ka 
edaspidisteks kohtum isteks ru u 
dulise laua taga.

Loodame, et sm. M arveti poolt 
korra ldatavad  m uusikakuulam ise 
õhtud esm aspäeviti leiavad kõige 
laialdasem a auditoorium i. Ehk 
pakuvad kuu la jatele  huvi ka ki- 
nolektoorium is käsitletavad prob
leemid?

M uusikasõpradel, kes aga ise 
soovivad kaasa lüüa aktiivselt, 
soovitame astuda TRÜ sümfo- 
n iettorkestrisse, mis pole senini 
saanud ko rra liku lt tegutsem a 
haka ta  liikm ete vähesuse tõttu . 
Ka meie segakoor ootab pikisilmi 
uusi lauljaid.

Nende ridade lugejatele aga 
soovin: mõelge, ja  tehke asja lik 
ke ettepanekuid. Ü ldsõnalist ju t
tu  on liigagi palju  rääg itud  ja 
k irju ta tud . E ttepanekud saatke 
TRÜ ajalehele või otse klubisse.

J. SEEDER

Y  iimasel a ja l on seoses kauban- 
v dusm inistri kä s k k irja q a , mis 

keelab veini ta rv itam ise  noortekoh- 
vikutes, ke rk in u d  küsim us ka meie 
ülikooli kohviku  kohta: KAS V E IN I
GA VOI ILM A . Palusim e sel puhul 
ülikooli ko llek tiiv i liikm eid  ava lda
da oma sesukohti.

R ektor prof. F. KLEMENT: 
«Olen selle poolt, et veini meie 
kohvikus ei oleks. Ma ei arva, 
et veini üldse ei tohiks juua, 
kuid  me võitlem e joomise vastu

KAS?

Koolides
Vesteldes Füüsika-Matemaati- 

kateaduskonna füüsikute prakti- 
kajuhendaja dotsent P. Prülleri- 
ga selgus järgmine: «Füüsi
kaosakonna V kursuse üliõpila
sed töötavad k. a. kevadsemest
ril pedagoogilisel praktikal Tartu
I, II, IV ja VIII Keskkoolis ning 
Tallinna XIX Keskkoolis. Kaas
aegne kool vajab heade ainealas
te ja metoodiliste teadmistega 
varustatud energilisi füüsikaõpe
tajaid, kes oskavad ja tahavad 
oma teadmisi edasi anda kooli
noortele. Edukateks praktikanti
deks on Tartu VIII Keskkooli 
füüsikaõpetaja kt. Ivar Sahku ja  
IV Keskkoolis töötav praktikant 
Ernest Teetsov, kes tunnis hästi 
aktiviseerivad õpilasi iseseisvale 
tööle, mis on aine omandamise 
põhiliseks eeltingimuseks

„ о Ш а Л а & п Ш м  

s a u n "  t ä & t p ä e . №  

o n  p i k a t d a t u d

1, aphMinC

seepärast, et väga paljud, eriti 
noored, ei tunne puri, ei oska 
veini tarvitada niisugusel m ää
ral, et sellest ei tu leks pahan
dusi. Et ülikoolis me valm istam e  
ette ka tulevasi noorte kasva ta
jaid, siis peaksim e juba praegu 
olema eesku juks teistele asu tus
tele. Meil aga on tekk in u d  n ii
sugune olukord: et kohvikus on 
veini joom ine lubatud, siis võ ta
vad sellest eesku ju  ka päris 
noored üliõpilased, kes kunagi 
varem  pole joonud. M inu juures  
käis Tallinnast ühe I kursuse 
tütarlapse ema. Ta istus ja  n u t
tis ning kurtis: «Mis te tegite 
m inu  tütrega! Oii eeskujulik , 
tagasihoidlik tütarlaps. N üüd  
on pool aastat ülikoolis õppinud  
ja  juba  suitsetab, joob. Meie 
noomimisele vastab, et meie ei 
m õistvat elu ja  noori, et meie 
olevat elust maha jäänud.» Mul 
oli väga häbi.

Ja nä iteks ü ks  ju h tu m  A m ee
rika  Ü hendriikidest, kus ko h v i
ku tes ja  sööklates ei anta rr\ingit 
veini ja  viina. M ul hakkas seal 
viibides kord külm , läksin resto
rani ja  palusin na tuke m ingit 
alkohoolset jooki kü lm a vastu. 
Nem ad aga — tõid m ulle kaks  
pulbrit aspiriini. Kas meie pea
me olema suurem ad alkoholi
tarvita jad kui nemad?

Meil aga juh tu b  sedagi, et 
naisüliõpilased istuvad kahekesi 
ülikooli kohvikus, suitsetavad  
ja joovad veini. Võib-olla nad 
m õtlevad, et see on väga ele
gantne? Tegelikult on see lih t
salt eem aletõukav. Kas tõesti 
kellelegi võib selline asi m eel
dida? Aga et see kõik on luba
tud, siis hakkavad ka I kursuse 
üliõpilased taolist näh tust luge
ma heaks tooniks. Selliste m eele
olude vastu peame hakkam a  
võitlema.»

Parteikom itee sek re tär U. PO
LISINSKI: «Veini äravõtm ine  
kohv ikust oleks äärmine abinõu, 
mida tuleb paratam atult raken 
dada, kui kohv iku  kasutajad ja  
teenindav personal ei suuda  
m õjutada neid väheseid, kes 
alkoholi liigse pruukim ise ja 
sündsusetu käitum isega püüavad  
ülikooli ko h v iku t kõrtsiks m uuta. 
K ui kõik üliõpilased ja  nende 
külalised jäävad alati ko rrek t
seks, siis ei saa keelam ine õieti 
üldse päevakorda tõusta. Kui 
üliõpilaskond on liiga nõrk, et 
juba hom sest alates saada üle 
m õningate veinisõprade laaber- 
davast käitum isest, tuleb veini 
m üük tingim usteta  lõpetada.»

A m etiühingukom itee esimees 
L. PÄRL: «Mina isik liku lt arvan, 
et kohvikus ig a . päev ei ta rv it
seks veini m üüa. Käisin ko lm a
päeval kohvikus. M õnele laud
konnale oli antud  5—6 pudelit 
ja  üliõpilaste kä itum ine ei olnud  
korralik. Järgmine päev oli töö
päev . . .

K ursuseõhtu või pulm ad  — ise
asi ...»

TEADAANDED
Tartu  ü liõpilaste Looduskaitse- 

rin q  ko rra ld ab  5 . m ärts il kell 20 
suures qeoqraafiaaud itoorium is
(Vanem uise tn. 46) esimese õppuse 
lo oduskaitse instruktori e r ia la  taot
le ja ile  teem al «Loodus ja  inimene» 
(J. E ilart).

Konsultatsioonid to im uvad EPA  
m aap arand uskateedri ruum ides 6., 
8 . ja  13. m ärts il.* * *

Hom me alqavad tennisevõistlu- 
sed I, П ja m e is trijä rq u  tennisisti
dele, e t selqitada võistkond ko htu 
miseks M inski koondiseqa.* * *

TRÜ KLUBIS
Vokaal- ja  instrum entaalsolistide  

ninq sõnakunstn ike konkurss-üle- 
vaatus to im ub 10. m ärts il. Reqist- 
reerud a  teaduskonna am etiühinqu- 
büroos või klubis kuni 7. m ärts in i. 
M itte k o rra ta  23. detsem bri kon
ku rs il esitatud ettekandeid .

Homme kell 19.30 näete A. Kitz- 
berqi d raam at «Enne ku kke ja ko i
tu» A jaloo-Keeleteaduskonna näite- 
rin q i esituses.

7. m ärts il kell 20 ko rra ld ab  Aja- 
loo-Keeleteaduskond k lubiõhtu tee
mal-

«IG AVENE N A IN E *.

TALVEPÄEV
ö h tu l õrnu helbeid langes, 

helkja  karra puist.
õösel luhal tardus hangeks 

tu isk.

H om m ik loitis helgis pehm es  
nõrkes-su ikus tuul.

Imelised härm aehm ed  
puul.

H einakuhjal valge turi, 
m ustriks linnujälg.

Hakid nurm e ajas kuri 
nälg.

M etsad kahkjas uduvines  
häm us põõsatuust.

Karges pitsis roheline 
kuusk.

Sü ttis  tõusvast taevasilm ast 
lum el tulelõõm.

Rinnas erksast talveilm ast 
rõõm.

J A A K  PÕLDMÄE

CätiJDRCT i
K ino-fo to labora toorium ile  on esi

tatud rea ka teed rite  poolt soove 
valm istada õppefilm e õiqe m itm esu- 
qustel teem adel. Iqa alqatus mõne 
seesuquse film i valm istam iseks on 
iqati te rv ita ta v  ja  toetust vä ä riv . 
Töö alqab Juba kateedrist: teem a, 
stsenaarium , film im isvöte te  Juhen
dam ine selle teostamise juures, 
edasi; m onteerim ise abistam ine  
ninq ka Lõppviim istlem ine lab ora
toorium is, kaasa arva tu d  konsu lta t
sioonid ninq arutlused .

K ino -fo to labora toorium ile  teosta
m iseks esitatud avalduste hulqas  
le idub hästi etteva lm istatud  p ro 
jek te, aqa ka üldsõnalisi või koquni 
raskesti teostatavaid , nii et tööde 
ju u rd e  asum iseks ei ole etteva lm is
tused kü llaldased või on p lan eeri
tud võ õriti.

Kuidas aqa va lm istada film i — 
ideest alates kuni lõpliku valm is  
tööni, selle küsim use selqitam iseks  
ko rra ld a b  TRÜ m etoodilise nõuko- 
qu juures töötav õppekino sektsioon  
koos k ino-fo to laboratoorium i tööta- 
ja teqa selqituskoosoleku t e i s i 
p ä e v a l ,  5 . m ä r t s i l  k e l l  18 
k e e m i a  r i n q a u d i t o o r i u -  
m i s, kus sõnavõttudeqa esinevad  
õppekino sektsiooni liikm ed ja  la 
boratoorium i tööta jad , kes annavad  
nõu seiles, kuidas asuda film i v a l
m istam isele ja  kuidas töid teqeli- 
ku lt teostada. Koosolekul esitacakse 
näiteid va lm inud töödest. Osa võtm a  
on palutud kõ ikide nende ka teed rite  
tööta ja id , kes on oma plaan i võt
nud mõne film i valm istam ise ja  
oma ettepanekud esitanud k in o -fo 
to laboratoorium ile , aqa ka kõ ik  
need, kes tööst üldse on hu v ita 
tud.

Lcodam e ühisest tööst m aksim aal
set tu lu .

E. LAUGASTE,
õppekino sektsiooni esim ees

žu rn a lis tid , m eie a ja lehe k ir ja 
saatjad ja kõ ik , kes soovivad  
om andada aja lehe k ir ja s a a tja  e r i
ala jt.

Tulem e 4. m ärts il ke ll 16.30 
«Edasi» toimetuse ruum idesse, kus 
rääq itakse «k irja saa tja  n ina te rita 
misest» ja  paljust m uust.

TRÜ fo tonäitus
N iisugust p ea lk irja  k a n n a b  nä i

tus. m is a v a tak se  20. m ärts il s. a. 
juhul, kui sellele a itav ad  k aasa  
kõik TRü kollektiiv i liikm ed, kes 
om avad fo to ap a raa te  jä  tege levad  
fo to g raa fiag a . N äituse eesm ärg ik s 
on p o p u la risee rid a  fo to g raa fia t kui 
m eeld ivat tegevusa la .

N äitusele võib esitad a  ig asu g u 
seid fo tosid , o lenem ata  tem aati
k ast, fo rm aad is t ja  tehn ilisest 
töö tlusest. Soovitatav  on esitad a  
fo tosid  fo rm aad ilt m itte  v ä ik se 
maid kui 12x24 cm. Fotod n ä itu se 
le valib  v ä lja  TRÜ kino-fotokabi- 
net, se e p ä ra s t  esitag e  fotod TRÜ 
k ino-fo tokabinetile  h iljem alt 15. 
m ärts ik s  s. a.

Estraad . Estraad . Estraad
Vastu tu lles e r iti nendele TRÜ ko l

lek tiiv i liikm etele , kes k ir ju ta v a d  
estraad istsenaarium e m eie aja lehe  
30. nov. 1962. a. num bris vä lja  
ku u lu tatud  es traadistsenaarlum i- 
de ko nku rs ile , p ikendavad TRÜ  
klubi juhatus ja a ja lehe «T ar
tu R iik lik  Ü likool» toim etus estraa- 
distsenaarium ide esitam ise täht- 
aeqa. üh tlasi soovitam e ka te iste le, 
kes senini on Jäänud passiivseks: 
hakake k ir ju ta m a , sest konkurs i 
tinqim used on iqati soodsad!

Tuletam e m eelde, et I, I I Ja IH  
koha vahel jaqunevad auhinnad  
vastavalt 70. — , 50 .— ja 3 0 .— ru b 
la, kusjuures k lu b il on võ im alus  
ära  osta es itam iskõlb likud  estraa- 
distsenaarium id . Lubatud on ka  
ko llek tiivsed  tööd. Stsenaarium id  
esitada kas m eie a ja lehe to im etus
se või am etiühinquklubisse.

Niisiis, käed külqe!
Estraad istsenaarium ide esitam ise 

viim ane tähtaeq on 1. a p rill 1963. a.

Toimetaja J. Feldbach
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет*), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trü k ik o ja  
trü k k . T artu , ülikooli 17/19 Üksik 
n um bri h ind  2 kop Tellimise 
n r. 1835. MB 00574.

Г ESSTI
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OLGU TERVITATUD RAHVUSVAHELINE NAISTEPÄEV!
Kõlql m aade pro letaarlaa«d , ühinege! Valimiste eel

Kohtuti Arnold Greeniga

TARTU R IIK L IK U  Ü LIKO O LI PARTEIKOM ITEE. 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E TI

Ü H IN G U K O M ITEE H A & LE K  ANDJA

REEDEL, 8. MÄRTSIL 1963

N r.
6(546)

X V I aastakäik

EPA ja TRÜ komsomolikomi- 
teede ühise üritusena toimus 
neljapäeval, 28. veebruaril Tartu 
üliõpilaste kohtumine ENSV Mi
nistrite Nõukogu aseesimehe, 
ENSV välisministri sm. Arnold 
Greeniga, kes on esitatud saa
dikukandidaadiks Eesti NSV 
Ülemnõukogusse.

Sm. Green rääkis ÜRO vii
masest istungjärgust, samuti

• õppekomisjonid organiseeritakse ümber •  Põhiline töölõik — 
edu algab nõrgast õppedistsipliinist •  Kursuse komsomoligrupi
•  Individuaalplaanidest •  Üliõpilane pole mälumasin •

õppeedukus •  Eba- 
vastutus suureneb

Viimane ELKNÜ TRÜ Komitee 
pleenum  oli pühendatud  õppetöö 
probleemidele. Varem  tegeles 
komsomol õppetööga osakondade 
ja  teaduskondade õppekom isjoni- 
de kaudu . A rvestades laienenud 
tööpõldu o tsustati õppekom isjo
nid m uuta õppe* ja  teadusliku  
töö sektoriteks, m ille ju h a ta jad  
kuuluvad  vastava lt siis kas osa- 
konnabüroode või kom itee koos
seisu. M illiste küsim ustega tu leb  
õppe- ja  teadusliku  töö sektoritel 
edaspidi tegelda, selle üle vahe
ta ti pleenum il rohkesti m õtteid.

K ahtlem ata on põhiliseks ol
nud ja  jääb  ka edaspidi õppeedu
kus. Talvise sessiooni üle võib 
ühelt poolt tunda rõõmu: 29 k u r
sust lõpetasid sessiooni ilm a ühe
gi puuduliku  hindeta. Neist olid 
parem ad geoloogiaosakonna III

kursus, teoreetilise m atem aatika 
IV, õ igusteaduskonna V kursus 
jne. Sam al a jal oli aga näiteks 
füüsikaosakonna I kursuse vene 
õppekeelega rühm as 17 läb ikuk
kum ist, raviosakonna I kursusel 
poolsada ebaõnnestum ist jne. 
Selliseid kursusi on rohkemgi, 
m ärkis komsom olikomitee sek
re tä ri ase tä itja  P. Järve. t

Mis puu tub  põhjustesse, siis tu 
leb ikka ja  jä lle  teha ju ttu  õppe
distsipliinist. M aham agatud loen
gud, eba järjek indel töö sem est
ri kestel ja  tulem useks ongi lä 
b ikukkum ine või võlgnevus. Tei
sa lt põhjustab  hulgaliselt eba
õnnestum isi ka õppeainete halb 
a jaline paigutus. On m uutunud  
lausa reegliks, et ülikooli lõpu- 
kursustel on alatiseks kom istus
kiviks filosoofia ajalugu. L aial
dane m aterja li hu lk  ja  distsip lii
ni om andam iseks ettenäh tud  
napp aeg satuvad vastuollu.

Õ ppedistsipliin peab m uutum a 
komsomoli südam easjaks. Sel
lest lähtudes tegi pleenum  e tte 
paneku anda õppe- ja  teadusliku  
töö sektoritele suurem ad õigused 
ja  koos sellega esitada neile m ui
dugi ka suurem aid  nõudmisi. 
Millised radikaalsed plaanid sel

leks on, sellest kõneles pikem alt 
õppe- ja  teadusliku  töö sektori 
ju h a ta ja , ELKNÜ TRÜ Komitee 
büroo liige E. Kornel.

Kui varem  vaeti üliõpilaste 
puudum ist vahe tu lt dekanaadis, 
siis nüüdse p laani kohaselt a ru 
ta takse  need läbi esm alt kursuse 
komsomoligrupis. On ju  ü liõpi
lastel endil hõlpsam  otsustada, 
kas on tegem ist fiktiivse põh ju 
sega või on tõepoolest puudum i
seks põhjendatav  vajadus. M ui
dugi on see teosta tav  ainu lt kom 
m unistlike noorte kõrge tead lik 
kuse ja  eeskätt kõrge p rin tsip i
aalsuse juures. Kui ilmneb, et 
kursuse komsomoliorganisatsioon 
suhtus küsim usesse liialt libe
raalselt, siis kannab  personaalselt 
vas tu tu st kursuse grupiorgani- 
saator.

S uur hulk  üliõpilasi töötab 
praegu ind iv iduaalp laan i järgi, 
kasutades seejuures loengute va- 
bakuulam ise õigust. S eniajani 
ei olnud õppe- ja  teadusliku  töö 
sektoritel ind iv iduaalp laan i jä rg i 
õppivate üliõpilastega m ingit 
kontakti. Puudus tihe  koostöö ka 
ÜTÜ-ga.

«Vaadates praegu teaduskonni
ti ind iv iduaalplaani jä rg i õppiva
te üliõpilaste arvu, to rkab  silma 
tohu tu  erinevus. A jaloo-Keele- 
teaduskonnas on vastavaid  ü li
õpilasi 20 üm ber, tub listi suu re
mas A rstiteaduskonnas aga a i
nu lt 2. Näib, et sen iajan i ei ole 
veel kooskõlastatud üh tset alust, 
m ille jä rg i üliõpilastele indivi- 
duaalprogram m  anda. Kas ra h 
vam ajanduse nõudm ise või ü li
õpilase iseseisva töövõime ja  an 
dekuse järgi?» rääk is üliõpilane 
M. Remmel.

Igapidi tundub  õigem olevat 
viim ane varian t. Siis on võim alik 
vältida ka sellist ebakõla, nagu 
see esines Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonnas, kus mõned ind i
viduaalprogram m i jä rg i õppivad 
üliõpilased vastasid sessioonil 
«kolmedele», ö p p e -  ja  teadusli
ku töö sektoritel tu leb  kooskõlas 
dekanaatide, kateedrite  ja  ÜTÜ- 
ga võ tta  ka  see probleem  oma 
õlgadele, sest eks pea ju  siit väl
ja  kasvam a tuleviku-ülikooli töö
vorm.

Tuleb arvestada, et loengutun- 
dide a rv  nädalas väheneb pide
valt aastast aastasse ja  koos sel
lega suureneb üliõpilaste iseseis
va töö osatähtsus. Nii ei tohi ju 
ba järgm isel aastal loengutundi- 
de arv  nädalas ü le tada 24. Koos

sellega kaasneb eriti te rav a lt 
probleem: m ida lugeda, m ida 
m itte. Tuleks saavutada seda, et 
ka õppe- ja  teadusliku  töö sekto
rid võtaksid aktiivselt osa ü li
koolisisesest õppeplaanide a ru ta 
misest. Ü helt poolt tuleks siis 
kaaluda — m ida lugeda, teiselt 
poolt — kuidas lugeda. Et ei te 
kiks olukorda, kus õppejõu loen- 
g um aterja l k a ttub  ilm unud ja- 
hõlpsasti kättesaadava k ir ja n 
dusega. Ü ha enam  tuleks lä h tu 
da põhim õttest: pigem v ä 
hem, aga parem ini. Ju b a  praegu 
kipuvad üliõpilased ku ju tam a 
endast tohutu id  m älum asinaid, 
m illest iga järgnev sessioon kus
tu ta b  eelneva sessiooni m aterjali. 
K om m unistlik  noor J. Rähesoo 
rõhutas eriti seisukohta, et ü li
õpilased peaksid ise harjum a 
teaduslike probleem ide lahenda
misega, te rve  hulk loenguid tu 
leks asendada sem inaridega, n a 
gu seda õigusteaduskonnas on 
prak tiseeritud .

TRÜ komsom olikomitee õppe- 
ja  teadusliku  töö sektoril seisab 
ees laialdane ja  raske tööpõld, 
sest keda peaks siis rohkem  h u 
v itam a õppetöö ülikoolis, kui 
m itte  meid, üliõpilasi — kom 
m unistlikke noori.

L. JAASKA
E. LEMBER

Ülal P. Jä rv e  ja  M. Remmel sõna 
võtm as; all p leenum ist osavõtjad .

muljetest teiselt poolt ookeani — 
kapitalistliku maailma tsitadel
list. Irooniaga rääkis kõneleja 
Ameerika elulaadist — ta oli pet
tunud ameeriklastest ja nende 
paljukiidetud maast. Lõpuks 
puudutas sm. Green mõningaid 
rahvusvahelisi probleeme.

I.-P. PADERNIK

Kontakt
tihedamaks

M öödunud laupäeval ja  pü h a
päeval viibisid T artu  Noorte 
A utorite Koondisel külas T al
linna koondise liikm ed Helgi 
M uller, Selma Lorents, Enn 
Vetemaa, Arvo Valton jt.

Laupäeva õhtul hubase kohvi
laua taga osavõtjate uuem aid 
luuletusi ja  proosapalasid k u u 
lates otsustati üksm eelselt:

«Veelgi tihedam  peaks olema 
kontak t kahe koondise vahel».

Aprillis, pärast K irjan ike 
M aja avam ist, on T artu  Noorte 
A utorite Koondisel kavas vastu- 
külaskäik Tallinna.

C l i d

k ü l a l i s e d

N ädalapäevad tagasi kohtusid 
meie k irjandussõbrad  lu u le ta 
ja te  Ellen Niidu ja  Ja an  K ros
siga. M õnusas kohvikum iljöös 
rääkisid  külalised oma tööst ja  
plaanidest. Suvine puhkus Lohu
salu poolsaarel andis uusi m ul- 
je id -m aterjale . Seekord on need 
valatud  proosavormi.

K uulajad  olid kohtunikeks 
esim estele valm inud katkend i
tele.

A. NURME

Noorte
kommunistide
kasvatamine

Meie ülikooli kollektiivi ees
rindlike inim este arvel tä ien e 
vad pidevalt TRÜ parte io rgan i
satsiooni read. 1962. ja  käesoleva 
aasta  esim este kuude jooksul 
võeti NLKP liikm ekandidaadiks 
vastu  rohkem  kui 60 õppejõudu, 
ü iõpilast ja  teen istu jat.

On arusaadav, et parte io rga
nisatsioon suunab ja  abistab 
noorte kom m unistide ku junem ist 
karastunud  võitlejateks. Sellest 
lähtudes aru tas TRÜ parte ikom i
tee käesoleva nädala algul küsi
must, kuidas on kulgenud noor
te kom m unistide kasvatam ine 
A rstiteaduskonnas. P arteikom i
tee, kuulanud ja  a ru tanud  läbi 
e ttek an d ja te  seltsim eeste Met- 
šetini ja  M äepalu vastava 
inform atsiooni, võttis vastu ot
suse: noorte kom m unistide kas
vatam ine peab olema edaspidi 
veelgi jä rjek ind lam , d iferen tsee
ritum  ja  seega tu lem usrikkam .

F. KINKAR

õ r n a l e

Viis voolas vihm a üle õhtuteest, 
kuus kustus vikerkaarevärvi .

valgust.
Su lt seitse saagat leidsin endast

eest,
ent vastus võlgu, — aiman alles

algust

Nii sõnad sõnatum ad tuhaleest 
söesoojusega sulatavad kalgust 
väärarusaamast, tardund tagi

seest,
kui vahel k u k u n  tõdedele jalgu.

V iiv võngu, vaikus, tuku , tuhlav
tuul,

pilv, elueha ehi igaveseks, 
aeg, aeglasemalt astu, — m uidu

leseks

m u m õtlem ata mõte m uutub
s u u l . ------- —

Sean sõnuda veel sekka
läänetaeva, 

et tea: j ä ä v  õnnestab su
emavaeva. 

K A L LE  KURG

TARTU— KÄÄRIKU 
suusamatka 

meelespea
•  Suuski laenutatakse reedel, 

8. märtsil kella 18—20 üldbaasist 
Emajõe ääres (TRÜ Spordiklu
bis registreerunutele).

•  Matkajatel kaasa võtta 
(autodele panemiseks): vahetus 
pesu, pesemisvahendid, ülerõi- 
vad, jalanõud (sest kõigilt võe
takse Käärikul ära suusavarus- 
tus koos saabastega).

•  Matkajatel võtta teele kaasa 
suhkur tee jaoks, võileivad jne.

•  Matkajatele antakse Kääri
kul magamiseks madrats ja tekk, 
soovi korral muu kaasa võtta.

•  Tartu—Kääriku matkaks ko
guneda kõigil homme hommikul 
kell 7.30 V. Kingissepa tn. 19 
võimla juurde, kus toimub selja
kottide ja pakkide laadimine 
autodele kuni kella 8-ni.

•  Kell 8 toimub rivistumine 
võimla ees, kust rivikorras min
nakse peahoone ette. Kell 8.15 
saadab TRÜ rektor matkajad 
teele. Ühises rivis siirdutakse 
orkestri saatel stardikohale, kus 
ülerõivad pannakse autodele.

•  Tagasisõit Käärikult on 
pühapäeval kell 16.

•  Hommikul kõigil kõht kõ
vasti täis süüa!

•  Matk toimub gruppides. Või
mete järgi grupeerimine stardi- 
kohal.

TRÜ Spordiklubi

Tore
suusapäev

Farm atseu tide suusapäeval oli 
ilm haru ldaselt tore. Hom m ikul 
tegi kõigile h irm u tub li külm, 
kuid päeval paistis päike lausa 
kevadiselt soojalt.

Kõvemad suusam ehed sõitsid 
V apram äele, Vorbusele. Kes aga 
oma võimeid kü lla lt ei usalda
nud, piirdusid  suusabaasi üm b
rusega.

Kõige tub lim alt esinesid meie 
noorimad. Terve kursus oli v ä l
jas! Ka III kursus ei peljanud  
külm a — ikkagi 12 kaheksateist
küm nest võim alikust kohal.

Igatahes k iiduväärt tra d it
sioon. Saab kopsudest linnatolm u 
korra liku lt välja  ja  hulga uu t 
energ iat laboratoorium ides töö
tam iseks lisaks.

H. NÕU

MEIE 
tublidest 
naistest 

l o e  I 
lk. 2 ^



Töö ja mure peavad olema M'

Tiiu Nilson (vasaku l) teadusalase uudiskirjandusega tu tvum as.

Ta on ÜTÜ Arstiteaduskonna 
nõukogu aseesimees. Ta on pe- 
diaatriaringi liige ja ÜTÜ 
vabariiklikus nõukogus . . .  Kui 
vabal ajal lauldakse nais
kooris, ei saa seda ehk tööks ni
metada, aga muret on sellega 
küll.

Talvised eksamid läksid hästi, 
kuid kevadised on ees. Ja kuigi 
see pole veel lõpukevad, tuleb 
siiski mõelda diplom itööst. . .  
Kõigega on muret. Aga Tiiu N il
son ei oleks Tiiu Nilson, kui tal 
ei oleks muret ja tööd.

Praegu muretseb raviosakonna

tütadapsed 
ja pall

K o rv p a ll. . .  Kes on tem aga 
tegelnud, see teab, e t  m itte 
kõik pallid  pole päris üm m argu
sed, m itte  kõik pallid  ei põrka 
õigesti saalipõ randalt lahti.

Sellise tem butava palli valitse
m a õppim iseks on kaks teed.

Võib laperguse palli n u rk a  hei
ta  ja  uue võtta . P ealtnäha on 
kõik korras, en t südam esse jääb  
m idagi kripeldam a.

On aga veel teinegi tee: põrga
tada, v isa lt põrgatada, kuni v ä 
sinud kätesse tu leb  õnnestav tu n 
ne, sest m uigav rõngavõrk  sah i
seb, ü h a  küsides: kas pall on 
üm m arguseks m uutunud?

Tean tü ta r la s t, kes ju s t sellise 
tee konarustest lugu oskab p ida
da. Ta on siin pildil — A strid  
L indeberg.

K o rv p a ll. . .  Kes on tem aga te 
gelnud, teab, e t kuigi selles m än
gus esineb p a lju  kõrvalepõikeid, 
seisneb selle taga  om a sirgjoon
— püüdlem ine korvi poole,

J a  värske m eistersportlane säi
litab  selle sirgjoonelise sihi poo
le püüdlem ise n ing om a otseko
hesuse sirgjoone eluski.

A strid  L in d eb erg . . ,  Elav, v a 
hel aga m õtlik  pilk, jä rsu d  žes- 
tid  . . .  Tean, et ta l on kodus pal
ju  p laate  hea kerge m uusikaga, 
olen kohanud teda aulas tõsise 
m uusika kontsertidel. Tean, e t ta  
arm astab  häid  raam atu id , sellest 
ka  ta  suu r huv i keelte vastu. 
Jne. Jne.

Mis oleks aga neil v ää rtu s t il
m a selle kõige iseloom ustavam ata
— sirgjooneta?

P a lju  korve, Astrid!
K. KURG

*  *  *

Kui sa lähed ülikooli võim las
se Kingissepa tänaval, kohtad 
seal k ind lasti to redat, lõbusat, 
energilist heledapäist tü ta rlast.

K orvpalliga hakkas ta  tegele
m a 1957. aastal. M ängis ka vaba
riigi noortekoondises. N üüd on 
TRÜ korvpallinaiskonna liige,
1962. a. suvel tä itis  ta  m eister
sportlase norm atiivi.

Ta ei ole m itte  a inu lt füüsili
selt ettevalm istuselt tugev. Vii
m astel NSV Liidu a lag rup im än
gudel Leningradis oli tem a üks 
neist, kes füüsilise väsim use sil
m apilkudel oli m oraalselt värske 
ja  reibas.

K ui sul abi va ja  on, pöördu te 
m a poole. Ä raü tlem ist ei tule. 
Hoolitsus kaaslaste eest kuulub 
niisam a lah u tam atu lt tem a ju u r 
de ku i ka korra lik  treen ingul

V kursuse üliõpilane iga pandud 
diagnoosi puhul: kas määrasin 
õigesti? kas saab terveks? Möö
duvad aastad, mure jääb. Ongi 
hea, et jääb, seda enam, et Tiiu 
on valinud oma patsientideks lap
sed, tulevikuinimesed.

«Süda peab valutama, aga m it
te nii, et öösel magada ei saa,» 
ütles dots. L. Keres. Süda peab va
lutama, et ei Ununeks haigused, 
öösel peab magama, et päeval 
jaksaks haigusega võidelda. Nii 
mõistab seda Tiiu. Ja võitleb, 
silmis tark ja leebe arstipilk.

M. KALAMÄE

käim ine. T ahtejõu  puuduse üle 
ta  kaevata  ei saa.

M ida teeb vabal ajal? Tegeleb 
spordiga. J a  m ittevabal ajal? 
Õpib ja  spordib.

A inult praegune päevarežiim  
on III kursuse k eh ak u ltu u rla sed  
M aire R aadikule harjum atu : põl
vevigastuse tõ ttu  viibib ta  haig
las.

K iire t ja  lõplikku paranem ist!

|eie ülikooli keem iahoone ja  
«m arksism im aja» valvu r Ida 

P ärn its  oli ü lla tunud , ku i ü tle 
sin, et ülikooli a ja leh t tahab  te 
da naistepäeval veidi meelde tu 
letada. Tem a töös ei olevat m i
dagi, m ida tu leks esile tõsta  — 
eks ta  püüa kohusetundliku lt te 
ha  oma tagasihoidlikku tööd.

Ju b a  keem iahoone üksi — kui 
p alju  auditoorium e, laboratooriu
me ja  m uid ruum e. See aga tä 
hendab valvurile  hu lk  võtm eid, 
m ille lugemiseks läheb va ja  kol
m ekohalist arvu. J a  õh tu l h ilja, 
kui auditoorium id jäävad  tü h 
jaks, tu leb  valvuril ruum id üks
haaval läbi käia, et kontrollida, 
kas kõik on ikka korras, selleks 
aga kulub terve tund. Ent öö

Koos 
kollek

tiiviga
jooksul tuleb  seda teha  neli 
korda.

P ärast keskööd lahkuvad  ka 
õppejõud, kes teevad teaduslikku 
tööd. J a  siis tu levad  kü tjad , ko
ris ta jad  . . .  Nii see öö läheb, lä 
heb nädal, kaovad aastad. Aga 
nende aasta tega on Ida P ärn its  
näinud  nii mõndagi. Ja  kui pal
ju  erinevaid  inimesi!

Suvi on rahulikum . Aga kui 
kogunetakse jä lle  õppetööle — 
küll on siis seda vada ja  sädis
tam ist kogu ülikool täis. J a  n a 
gu rääk is Ida P ärn its, tunneb  ka 
tem a end siis noorem ana ja  re i
pam ana. Või jä lle  eksam ite a e 
gu. M ida küll siis läb i ei elata  
ja  ega seegi või teda ükskõikseks 
jä tta .

J a h  — nii see aeg läheb. Väli
selt on see tõesti tagasihoidlik, 
kuid  ikkagi annab  Ida P ärn its  ka  
oma osa meie ülikooli igapäeva
sesse rahu tusse  ellu. J a  sellepä
ras t m eenutam egi teda tänasel 
päeval — teda ja  tem a kolleege.

L-P* PADERNIK
/VTSTK FM nNtStfsws* x 

Julgesti läbi elu 
keerdkäikude,

JÄRVI LUKSEPP
ja

AVO HANIKAT! 
Stomatoloogiaosakonna

II kursus
Õnne ühisel eluteell 

NADE2DA AUN
ja

KARL KANNE 
Raviosakonna III kursuse 

______7. rühm______
õnne!

AINO SAULEP
ja

MART LUKKSEPP 
õigusteaduskonna

III kursus

1 S ü d a

v c J L u k c J b .

T ih ti on nii, et käid in im e
sega iga päev üheskoos loengu
te l, kõneled tarv ilikest ko n k 
reetsetest asjadest, teretad täna
val — ja  ongi kõik. Iialgi ei saa 
sa tem ast rohkem  teada.

Loengu vaheaeg.
Kes lappab hajam eelselt kons- 

pektileh ti, kes vaidleb eilse f i l 
m i üle, naer . . .

Evi tuleb laudade vahelt mu  
juurde, nõjatub vastu  lauda ja  
joonistab sõrmega lauale m õ tli
ku  otsustavusega ringi.

«Süda valutab kursuseõhtu  pä
rast . . .»

Paus.
«Kes me siis oleme, lapsed 

või?» ägestub ta hetkeks. «Vars
ti on juba teine kursus läbi, 
aga ikka  võtam e hoogu.»

Nii see on. Vaikin.
«Teem e õige pärast loenguid  

koosoleku. N ii ei või ju  ...»
Ei m äleta täpselt, m illega al

gas m u  tu tv u s  Evi Laidoga, s. t. 
millal kadus see harjum uslik  
ainult kursusekaaslaseks olemise 
tunne.

Võib-olla oli see poolteist a a s
ta t tagasi, ku i me, 40 verivärs
ke t eesti filoloogi, m aha istusi
me ja  arutasim e, mismoodi oma 
elu seadma hakata, m illiseid  
üritusi kõigepealt korraldada. 
Või neil õhtutel, ku i m e väsi
m useni vaidlesim e «Ookeani» 
või «Ta oli neljas» üle.

K indlasti on m ulle aga meelde 
jäänud see kord, m il sain ü li
kooli ajalehelt ülesande hankida  
M. Sepingu luulekogu re tsen
sioon.

H. H eidem anni nim elise trü k i
koja kitsas eestoas rääkisin  
Evile oma ju tu  maha. Südam es  
kartsin  keeldum ist. Teadagi: töö, 
loengud! M illal siis veel aega 
arvustusele mõelda?

«Ma tahaksin  kü ll kirju tada. 
See on nii huvitav . Rääkisim e  
ju s t hom m iku l teiste töölistega  
nendest luuletustest. Kõigil oli 
nii pa lju  erisuguseid arvamusi.»

K ui m a m õne päeva pärast 
trü k iko tta  a rtik li järele läksin, 
leidsin Evi tillukese valvetoa  
laua tagant tööd puh ta lt üm ber  
kirju tam as. Ta ees laual oli 
raevuka lt p ikkade m ahakriipsu-  
tustega m ustand.

Päris tööpäev oli äsja lõppe
nud.

K ui m u  m apis oli kaks paberi
lehte hoolikalt läbikaalutud  
m õtte id  ja  ma end m inekule  
seadsin, imestasin:

«Kas sa ei tulegi? Su  tööpäev 
on ju  läbi!»

«Varsti,» naeratas Evi. «Tr aa- 
tijad  jäid oma tööga maha. Seda  
on kiiresti tarvis. A itan  veel 
natuke.»

„TEILE, PA LU N ?"
Ukse kohal on silt 

«Piim ja  piim asaadu- 
sed». P aa r  astet trep ist 
alla  astunud, leiab iga
üks end kauplusest nr. 
49, mis asub K astan i tä 
nava  ühe m a ja  keld ri
korrusel. O stjaid  on 
kaupluses sel pühapäe
vahom m ikul p ikk  jä r 
jekord, m üüjaid  — kaks 
noort neidu.

«Teile, palun?»
«Kolm liitrit,»  ütleb  

keskealine ruudulises 
rä tis  naine lühidalt. 
K eskm ist kasvu blond 
tü ta rlap s  tä idab  kiiresti 
piim anõu.

«Veel midagi?»
«Ei.»
«42 (kopikat, palun:»
M üüja võtab  talle 

u la ta tud  rublase, annab 
kiiresti ülejäägi tagasi 
ja  pöördub järgm ise 
ostja poole:

«Teile, palun?» (Mitu 
korda päevas ta  seda 
küsim ust esitab?)

«Võid 200 gr,» ütleb 
vana mees aeglaselt. 
Noorukese m üü ja  käed 
lõikavad vaja liku  tüki, 
asetavad kaalule . . .

Täpselt! S ilm apilk  on 
või pakitud,

Jä rje k o rd  liigub k ii
resti. Inim esed väljuvad  
ostudega ja  vaevalt nei
le pähegi tuleb, e t üks 
neid  teen indanud  m üü
ja tes t on M ajandustea
duskonna kaubanduse 
erih a ru  I kursuse ü li
õpilane Evi M erevits, 
kes sügisel alles kartis  
leti tah a  m inna. K artis, 
e t asetab kaalu le  2 kor
da suurem a või v ä ik 
sem a tü k i kui v a ja  ja  
rah a  annab kindlasti 
valesti ta g a s i . . .

Nii ju tu s tas  Evi ajal, 
m il ostjaid  oli vähe ja  
ta  töökaaslane lubas ük 
sinda hakkam a saada. 
K ui teised m üü jad  v a 
hepeal haiged olid, töö
tas Evi kolm  päeva 
kaupluses üksinda.

«M õtlesin küll, et 
kauba vastuvõtm isega 
ei tu le  toime: m eil tu 
leb kaup üle lugeda. 
A g a ...»  ja  lõpetam ata 
lause toonist võib välja  
lugeda, e t ta  tu li toime, 
kuigi oli allee vähe aega

kaupluses töötanud. 
Hom m ikupoolikul on 
ostjaid  palju . Vahel, ku i 
väljas on kü lm ad ilm ad 
ja  ka kaupluses külm , 
siis ootad kü ll päeva 
lõppu, aga enam ik  päe
vi m eeldib ja  m is kõige 
tähtsam : töö meeldib. 
Inim estele on p iim a ja  
piim asaadusi v a ja  ja  
Evi läheb jälle le ti taha.

Kui hakkasin  kaup lu 
sest väljum a, kuulsin  
Evit küsivat:

«Teile, palun?»
Evi on kaupluse kol

lektiiviga kokku kasva
nud  ja  tõeline m üü ja  
r.agu ta  kursusekaasla- 
sedki: 21. Ju u n i tänava  
valvekaupluses Tiiu 
Luks, «Emajõe» kaup lu 
ses Valve Lauge jt. 
M ida k u ju tab  endast in 
ven tu u ri tegem ine, see
gi on nüüd  selge.

Evi Liivaku, E lsa 'K är- 
genberg ja  Lem bit V ai
nu  on eria lale veelgi 
lähem al — üks nende 
töökaaslastest on  öko
nomist. K ooperatiivi 
kontoris töötades ei ole

tu levane eria la  m itte  
a inu lt iga päev silma 
ees, vaid raam atup ida
ja te  ja  sta tistiku tena 
töötades om andatakse 
ka tu lev ikuks vajalikke 
kogemusi. K a kauba
tu n d ja teg a  tu leb  siin 
kokku puutuda, kuigi 
harva.

Selgubki, e t töökol
lektiivi ja  -koh ta  tu n 
takse parem ini kui k u r
susekaaslasi. (K ursuse- 

’■õhtut pole tän in i to im u
nud. V k u rsus lubas 
küll ko rra ldada tu tv u 
m isõhtu, kuid  ka  neil on 
näh tavasti kiire.) Tööl 
käivate l üliõpilastel on 
see ikka nii ja  nagu n ä 
ha, isegi siis, ku i töö ja 
õpitav eria la  te ineteise
ga tihedalt seotud on. 
O lenevalt vanusest on 
m õnest töökaaslasest 
saanud  sõber, te ine m ee
nu tab  em a või õpetaja t, 
ja  õppida on n e ilt p a lju
— nii e ria la  ku i ka e lu 
kogemusi. Ülikoolielu 
tundm aõppim iseks jääb  
järgm isest sügisest a la
tes veel m itu  aastat.

E. LAIDO

M ida veel? E t ta  on alati hea
tu ju line , õpib kõrgendatule, võ
tab aktiivselt osa kirjandusringi 
tööst, aitab organiseerida k u r 
suse asjahuviliste kooskäim isi 
«Vanem uise» teatri näitleja  
K. Süvalepaga.

«Iga in im ene peab m idagi te 
gema. Teisiti poleks mõeldav,»  
on Evi veendunud.

«A r tik lit, m inust, ajalehe 
jaoks? Palun, jä ta  see m õte 
katki!»

See on öeldud nii tõsiselt, et 
ma ei oska alguses m idagi vasUi 
öelda.

«Saa aru, m eie kursusel on 
külla lt neid kom m un istlikke  
noori, kes tõesti pa lju  ära tee
vad, neil on vastu tusrikka id  
üh iskond likke  ja  kom som oli- 
ülesandeid.»

Saan aru. See on tõsi.
M äletad, ühes vaidluses Sa 

ise ütlesid, e t m itte  ülesannete  
suurus ja  vas tu tu srikku s ei 
kaunista  in im est, vaid tem a  
suhtum ine, südam etunnistus?

K irju tasin  kogu eelneva m itte  
selleks, et tahaksin  S ind  teistest 
kõrgem ale seada või positiivsetö  
iseloom ujoonte rahesaju alla 
asetada.

Sinule mõeldes tu li m ul meelde  
J. Sm uuli «Jäise raamatu» m õte  
selle kohta, et igal In im esel peab 
olema m adal valulävi. E t in i
mese valuläve aste reguleerib  
ülim al määral tem a suhtum ist, 
aktiiv sust või passiivsust ü m b 
ritseva suhtes.

See tu li m ulle uuesti meelde 
siis, ku i sa ühel loenguvahe- 
ajal m õ tliku lt joonistasid m u  
lauale ringi ja  ütlesid:

«Süda valutab ...»
A itä h , Evi!

L. SEPPEL

«Ta on tore naine!»
Seda öeldakse pikemalt mõtle

mata ja vastus on seesama ka 
pärast pikka järelemõtlikku pau
si. Need sõnad pole visatud tüü
tu uudishimutseja eemalepeleta
miseks, vaid neil on sügav sisu, 
mida on tõestanud aastad ning 
mida kinnitab iga päev.

Juba 12 aastat töötab sm. S. 
Sibul otorinolarüngoloogia ja of- 
talmoloogia kateedris assistendi
na. Need on olnud viljakad aas
tad. Eks seda tunnista kõige il
mekamalt 30 trükis ilmunud tea
duslikku tööd, meditsiinikandi- 
daadi kraad. Erilist huvi ja vae
va on ta pühendanud nina-, kur
gu- ja kõrvatuberkuloosi uuri
misele, mis on ühtlasi ka väite
kirja teemaks.

Peale teadusliku töö on Salme 
Sibul tuntud üliõpilaste teadusli
ke tööde juhendajana ja ameti- 
ühinguaktivistina. Töös üliõpilas
tega iseloomustab teda nõudlik
kus ja rangus. Kuid ennekõike on 
ta nõudlik just e n e s e  vastu. Et 
isiklik eeskuju on parem karmi- 
maistki nõudeist, seda iseloomus
tavad tema hoolealuste head 
tulemused ning mitmed auhinna
tud tööd.

Jah, selline on Salme Sibul: 
hea kolleeg, teadlane ja suure
pärane inimene.

I. MADISSOO



Qjidj&isoh &. ЗСаш  60-aaitme.
Möödunud laupäeval kogunes 

ülikooli aulasse arvukalt õppe
jõude, üliõpilasi ning külalisi, et 
piduliku aktusega tähistada 
psühhiaatria- ja kohtumeditsiini- 
kateedri juhataja, meditsiinidok
tor professor Elmar Karu 60. 
sünnipäeva.

Prof. E. Karu sündis 5. märt
sil 1903. a. Helmes mõisaaedni- 
ku pojana. Majanduslike raskus
te kiuste omandas E. Karu Tõr
vas ja Tallinnas keskhariduse. 
1922. aastal sai ta sõjaväevelsk- 
riks ning töötas seejärel kuni 
1929. aastani Tallinnas ja Tar
tus velskrina. Töö kõrval asus 
E. Karu 1925. a. edasi õppima 
Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas, 
mille lõpetas 1932. a. kiitusega.

Pühhiaatria eriala vastu tun
dis E. Karu huvi juba üliõpilas
põlves ning ta asus viienda kur
suse üliõpilasena 1931. a. tööle 
ülikooli psühhiaatriakliinikusse 
noorema assistendi kohusetäitja
na. Ülikooli lõpetamise järel jäi 
ta samasse kliinikusse assisten
diks kuni 1934. aastani, mil siir
dus kohtumeditsiinikateedrisse. 
Pärast nimetatud eriala omanda
mist töötas E. Karu kuni 1938. 
aastani Tartus kohtumeditsiinili
se eksperdina. Samal ajal kogus 
ta materjale oma doktoriväite
kirja jaoks, olles end täiendanud 
Lundi Ülikoolis prof. Widmarki 
juures. 1938. a. asus E. Karu 
taas tööle psühhiaatriakliinikus
se, kuhu ta nüüd jäi juba lõp
likult. 2. novembril 1939. a. kait
ses E. Karu väitekirja teemal 
«Widmarki alkoholi määramise 
mikromeetodi rakendamise alus
test Eestis ja kroonilise alkoho
lismi diagnoosimise võimalustest 
selle abil». E. Karule omistati 
meditsiinidoktori teaduslik kraad. 
Veebruaris 1941 määrati E. Karu 
dotsendi kohuste täitjana psühhi- 
aatriakateedri juhatajaks, ühtlasi 
psühhiaatriakliiniku peaarstiks. 
Sellel raskel ja vastutusrikkal 
kohal töötab E. Karu tänaseni. 
Professorikutse omistati E. Ka
rule 1946. aastal.

Juubilaril on suuri teeneid  
noorte arstide kasvatamisel. Üle
20 aasta on ta psühhiaatrialoen- 
gutegaja -praktikumidega õpeta
nud tulevasi arste orienteeruma 
psühhiaatrilistes probleemides 
ning nägema kõikide haigete 
juures kehaliste häirete kõrval 
ka psüühilisi avalduskujusid. 
Tervele põlvkonnale Nõukogude 
Eesti arstidele onE. Karu õpeta
jaks ja kasvatajaks, kelle antud 
juhised on aidanud paljudeski 
rasketes olukordades õigesti 
orienteeruda. Tänulikult m õtle
vad juubilarile tema tähtpäeval 
ka paljud juristid, kellele prof. 
E. Karu on rea aastate jooksul 
õpetanud kohtupsühhiaatriat.

E. Karul on tulnud ülikoolis 
rea aastate jooksul täita mitm e
suguseid vastutusrikkaid admi
nistratiivseid ja ühiskondlikke 
kohustusi. Aastail 1944—1949 oli 
ta Arstiteaduskonna prodekaa

niks ja dekaaniks. Ta on ü li
kooli õpetatud Nõukogu liige, 
Ülikooli Teadusliku Raamatuko
gu nõukogu esimees, rea konve
rentside organiseerimiskomitee 
liige ja on täitnud paljusid muid 
ülesandeid.

Kõik, kellel E. Karuga on või
malus kokku puutuda, tunnevad 
teda kui kohusetruud, algatus
võimelist ja südamlikku inimest, 
õppejõuna, kolleegina ja inim e
sena on E. Karu võitnud kõikide 
lugupidamise ja austuse.

Armastatud juubilarile energiat 
ja jõudu veel paljudeks aasta
teks!

Dots. J. SAARMA

Arutlusel 
olid

„KROONIKAD“
«Raam atukroonikat» ja  «Ar

tik lite  ja  Retsensioonide K roo
nikat» koostab ja  annab v ä lja  
ENSV R iiklik  R aam atupalat. Et 
saada ü levaadet n im eta tud  asu
tuse tegevusest ja  tu lev iku- 
kavatsustest, organiseeris T artu  
b ib liograafiasem inar 28. veeb
ru aril TRÜ Teaduslikus R aa
m atukogus ta rtla s te  kohtum ise 
raam atu p a la ti d irek to ri ase
tä itjag a  teadusliku l alal 
sm. L. Ploompuuga.

K äesolevast aastast on Eesti 
NSV R aam atupala t o tsustanud 
p iira ta  kroonikates reg istreeri
ta v a te  väljaannete  ja  m a te rja 
lide hu lka m itteperioodiliste ja  
teiste kogum ike n ing teeside 
arvel. V astavate artik lite  sisu 
avatakse ainu lt «R aam atukroo- 
nikas». K ohtum isest osavõtjad 
avaldasid oma rahulo lem atust 
selle otsuse vastu  ja, toetudes 
lugejaskonna nõudm istele ja  h u 
videle, soovisid reg istreeritava 
.m aterja li laiendam ist. Edaspidi 
hakkab  «A rtiklite ja  Retsensioo
nide K roonika» reg istreerim a 
ka kõrgem ate õppeasutuste 
(TRÜ, TPI, EPA) ajaleh tede m a
terjale .

Valusaks küsim useks on olnud 
kroonikate hilinem ine. R aam a
tu p a la ti esindaja andis lootusi, 
e t need hakkavad  ilm um a k ii
rem ini.

Esitati veel soove ab iregistrite 
osas: näiteks oleks ko d u -u u rija - 
te le  häd av aja lik  geograafiliste 
nim ede register.

M. KÜMNI K  
E. SA A R M A A

ATEISTIDE KLUBIS
E s m a s p ä e v a l ,  11. m ärts il 

kell 18 to im ub . peahoones k lass i
kalise  r filoloogia au d itoo rium is 
TRÜ a te is tid e  k lub i koosolek.

P ä e v a k o r r a s :
9 Klubi töö jä r je k o rd se d  ü le s 

anded .
•  K ohapeal a lg a ta tu d  k ü sim u 

sed.

K olm apäeval toim us ÜTÜ te a 
duskonna sisehaiguste ringi jä r 
jekordne töökoosolek. E ttekande 
akuutsete  m aksapoietike m u u tu 
m isest krooniliseks tegi rav i-  
osakonna IV kursuse uiiõpilane 
Evi Peets. R eferaat oli koostatud 
B ukaresti teadlaste Gregori, 
Spiro ja  Jakušenko tööde ponjal. 
Esineja puudu tas ka m aksa 
tsirroosi, mis k liin iliselt ei erine 
olulisel m äära l kroonilisest hepa- 
tiid ist ehk  m aksapõletikust.

Et koosoleku teem aks olid põ
hiliselt m aksahaigused, siis jä rg 
nes haige dem onstreerim ine. Ü li
õpilane Toomas K utsar andis 
ü levaate haige praegusest sei
sundist ja  haiguse dünaam ikast.

A rendati d iferentsiaaldiag- 
nostikat, m is on prak tilise arsti 
töös üks kõige vastu tusrikkam  
töölõik. Oleneb ju  õige d iag
noosi valikust rav i efektiivsus ja  
seega ka haige paranem ise kü - 
rus. Peab oskam a tung ida ha i
guse olemusse, tu leb  põh ja liku lt 
kaaluda, m is räägib  ühe diag
noosi poolt ja  teise vastu , tä p 
selt analüüsida uuringu te  tu 
lemusi jne. Selles osas pakkus 
käesolev ju h t e riti palju  võim a
lusi m õttevahetuseks. Vaieldi, 
argum enteeriti oma seisukohti 
ning p äras t dots. K. Kõrge suu 
navaid  näpunäite id  jõu ti ühisele 
otsusele.

D em onstreeriti k a  haiget k ii
resti progresseeruva ureem ilise 
seisundiga. R aviarst V. Sepp an 
dis ü levaate haiguse ku lust ja  
rav i tulem ustest.

H aigete uurim ise osas on r in 
gi töös käesoleval aasta l palju  
m uudetud. K õik ring i liikm ed 
on jao ta tud  gruppidesse, kes 
kordam ööda tu tv u v ad  järgm isel 
koosolekul dem onstreeritava h a i
gega. E t a ru te lud  toim uvad 
sem inaride vorm is, siis valm is
tab  iga grupp  ette  ühe lõigu ü l
disest teem ast, kas haiguse etio
loogiast, kulust, rav i põh jendu
sest, prognoosist või m uust. Sel
line töövorm  on kasu lik  üliõpi
laste aktiivsem aks kaasatõm ba
m iseks iseseisvale tööle.

V iim asena kuu la ti V kursuse 
üliõpilase Elvi Koppeli ü levaa
det «Sovetskaja M editsina» v ii
m asest num brist.

Ringi järgm ine töökoosolek 
toim ub 13. m ärtsil Toomel sise
haiguste kliiniku auditoorium is. 
K avas on elustam isprobleem id 
eluohtlike seisundite puhul.

E. SARAPU U

NÄDALAKOMMENTAAR

Üks teeb, teised vaikivad
Võidakse hästi õppida, kuid seejuures mitte olla nõukogude 

Uiiõpilane. Võidakse kanda üliõpilasmütsi, kuid seejuures mitte 
olla aus inimene. Võidakse täie innuga hääletada moraali
koodeksi poolt, kuid seejuures seda usinasti rikkuda. Möödu
nud nädalal olime mitme niisuguse kurva fakti tunnistajaks.

Naiivne ja kohatu oleks standardselt öelda: niisugused fak
tid panevad m õ t l e m a .  Niiviisi võis ehk öelda vahetult 
pärast sõda, kui nõukogude ülikooli hakati üles ehitama, mitte 
enam nüüd, ligemale kakskümmend aastat hiljem. Need faktid 
panevad meid t e g u t s e m a  — niiviisi tuleb ütelda.

Ja tõepoolest: saja toreda üliõpilase kohta tuleb ehk üks 
niisugune, kes viinaklaasist otsib seda õiget üliõpilaselu; võib
olla mitme ühiselamu kohta üks, kes öösiti revideerib toa- 
kaaslaste toidukappe; võib-olla on kogu teaduskonna peale üks 
tütarlaps või noormees niisugune, kellel üks armuseiklus on 
juba siis alanud, kui teine pole veel lõppeda jõudnud. Aga 
need sajad vaikivad, kuigi kogu kursus või õppegrupp kõike 
seda teab — sageli üsna üksikasjaliseltki. Ning pärast on 
ehmatus suur, kui loetakse rektori käskkirja, kus konstatee
ritakse niisuguseid fakte, mis ei pane mõtlema, vaid nördima 
(kas või see, et nooruke naisüliõpilane — abielus veel pea
legi! — oli avalikus kohas sündsusetult purjus).

Aitab passiivsest moraalilugemisest. Kollektiivil on vaja 
filosoofiliselt mõtisklemiselt ning ahhetamiselt üle minna 
t e g u d e l e .  Ainult siis kaovad ühiselamutest hommikuni 
pillerkaaritavad toad (nagu näiteks Tiigi tn. vana ühiselamu 
tuba 28), kaovad pisivargused (nagu näiteks Tiigi tn. uues 
ühiselamus), kaovad nähtused, mis ei sobi kokku nõukogude 
inimese — liiatigi veel üliõpilase — väärikusega. Ükskõik
susega ei ehitata paremat elu ega kasvatata paremat inimest. 
Aeg on juba niikaugel, et sellest peaks aru saama. Ükskõik
susel on tänapäeval vaid üks nimetaja —■ kaassüüdlane.

•  T artu  Üliõpi
laste  L ooduskaitse
ringi k o rra ld a b  

p ü h ap äev al. 10. 
m ärts il v ä ljasõ idu  
P ü h a jä rv e le . Koos
ta ta k se  jä rv e  sü g a 

vu ste  k a a r ti  ja  su u sa ta ta k se  
ü m b ru sk o n n as. S õ idetakse v ä lja  
E lv a—R õngu — O tepää b u ss ig a  kell 
6 . 10.

•  T eisipäeval, 12. m ärts il a lg u 
seg a  kell 20 to im ub su u re s  geo
g ra a f  iaaud i toorium is lo o d u sk a itse 
rin g i töökoosolek.

Teine loeng looduskaitesinst- 
ru k to r i  e ria la  taotlejaile: «Loo
duslike  re ssu rs s id e  k a itse  p ro b 
leem e» (J. E ilart).

Uute liikm ete v astuvõ tm ine.
•  K onsu lta tsioonid  tu levastele  

lo o d u sk a itse in s tru k to rite le  toim u
vad 8., 13. ja  15. m ärts il a lgusega  
kell 20 EPÄ m a a p a ra n d u sk a tee d ri 
ruu m id es.

Ajaloolased 
värske õhu

käes
Ollakse harjunud  mõtlem a  

(vahest kehakultuurlased  välja  
arvatud), et õppetöö ning suusa- 
laager on kaks kaun ikesti eri
neva t asja. Loengud linnas, 
korstnatahm ata  jänese- n in g ' 
suusajäijed  — väljaspool. K u i
võrd absoluutsuse m õiste on ü s
na  kõ ikuv , võisid III  kursuse  
ajaloolased tõestada eespool
m ain itud  kolm e kom ponendi 
kokkusob ivust.

Eelmisel nädalal kubises Vella- 
vere spordibaas Klio jüngrite  
naerust ning askeldustest, sahi
ses sulepeade hõõrdum isest 
loengutel. Üldajaloo kateedri 
õppejõud H elm ut Piirimäe sisus
tas enam iku  hom m ikuid  uus-aja  
ning arhiivindusega, m uudel tu n 
didel oma kuulajatega libisem is- 
pidurdusseadusi tundm a õppi
des. «Külalislektoritena» esi
nesid teaduskonna dekaan Karl 
Siilivask ning õppejõud M arta  
Lõhm us.

Vellavere m etsad said põhja li
ku lt läbi uuritud . Tõravere ja 
Kiigem äe lum m e jä tsid  viis koh 
m akam at (või uljam at) m u rd u 
nud suusaninasid oma «m ägi- 
retkede» m älestuseks. Zakopane 
haigla ku lu tava t aastas neli 
tonni kipsi, m eie igatahes Elva  
kipsifondi kasvatam a ei p ida
nud, kuigi gravitatsioonitung nii 
mõndagi m eelitas püksitagum ik-  
ku  lum iseks tegema.

Vaevalt oleks k irju tam ata  ood 
Vellaverele tä ielik ilm a suure
pärase köögivõluri H elm i L om 
bita. Kas te teate, m ida tähen
dab «Vellavere kolmekihiline»?  
K ui m itte , võ tke vastu  ajaloo
laste siiras kaastunne!

J. K E E V A L L IK

ÜHEST 
TASUMATA 

VOLAST
Kas meil N õukogude Eestis, m eil 

ülikoolis on teh tud  k õ i k  või
m alik , et kergendada naiste 
tööd, et vabastada naised  
m aksim aalselt «kodum ajapidam i
se saastast», nagu seda nõudsid  
M arx, Engels, Lenin? Kas jäävad  
meie m ehed ehk h e tkeks  m õtle
ma, ku i pa lju  nad võlgnevad oma 
emadele, naistele, õdedele ja  tü 
tardele? Kas m eenuvad neile ehk 
mõned tasum ata võlad?

Üks selliseid tasum ata võlgu on 
ülikooli lastesõim  ja  lasteaed 
(lastepäevakodu). Sellest on ju ttu  
olnud juba  meie territoorium i 
taasvabastam isest alates, s. о. 
1945. aastast. K uid  kaugemale lu-. 
badustest, «konkreetsetest luba
dustest» (!) pole jõutud. Praegu 
on olukord selline, et ülikooli õp
pejõudude lapsi ei võeta ühegi 
lasteasutuse järjekorda, sest 
nende palk lubavat võ tta  endale 
hoidja. K uid  ku s t neid hoidjaid  
võttü? Kas sobib iga vanainim e
ne lapsekasvatajaks? Kas on pe
dagoogiliselt õige, ku i suhteliselt 
kõrgepalgaliste vanem ate ainus 
laps kasvab väljaspool om ava
nuste ko llektiivi, vanaem a või va 
natädi hoole all? Kas meie ei 
tooda sellega egoiste ja  egotsent- 
rikuid? Pealegi igal teaduslikku  
tööd tegeval naisel on vajadus  
sõita kom andeeringusse, töötada  
ka  õhtupoolikul laboratooriumis, 
kliin ikus, võ tta  osa seminaridest, 
koosolekuist — m is kõ ik to im u
vad õhtupoolikuil. Ülikooli laste
asutus peab töötam a 24 tundi 
ööpäevas, e t vajaduse korral 
oleks võim alik lapsi ka  ööseks 
sinna jätta.

See on võlg, m is tuleb  ting i
m ata veel enne järgm ist naiste
päeva tasuda.

Vastlapäeva kohvikukülasta jad



I N T E R V J U U Rohkem võistlejaid rajale

15. m ärtsil al
gab Riias NSV 
L iidu naiste korv 

pallim eistrivõist
luste finaa ltu rn iir.
T artu  ülikooli naiskond m ängib 
traditsiooniliselt finaalis. N ais
konna löögijõust ja  üldse korv 
pallist palum e rääk ida kaptenil.

Kuidas on kulgenud etteval
mistus pärast alagrupimänge 
Leningradis?

Pärast Leningradi «väsitavat 
maratoni»  — nii nim etas ta litur- 
niiri meie treener — oli ette näh
tud  nädal aega puhkust. Enne 
finaalm ängude algust panem e 
treeningutel rõhku ju st ta k tik a 
lisele küljele, et saada . tagasi 
m änguvorm . Tehnika osas suurt 
midagi teha pole. Sõprusm änge 
kellegagi kavas ei ole, kuid  n.-ö. 
kontrollm änge peame Eesti N SV  
esivõistluste sarjas.

Kes kuuluvad naiskonda?
Tsentrim ängijad  — Valve L üü t-  

sepp, Valentina K ullam , A nne  
Vaikm aa ja  M aret Otsa; ääre
m ängijad  — Elle Laisaar ja A s t
rid Lindeberg; kaitses _ Tiio
K u kk , A im e Tobi, Evi Hansumäe 
ja  Evi Nöps. K ah juks ei saa kaa
sa sõita meie võistkonna ü h e
te istküm nes liige Maire Raadik, 
kes vigastas K äärikul olles kau 
nis tõsiselt põlve. Praegu veel ei 
teagi, kes teda asendab.

Millised on naiskonna tuge
vad ja nõrgad küljed? Kuidas 
kavatsete lünki täita?

Meie tugevaks kü ljek s  on oskus 
hästi analüüsida vastasvõistkon- 
di. See tuleb m uidugi kanda tree
neri kontosse. Tänu sellele õn
nestus m eil Leningradis võita  
Rostovi «Burevestniku» naiskon
da ja Taškendi Tekstilm aši (seal 
mängib 2 m eetri p ikkune  nais- 
hiiglane R. Salimova). Sam uti ta 
gab edu korralik kaitsemäng. 
Nõrgaks kü ljeks  on ikka  see, et 
m e ei suuda kohaneda võ istkon
dadega, kes m ängivad taktika ta .

On väga raske mängida, tekib  nn. 
peata olek ja jääm e alati alla.
K ui m e suudam e neile peale su 
ruda oma tak tika  ja  ületam e neid  _ _ . ,
nii m ängutehniliselt ku i füüsili- Lõppesid T. RU esivõistlused 44.28 ja  kolmas Bioloogia-Geo-
selt, siis peaks lünk olema tä ide- suusatam ises. Ilm oli nii sula, et g raafiateaduskond — 51.43.
tu d' ' " hästi võis sõita üksnes see, kel- O sakondadevaheline ü ld jä rjes-

lel m äärdega vedas. Meie tuge- tus ku junes järgm iseks:
Kes on kardetavamad konku- vam ad suusa ta jad  olid m uidugi 1 . kehakultuuriosakond ___  410

rendid?  ̂ väljaspool konkurentsi.. Meeste punkti;
Eelkõige m uidugi Riia TTT iq ra ja le  läks üle 60 suusa- 2. M atem aatika-F üüsikateadus-

naiskond. Niisama ohtlikud on ta ja , kuid lõpetas 40. 1. J. K und- kond ___  321 punkti;
aga ka M oskva «Dünamo», «Si- — 37.20, 2. A. Pind — 37.28. 3 A jaloo-K eeleteaduskond —
birjatška», Kaunase PI, Tbilisi PI Naigte 3 km iõpetas 58 võist- 311‘ punkti.
ja  Leningradi «Burevestniku»  jej a .̂. Nagu eeltoodust näha, võitis
naiskond. j ]VE. Reinstein — 14.53; ü lekaalukalt kehakultuuriosa-

Milline peaks olema Teie arva- 2. E. Lõokene — 15.04. kond. Ü llatuseks oli A jaloo-
tes naiste kaasaegne korvpall ja  Teatesõidus 4X5 km  meestele K eeleteaduskonna platseerum ine
kas TRÜ naiskond tervikuna reastusid m eeskonnad järgm iselt: kolm andaks, olgugi et koht võide-
vastab sellele? Keda NSV Liidu 0  kehakultuuriosakond (Pind, ^  ainu lt ühe punktiga. Kuid
naiskondadest peate parimaks? K undla, Levandi, Kinks) — võit on võit! K urvastavaks fak-

, 70  4R- ’ ’ tiks oli m uidugi see, e t sam a
M inu arvates peab snn olema ^  A rstiteaduskond 83 44 teaduskonda esindas ainu lt üks

aluseks kurus ja  palli ta ielik vai- 9 A rstiteaduskond — «.144. naisknnri Cnmpti nn tparinsknnri
dam ine TRÜ naiskond tervikuna  Võitja meeskond «tegi sisse» „f., °  . l°m etl ° n teaausKona

5  Ä  v B r X -  viim asele kohale jaanud  m ees- suu tbd*" v S ’ panna* 'sa’
misega ei suudeta vastasm im gi- konnate jw o lte is t  rrngi. S tartis  m ast teaduskonnast kolm v6ist_

konda. Võib-olla tunn istab  en 
nast süüdi eesti keele osakonna 
kehaku ltuurio rgan isaa to r T. Ju h - 
kum, kes võistlustele eelneval 
õhtul palus ta lle k ir ja  teel te a ta 
da, kui keegi on varem  suuska
dega sõitnud.

M. KALKUN

TEADAANDED
15. m ärtsil kell 16 to im ub far- 

m aa tsiaau d ito o riu m is (keem iahoo
nes) am etiü h in g u ak tiiv i kooli õppus 
so tsiaa lk in d lu s tu se  k ü sim u stes  tee
mal:

<?Riikliku so tsiaa lk in d lu s tu se
p rin ts iib id  ja  tö ö ta ja te  k in d lu s ta  
tus • a ju tise  töövõim etuse ko rral.»  
L ek to r A. S iigur.

Osa võ tta  so ts iaa lk in d lu s tu se  ко 
m isjoni liikm eil ja  so ts iaa lk in d lu s
tuse  delegaa tide l, sam uti palum e 
osa võ tta  kõigil a s ja s t h u v ita tu d  
am etiü h in g u  liikm eil.

jast mööduda. Ka visketabam use  9 meeskonda. 
protsent peab olema kõrgem. N aiste 3X3 km teatesõidus oli 

Teistest rlaiskondadest pean* esimene kehakultuuriosakond 
parem aks Riia T T T  naiskonda. (Lõokene, M etsoja, Reinstein) — 
M ängijate füüsilised eeldused on 43.00, te ine A rstiteaduskond

RET OTSA
hästi ühendatud tehnika  ja  ta k ti
kaga. Individuaalselt parim aks 
pean Leningradi A S K -i m ängijat, 
N SV  Liidu naiskonna kapten it 
Poznanskajat. Talle on omane 
väga kõrge võistlusmoraal, see 
varju tab  isegi hea tehnika. Just 
see aitab tal alati toetada oma 
naiskonda otsustavatel m inutitel.

Praeguse ■ korvpalli juures ei 
m eeldi m ulle ülip ikad võistlejad. 
Mis korvpall see n iiviisi enam  
on? Kes on üle 1 m  90 cm  pikad, 
peaksid moodustam a eraldi võ ist
konnad. Siis saaks ü le jäänutest 
kom plekteerida võistkonnad, kes 
ületavad võistluses ü kste ist tõe
poolest kiiruses, vastupidavuses, 
tabavuses.

Üks valus küsimus! Millega se
letada TRÜ naiskonna väljajää
mist medalite jaotamisest eelm is
tel aastatel?

Langem ine teiselt kohalt oli 
tõesti kaunis järsk  — 1961. a. oli
m e neljandad, 1962. a. koguni 
kuuendad. Peam iseks põhjuseks  
loen ju s t p ikkade sportlaste võ ist
lem ist naiskondades. N üüd h a k
kam e sellega juba harjum a ja 
püüam e neid tasapisi üle m ängi
da.

Jagage medalid naiskondade 
vahel ja nimetage TRÜ nais
konna koht?

«Kullad» ja «hõbedad» saavad 
Riia T T T  ja Leningradi A S K -i  
naiskonnad. Meie kohta  ei tee m a  
põhim õttelisi prognoose. (Olgu 
lugejatele siiski teada, et M. Otsa 
arvates tuleb 3. koha pärast äge 
võitlus).

Mida soovite meie üliõpilas
tele?

E nnekõike tähelepanu õppim i
sele! K uid  neile, kes spordivad, 
soovin m a rohkem  treeninguid, 
rohkem  indu ja arm astust vali
tud  ala vastu!

Endast teeneline meistersport
lane palju rääkida ei soovinud. 
Ah, et kauaks ta jääb veel truuks 
korvpallile ja mida uut kavatseb 
kunstivaldkonnas? Juba mitu 
aastat olevat antud tõotusi «vi
sata ketsid Emajõkke» (vist 
korvpallurite kõnekäänd). Ei ole 
endast seni võitu saanud, aga 
pärast kolmandat NSV Liidu 
rahvaste spartakiaadi, võib-olla 
si i s . . .  Kunstikabinetis ei ole 
teda viimasel ajal nähtud. Pole 
aega. Polevat ka inspiratsiooni. 
Võimalik. Aga pärast Riia turnii
ri võetakse pintsel uuesti kätte!

Kõige paremini iseloomustab 
meie väsimatut võistkonda ja 
tema kaptenit E. Soo on artiklis 
«Meie esikaane allkiri» («Nõu
kogude Naine» nr. 7, 1961) «. . .  
Iga mängija on erineva käekir
jaga, erinevate omadustega, mis 
väljakul sulavad aga meelihaara- 
vaks lõuendiks ühise allkirjaga 
— võita!» Maret Otsa loomingu
lisest andest korvpallis aga: 
«. . .  selles oli peent psühholoogi
list taju, teema tunnetamist, iga 
joonekese filigraansuseni paika- 
paneku osk ust. ..»  Kui naiskon
nal on raske, siis on väljakul 
vajalik selline kapten. Ja kapten 
võttis naiskonna kavatsused 
kokku ühe sõnaga — «Võita!»

H. RÄTSEP

Järgm ine m uusikakuulam ine 
toim ub TRÜ klubi ülemises saa
lis esm aspäeval, 11. m ärtsil kell 
21. K avas on I. S trav insk i süm 
fooniline poeem «ööbiku laul», 
D. šostakovitši 6. süm foonia ning 
m uusikat Dave Brubecki k v ar
te ti esituses.

(Vanem uise
te isipäeval.

A qitpunktis  n r . 8 
tn. 46) to im ub  
12. m ärts il kell 19

K QHTUM INE  
Tartu  Linna TSN saadikukandidaa- 
tideqa.

D em onstreeritakse film i «M aroko
laste m aa».

1«
Laupäeval, 9. m ärtsil kell 20 

toim ub klubis A jaloo-K eeletea- 
duskonna klubiõhtu

«IGAVENE NAINE».
Tants.

ühiskondlike Elukutsete 
Teaduskonnas

A rvukalt reg istreerus kehaku l
tu u ri-  ja  spordihuvilisi. Üliõpi
lastel, kes soovivad om andada 

k e h a k u l t u u r i i n s t r u k 
t o r i  või  s p o r d i k o h t u n i k u  
kutset, tu leb  pöörduda oma rü h 
m a kehalise kasvatuse õppejõu 
poole. Kõigi spordiosakondade 
program m ides (välja a rva tud  
üldosakond ja  erigrupid) on n äh 
tud  ette anda lõpetajale üh is
kondliku instruk to ri või spordi
kohtuniku  kutse, võim aluse kor
ral aga mõlemad. V astavalt ÜET 
nõukogu otsusele korra ldatakse 
nendel aladel õppetöö kohustus
like ja  faku ltatiiv sete  kehalise 
kasvatuse tund ide ajal.

A l l v e e s p o r d i h u v i l i s t e l  
tu leb  koguneda inform atsiooni 
saam iseks ja  edasiste tööplaan i
de koostam iseks kolm apäeval, 13. 
m ärtsil kell 17 V. Kingissepa tn. 
19 (II korrusel ^suvasse kehalise 
kasvatuse ja  spordi teooria k a
teedrisse).

A u t o - m o t o h u v i l i s t e l  
toim ub esim ene töökoosolek sa
m uti kolm apäeval, 13. m ärtsil al
gusega kell 19 (peahoone aud i
toorium is nr. 98).

T u r i s m i  - j a  m a t k a i n s t -  
r u k t o r i t e  ettevalm istam ine

algab neljapäeval, 14. m ärtsil 
kell 19 (Vanemuise tn . 46 suu
res auditoorium is).

Ootame kõigi reg istreerunu te 
aktiivset osavõttu!

Ü hiskondlike kunstn ik e-d ek o raa - 
lo rite  õppetöö toim ub ülikooli 
k u n stik ab in e tis  (m arksism ihoone 
I ko rru se l) järg m ise lt:

joonistam ine ne ljapäev iti kella  
15-V17;

m aalim ine reed e ti keiia  16 — 18.
R a h v a tan tsu rin g iju h tid e le  a lgab  

töö k lu b is  teisipäeval, 12. m ärtsil 
kell 20.

Koori- ja  an sam b liju h id  k o g u n e 
gu k lub isse  ne ljap äev al, 14. m ä r t
sil kell 18.

S õ n ak u n stn ik u d -k o n feran sjeed  ja 
n ä ite ju h id  k ogunevad  k lub isse  e s
m aspäeval, 11. m ärts il kell 20.

T ulevaste k o d u k u ltu u riin s tru k to - 
r ite  esim ene kogunem ine on n e lja 
päeval, 14. m ärts il kell 15 (pea
hoones au d ito o riu m is n r. -5).

Seltskondlike  m ängude  õpetajad! 
K oguneda k lub isse  n e ljapäeval, 
14. m ärts il kell 17.

TEADAANNE
Tähelepanu, m atka jad !

TRÜ m atkasektsiooni koosolek 
to im ub tän ji kell 17 V. Kingissepa 
tn. 19 (II ko rruse auditoorium is).

P äevakorras:
•  Juhatuse va lim ine;
•  Tööplaani aru tam ine.

JÄTKAME
MÕTTEVAHETUST

K o m s o m o l i k o m i t e e s  
s e k r e t ä r  K.  A d a m s o n :  
«Praegu on alkoholi tarvitam ise
ga m indud liiale. Teda kas 
m üüakse liiga pa lju  või tuuakse  
väljastpoolt sisse.

Üldse üüritakse ko h v iku t iga
sugustest konverentsidest ja  nõu- 
pidam istest osavõtjaile ja te iste
le, kes ei ole seotud ülikooliga. 
Neil õhtutel tarvita takse ülem ää
ra alkoholi. K ui ko h v iku t vähem

KAS?
välja  üürida, saaks teda anda 
üliõpilaste kursuseõhtu teks ja  
m uudeks üritusteks.

L isaks veel ü ks  m ärkus: ü ü ri
m ist ei kooskõlastata ko h v iku  
nõukoguga.

K ohvik  on ülikooli ko llektiivi 
jaoks, seepärast peaks piirama  
kõrvaliste isiku te sisselaskmist. 
Olgu lubatud sissepääs kõigi kõ r
gemate koolide üliõpilastele, n en 
de sõpradele ja  tu ttavatele .

Ise olen m a alkoholivastane, 
ent veini kaotam ist kohv ikust va 
ja liku ks  ei pea.»

K l u b i  j u h a t a j a  A . S i i 
m e  r : «See on raske küsim us, 
m illele paugupealt ei saa vasta
tagi. Sellise m enüü  juures, m il
les on ainult ü ks  limonaad ja  
ü ks morss, võiks olla ka  vein. T u 
leb jälgida, et ei liialdataks.

Ideaalseks pean ko h v iku t ilma 
veinita. Sel juhu l peaks olema 
vähem alt 2—3 m ahlakokteili, m is 
on reaalselt võimalik.»

*
A lkoholi kah ju likkusest, ko m 

m un istliku st kasvatusest ja sir
guvast põlvkonnast on teh tud  ja 
tehakse veelgi palju  ilusaid sõ
nu. Selge on aga üks: varem  
või h iljem  tuleb aeg, ku s in im 
ühiskonna iga liige, iga m õtlev  
olend leiab elust endast kü lla lt 
rõõm u  — puhast ja  ü lendavat 
töö- ja  loomisrõõmu, et m itte  
otsida viletsa t p ilastust alkoholi
uimas. Selline on progressi vää
ram atu  tee, ja  on juba  ju h ti
vate töötajate südam etunnistuse  
asi, ku i resoluutseid vahendeid  
nad, kasutavad võitluses prog
ressi eest. >

M i s  v i g a  o n  m e i e  k o h 
v i k u l ?  See on tem a plaan, 
õigemini plaaniline kasum , m ida  
kohv ik  peab andma к aubandu- 
sele.

Kui poleks seda plaanilist ka
sumit, siis oleks ko h v iku  tööta
ja te lt võetud m ateriaalne h u v i
ta tus turustada alkohoolseid  
jooke, sest neile langeb praegu  
suur osa läbim üügist.

K ui töötajate palgad ei sõl
tu ks  otseselt läbim üügist, siis 
nähtaks kohv ikus m eelsam ini 
terveid üliõpilaskollektiive, kes 
arutavad ja  vaidlevad teadus
like, üh iskondlik-po liitiliste või 
teiste eluliste probleem ide üle, 
kuid  tellivad võib-olla ainult 
paar tassi kohvi või m ahla ja  
mõne koogi või saiakese. Praegu  
on aga kõige oodatumad vä ike
sed laudkonnad, kellest igaüks 
pruugib õhtu jooksul 4—5 pude
lit alkoholi (peaksid nad ainult 
m itte  pahandusi tegema!).

S iin  oleks meie juh tkonna l 
palju  ära teha. Ü liõpilaskohvik  
peab saama üliõpilaste tasku  
pealt plaanilist kasum it teen i
vast e ttevõ ttest üliõpilasi t e e 
n i n d a v a k s  asutuseks!

A . SA R V

TEADAANDED

Kolm apäeval, 1 3 , m ärts il ke ll 18
to im ub pedaqooqikaaudltoorium is
ÜTO psühholooqiarinqi töökoos
olek teem al «Võim ete probleem  
tänapäeva psühholoogias».

*
P ü h ap äev a l, 10. m ärts il kell 15 

toim ub TRÜ k lub is (Tähe tn. 29) 
lastehom m ik

LAU LAN JA M ÄNGIN EM ALE
E sinevad TRÜ las te rin g id .
Lõpuks m ängu  ja  tan tsu  kõi

gile.

/ Toimetaja J. Peegel

Nii katsid  M. Otsa, V. Lüütsepp ja  M. Raadik N SV  L iidu ko rv 
palli ta liturniiri resulta tiivseim at m ängijat, 2.02 m  p ikku st Raissa 
Salim ovat.

«Тарту Р нйклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет*), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 2134. MB 00582

f-------- -- ESST! ----------  ̂

rah vusraam atukogu
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ÜLEHOMME KOIK VALIMISTELE!
Side rahvaga Kõlql m aade pro letaarlased , ühlneqei

T artu  R iikliku Ülikooli kollek
tiiv  esitas saadikukandidaadiks 
T artu  kesklinna valim isringkon
nas inr. 73 sm. Arnold K arli p. 
Greeni.

Raske oleks olnud leida sobi
vam at kandidaati. Juba  alates 
1940. aastast on sm. G reen meie 
vabariigis kom m unistliku ühis
konna eh ita ja te  esiridades. Kom 
somolitööta j ast kasvas ta  selle 
a ja  jooksul silm apaistvaks riig i
tegelaseks, juh tides alates 1953. 
aastast ENSV M inistrite Nõukogu 
aseesim ehena ku ltuuri, hariduse, 
teaduse, tervishoiu, kehaku ltuuri 
jms. arengut vabariigis. Lisaks 
sellele tä idab  ta  ka välism inistri 
ülesandeid.

T artu  Riiklikus 
Ülikoolis tun takse 
sm. A. Greeni 
hästi. K orduvalt 
on ta  esinenud 
meie kollektiivi ees 
ja  võtnud osa ü li
kooli ü ritustest. 
V aatam ata \ oma 
suurele töökoor
musele näeme te 
da tih ti T artus osa 
võtm as m itm esu
gustest sündm us
test kõrgem ates 
õppeasutustes ja 

ku ltuuririnde l. 
Tundus päris loo
m ulik, et sm. A. 
G reen tubli keha
k u l tu u r la s e d  te 
gi kaasa T artu — 
K ääriku  suusa
m aratoni, saabu
des kohale osa
võ tja te  esimese 
poole hulgas. Ta 

väärtuslikuks 
om aduseks on hea 
side rahvaga . . .  
Sm. A. G reen on 
uu t tüüp i riig ite
gelane, kes ei su l
gu oma kabineti 
seinte vahele. Kon
tak tis t töö ta ja te  ja 
õppiva noorsooga 
am m utab ta  uusi 

m õtteid ja  perspektiive ülesehi
tustööks. Pole juhuslik, et meie 
vabariigis on saavu ta tud  su u rt 
edu kultuuritöös. Selleks on k ah t
lem ata oluliselt kaasa aidanud 
sm. A. G reeni tegevus.

Viim asest ÜRO istung järgust 
võttis sm. A. G reen osa NSVL 
delegatsiooni liikm ena. Raskes ja  
keerulises o lukorras esines ta  
korduvalt sõnavõttudega, näida
tes ennast rahvusvahelise poliiti
ka küsim ustes teadliku, jä r je 
k indla ja  küpse riigitegelasena.

K ahtlem ata annavad ENSV 
Ülemnõukogu valim iste päeval 
17. m ärtsil kõik ülikooli ü li
õpilased, õppejõud ja  teenis
tu ja d  üksm eelselt oma hääle 
meie poolt es ita tud  kandidaa
dile sm. A. Greenile.

TRU komsomolikomitee 
pleenum

21. märtsil toimub TRÜ komso
molikomitee pleenum ideoloogili
se ja poliitilise töö korraldamise 
kohta gruppides. Pleenumist võ
tavad osa kõik komsomolikomitee 
liikmed, osakondade büroode sek
retärid, nende asetäitjad m assili
se poliitilise kasvatustöö alal ja
kursuste grupiorganisaatorid.
Pleenum algab kell 9 plenaaris
tungiga. Tööd jätkatakse sekt
sioonides teaduskondade kaupa. 
Kell 16 jätkuval plenaaristungil 
tehakse kokkuvõtteid pleenumi 
töö kohta.

Käesoleva ajani on gruppides 
ideoloogilist kasvatustööd tehtud 
peamiselt poliitinformatsioonide 
kaudu. Pleenumist osavõtjatel tu
leks mõelda, kas kasutusel olevad 
meetodid aitavad kujundada ü li
õpilasel poliitilisi seisukohti või

Uute üliõpilaste vastuvõtuks
5. m ärtsil toim us Füüsika-M a- 

tem aatikateaduskonna parte i-a lg - 
organisatsiooni lah tine koosolek, 
kus a ru ta ti ettevalm istustööd 
uu te üliõpilaste vastuvõtuks.

Sm. K. K udu rääk is oma e tte 
kandes, m iks meie teaduskonda 
n.-ö. isevoolu korras soovib as
tuda suhteliselt vähe ab ituriente.

Et sam ad küsim used kerkisid 
esile ju b a  varem , siis m oodustati 
u u te  üliõpilaste vastuvõtu  e tte 
valm istam isega tegelev komisjon 
ju b a  m öödunud aastal.

K oostati füüsikaosakonda tu t 
vustav  film, korra ldati väljasõ i
te keskkoolidesse jne.

Teist aasta t töötab noorte m a
tem aatiku te kool, füüsikutele aga 
vastav  ring.

N üüd taotletakse T artu s ja 
Tallinnas täppisteaduste-alase 
kallakuga in ternaatkooli a su ta 
mist, sam uti T artu  I Keskkooli 
in te rnaad i laiendam ist, e t m ate- 
m aatikak lassi võiks astuda la ial
dasem alt õpilasi ka väljastpoolt 
T artu  linna.

Ka sel aastal korra ldatakse 
väljasõite keskkoolidesse, et ves
te lda  ab itu rien tidega kohapeal. 
Laiem alt levitatakse brošüüri

« Fü üsika-M atem aatikateadus- 
kond» ja  ajalehe «TRÜ» erivä lja - 
annet.

Sellele tööle tu leb  kaasa tõm 
m ata  ka üliõpilasi.

R. KOLDE 
E. NIIDAS

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE  
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I

Ü H ING U KO M ITEE H ÄÄ LEKANDJA

REEDEL, 15. MÄRTSIL 1963

N r.
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X V I aastakäik

Meie dotsent

annavad ainult teadmisi. Peaksi
me mõtlema, kui palju on poliitin- 
formatsioone korraldatud diskus
sioonidena ja millist materjali on 
selleks kasutatud. Pleenumi ees
märgiks on leida lahendus, kui
das kasvatada üliõpilastes ooliiti- 
lisi veendumusi, et tööplaanides 
ettenähtud üritused ei teeniks 
ainult silmaringi laiendamise ees
märke, vaid väldiksid formaalsust 
ka kasvatustöös.

Selleks et pleenum täidaks oma 
ülesande, tuleb osakondade bü
roode massilise poliitilise töö sek
toritel põhjalikult kaaluda plee
numil arutusele tulevaid prob
leeme, et vabaneda passiivsusest 
ja viia üliõpilased sügavalt polii
tiliste diskussioonideni.

L. JAASKA ?

A rstiteaduskonna üliõpilased  
tunnevad hästi seda keskealist 
keskm ist kasvu  heatuju list 
meest. Nad ütlevad tema kohta: 
«Meie dotsent».

M eenutatakse eksam it dotsent 
Raudami juures:

«Mõni õppejõud tahab te ine
kord vägisi selgeks teha, et sa 
oled antud aines tõepoolest väga 
rum al. Dotsendiga on aga eksa
m it hea teha  — ta räägib sinuga  
nagu võrdsega; kui sa aga ei 
tea, ütleb lihtsalt: m ine koju, 
tee endale asi selgeks, ja siis 
ajame ju ttu  edasi. R ohkem  ei 
ütbe, aga sellest piisab ju  . . .»

Noored tohtrid  m äletavad veel 
m uudki.

Viienda kursuse üliõpilane 
m eenutab esimesi semestreid, kus  
ta vägisi kippus dotsent Raudami 
operatsioonidele. Ei tahetud lasta, 
öeldi, et vara veel. Siis tu li dot
sent ise vahele ja ütles: «Las 
vaatab, ku i huvitab. Lõppude 
lõpuks  — ka tem ast saab arst, 
ja  kes teab, võib-olla isegi väga 
hea närviarst, neurokirurg . . .  
Las vaatab, õpib.»

Noor «elumuredest m urtud  tu 
deng» im estab alati selle üle, kust 
võtab dotsent Raudam  nii palju  
energiat. H om m ikust õhtuni on 
ta tegevuses, aga keegi pole yeel 
m ärganud, et dotsent väsim usest 
midagi jä taks tegemata. N iisugu
sena tun takse  teda M aarjamõisa  
kliin ikus  — heatujulisena, ener
gilisena  — inimesena, kes õhutab  
kaaslastes tead
m istejanu, teota- * ..........  ....
het ning on selles * 
«õhutamisprotses- l ■ ' 
sis» alatiseks ees
ku juks.

Professor E.
Karu juubeli p u 
hul olevat do t
sent Raudam  vä l
ja  uurinud, et 
viimase ko lm e
küm ne aasta 
jooksul on tema  
kolleeg ainult 
kaks korda olnud 
halvas tujus.
Ernst Raudami 
töökaaslased k in 
nitavad, et n im e
ta tud  emotsiooni 
valdkonnas on 
dotsent professo
rile täiesti vääri
line partner.

Häid sõnu rää
givad dotsent 
Raudam ist nii ü li
õpilased ku i õppe
jõud. Need on 

kom m entaarid  
headele tegudele.
K u i lisaks sellele 
kirja  panna tu-

Kandidaadid meie kollektiivist Tartu 
Linna Töörahva Saadikute Nõukogusse
ANDRES PÄRL —
LINDA ERINGSON — 
RAIMOND HAGELBERG — 
HERMAN PAUTS —
ERNA ABEL —
IRINA VEERMA —
LEONID VAINER —
EVALD TAMMEPÕLD — 
SALME SIBUL — 
NADEŽDA VIHM —
KARL-SAMUEL REBANE — 
VIKTOR SIMM —
UNO POLISINSKI —

ringkond nr. 61 
44
30
31
51
25 
47
52
26
53 
23 
13 
59

handete haigete tänusõnad, k e 
da Ernst Raudam  on ra
vinud, saaksime m itm eküm -  
neköitelise raam atukogu  — 
ühe inimese tegevuse krooni
ka. K ui kroonika oleks valmis, 
saaksime m uidugi kõige täpsema  
ülevaate Ernst Raudam i tegevu
sest. Sellest, kuidas ta juhatab  
neurokirurgia kateedrit, kasva
tab uu t arstikaadrit, teeb kee
rulisi operatsioone, võidab raske 
poliomüeliiditõve, tegutseb saa
dikuna.

Aga . .. Nojah, igal asjal on 
oma aga . . .  Raske oleks siiski 
niisugust kroonikat ko k ku  sät
tida, s e s t . . .  see tu leks ebatäie
lik. Meie trükkim istem po  juures  
jõuaksid inim ese teod paberile 
pandust kaugele ette, niiviisi 
oleks p ilt puudulik .

Eeloleval pühapäeval to im u
vad valim ised vabariigi Ü lem
nõukogusse. Saadikukandidaatide  
n im ekirjast leiame ka Ernst R au
dami nim e  — väärikaim a meie 
hulgast.

«Tööd tuleb ikka  juurde,» ütles 
dotsent Raudam lihtsalt. «Puhku- 
semõtted peab eemale peletama.» 
/ Suusad ootavad koh tum ist p e 

remehega, jahipüssile koob äm b
lik võrgu toru ette, õngeritv igat
seb kevadist jõge. Ehk leiab vä 
sim atu dotsent aega nendegi 
jaoks. Inimesel, kes igasse töösse 
paneb hinge, jä tkub  aega nii 
lühikeseks puhkuseks ku i aasta
tep ikkuseks sisukaks tööks.

J. VESKI METS

AGITPUNKTIS
öhtu. Astume sisse keemiahoo

nesse agitpunkti nr. 2. Ruumis on 
vaikne ja hubane. Aeg-ajalt ava
neb uks ja valimisnimekirjadesse 
tehakse viimased täpsustused.

Valvelaua tagant naeratab m ei
le õigusteaduskonna II kursuse 
üliõpilane Silja Muiste:

nr. 2
«Täna on tähtis päev. Lõpeta

sime äsja nimekirjade kontrolli
mise 100-protsendiliselt.» '

«Tähtis päev» — see on nelja
päev, 7. märts.

11. märtsil. Agitpunkti nr. 2 ju 
hataja K. Bachman on süvenenud 
töösse. Parajasti on käsil kokku
võtete tegemine.

Sm. Bachman on üldiselt rahul 
üliõpilaste-agitaatorite tööga.

Parimaks üliõpilaste tublidiise 
näitajaks on fakt, et agitpunkt 
nr. 2 lõpetas valimisnimekirjade 
kontrollimise esimesena kogu lin 
nas.

Üldse töötab üheksas brigaadis 
kokku umbes 135 agitaatorit — 
I—IV kursuse üliõpilast.

Kõige varem lõpetas nimekir
jade kontrollimise Inna Galkina 
brigaad, teisele kohale tuli Enda 
Naabri brigaad.

«Oli siiski ka üliõpilasi, kes 
suhtusid oma töösse vähese vas
tutustundega,» jutustab sm. 
Bachman murelikult. «Näiteks 
jätsid 14. ringkonna agitaatorid 
M. Anso, M. Fischer, A. Haljaste 
ja H. Haug kontrollimata Bur
denko tänava majad nr. 7 ja 13-a. 
Maja nr. 5-a jäeti Burdenko tä
navas kahe silma vahele sm. Adolf 
Teraski brigaadis (agitaatorid 
R. Borovik ja T. Poljakova). Olin 
sunnitud isiklikult neid maja kü
lastama.»

Et järgmistel aastatel selliseid 
fakte ei juhtuks, tuleb brigadiri
del agitaatorite tööd paremini 
kontrollida.

Osa brigadire jaotab majad 
lihtsalt paberil. See pole õige. 
Nii kujuneb brigaadi liikmete 
vahel ebavõrdne koormus ja jao
tatakse välja maju, mis eksistee
rivad ainult paberil (näit. Kom
somoli tn. 14, 16 ja 18). Kahju, et 
ühed ja samad «olematud majad» 
esinevad valimisnimekirjas aas
tast aastasse.

«Alatiste segaduste vältimiseks 
tuleks linna täitevkomiteel n ii
sugustes tänavates majad ümber 
nummerdada,» arvab sm. Bach
man.

Mis puutub brigaadide komp- 
lekteerimisse, siis tuleks seda 
edaspidi teha veel rohkem järele- 
kaalutult. Neid esimeste kursuste 
üliõpilasi, kes päeval töötavad, ei 
tohiks agitaatoriteks määrata 
(näit. Tiiu Eimre eesti fil. I k.). 
Brigadiridel sm. Kaupo Metsuril 
ja Adolf Teraskil aga tuli nime
kirjade kontrollimise perioodil 
sageli viibida Tartust eemal, see
pärast oli neil brigaadide opera
tiivne juhtimine raskendatud. 
Seda oleks pidanud ette arves
tama.

Agitpunkti juhatajale ei suu
detud kaua aega asendajat leida 
ja tal tuli üksinda töötada. Kui 
asendaja lõpuks leiti, pidi ta nä
dal aega puuduma Tallinnas v ii
bimise tõttu.

Valijatele määratud üritused 
toimuvad regulaarselt.

Raskusi on olnud filmide näita
misega.

Mõningatele raskustele vaata
mata on eeltööd valimisteks kul
genud normaalselt. ^Rohkem kui 
1800 inimest võivad 17. märtsi 
hommikul rahulikult valima 
tulla. S. LEPP



P A R T E I  ELU

Meie tööst
A rstiteaduskonna parte i-a lg - 

organisatsioon on viim aste aas
ta te  jooksul pünendanud  tosist 
tähelepanu  parte i ridade kasvule 
ja  noorte kom m unistide k asvata
misele.

A astail 1960—1962 on teadus
konnas NLKP ridadesse vastu 
võetud 47 inim est, nende seas 
prof. M. Kask, dotsendid E. Rau- 
dam, J. Tam meorg, J. Riiv ja  r i
da teisi eesrindliKke õppejõude 
ning üliõpilasi. Tänu sellisele 
juu rdekasvu le m oodustavad noo
red  kom m unistid  parte i-algorga- 
n isatsioonis enam iku. Seepärast 
on küsim usel nende seas te h ta 
vast kasvatustööst meie jaoks 

* eriline tähtsus.
Peam ist tähelepanu  oleme 

pööranud sellele, et tagada noor
te kom m unistide eesrindlik  osa 
nende põhitegevuses — pedagoo
gilises ja  teaduslikus töös, õpin
gutes. Sellega koos nõuab p arte i
organisatsioon liikm etelt ak tiiv 
set osavõttu ühiskondlikust tööst 
ja  oma poliitiliste teadm iste pi
devat täiendam ist.

SEE TÖÖ ON K A N DNUD 
V IL JA

P raegu  võime täheldada seda, 
et paljud  kom m unistid on oma 
eria la  teaduslikus töös teadus
konnas ju h tiv a l kohal. A rvukalt 
on A rstiteaduskonna noori kom 
m uniste suunatud  aastasesse as
p iran tu u ri (seltsim ehed Tamm, 
Schotter, Rägo jt.).

H eaks tõendiks noorte kom m u
nistide aktiivsest teaduslikust 
tööst on see, et paljudel nendest 
on valm im as kand idaad iväitek ir
jad  (Schotteril, Vapral, V ih
m al jt.). S uurte  kogem ustega 
teadlased kom m unistid Raudam, 
Tam m eorg ja  Lenzner teevad 
tööd doktoridissertatsiooni koos
tam iseks.

KOM MUNIST — Ü H I S 
K O N D L IK U  TÖÖ E E S 

RINDLA NE
T eaduskonna parteibüroo püs

titas  nõude — m itte  ühtegi kom 
m unisti ilm a parteilise ü lesande
ta. Põhiliselt on see ka ellu v ii
dud — 39 noorest kom m unistist 
tä idavad  35 pidevaid parteilisi 
ü lesandeid ja  a inu lt neljale üli-

õpilasele-kom m unistile on an tud  
a ju tisi kohustusi.

Tõsi, noortele kom m unistidele 
an tud  parteilised  ülesanded ei 
ole alati võrdsed. Oleme püüdnud 
m aksim aalselt arvesse võ tta  iga 
ülesande tä itja  individuaalseid 
võim eid ja  kalduvusi. S uu rt 
ühiskondlikku tööd on siiani te i
nud sm. Riiv (teaduskonna par-

m i-Leninism i öh tuü likooli, p rae
gu õpivad seal seltsim ehed M ai
m ets ja  Šeffer.

K om m unistid Kask, Raudam , 
Lenzner, Schotter jt. võtavad osa 
M arksism i-Leninism l ö h tu ü li
kooli juu res tegutseva erisem inari 
tööst. Kõik ü le jäänud  kom m unis- 
tid-õppejõud tä iendavad  end f i
losoofilistes sem inarides.

О Я т ш а г д и д е  L a u a  
ä ä r e M

noorte kommunistidega
teibüroo sekre täri asetäitja), selt
sim ehed Tam m eorg ja  Kago, kes 
juh ivad  filosoofilisi sem inare. 
Kom m unist K audam  teeb Eesti 
NSV Ü lem nõukogu saadikuna 
suu rt ja  vas tu tu srikast ühiskond
likku  tööd, on pälv inud valija te  
usalduse ja  lugupidam ise.

M ärkim ist v aa n v ad  veel pal
jud  teaduskonna kom m unistid, 
kes võtavad aktiivselt osa üh is
kondlikust tööst m itm esugustel 
aladel. P ropagandistidena teg u t
sevad üliõpilased-kom m um stid 
Välba ja  Jägel; S ivenkov on te a 
duskonna kom som oliorganisat
siooni sekretär, kom m unist K u- 
rem ägi toim etab teaduskonna 
seinalehte.

ENSV Ülem nõukogu ja  koha
like nõukogude valim iste eelsel 
perioodil on paljud  A rstiteadus
konna noored kom m unistid veel
gi aktiivsem alt lü litunud  üh is
kondlikku tegevusse. NLKP liik 
m ekandidaat sm. M aim ets juh ib  
parte ibüroo  ülesandel 150-liiik- 
m elist ag itaa to rite  kollektiivi. 
Sm. R ajavee täidab aga valim iste 
jaoskonnakom isjoni esim ehe vas
tu tu srikka id  ülesandeid.

Ü laltoodu on vaid osa teadus
konna noorte kom m unistide üh is
kondlikust tööst. J a  kui ka esi
neb üksikuid  noori kom m uniste, 
kes a ju ti ilm utavad  tea tud  fo r
m aalsust parteilise ülesande 
tä itm isel (seltsimehed Kokk, 
Harlam ova, H. Tamm), siis te r 
v ikuna on väljaspool k ah tlu st 
see, et parte ilis te  ülesannete ko
hustuslik  tä itm ine on ku junenud  
jä rje s t m õjuvam aks noorte kom 
m unistide kasvatam ise vahendiks.

POLIIT IL IS EST
EN ESETÄIENDAM ISEST

Kõik teaduskonna kom m unis
tid  tä iendavad  pidevalt oma po
liitilisi teadm isi. 1962. a. lõpe
tasid  seltsim ehed Kogerman, 
Tam mepõld ja  M andel M arksis-

üliõpilastööde
kogumikust

Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
paljud ringid teevad hinnatavat 
teaduslikku uurimistööd, kuid 
nende töötulemuste publitseeri
mine on seni unarusse jäetud. 
Üliõpilaste uurimuste avaldami
sel on peale uurimistulemuste 
kättesaadavaks tegemise veel tei
ne tähtis funktsioon — innustada 
üliõpilasi teaduslikule tegevusele.

Möödunud aasta lõpul ilmus 
üliõpilastööde esimese kogumiku
na ÜTÜ ajalooringi väljaanne 
pealkirja all «Ajalooalaseid töid». 
Selle avaartikliks on V. Särevi 
«NSV Liidu võitlus rahu eest 
ÜRO-s 1956—1961.»

Kesksel kohal on kogumikus 
siiski Eesti NSV ajaloo küsimu
sed. J. Ant annab huvitava üle
vaate Tartu komsomoliorganisat
siooni ajaloost aastail 1940—1941, 
sest see oli 1940. a. sotsialist
likus revolutsioonis üks aktiivse
maid ja silmapaistvamaid 
ELKNÜ organisatsioone.

Seni täiesti uurimata problee
mi —kristlike noorsoo-organisat- 
sioonide reaktsioonilist tegevust 
kodanlikus Eestis — käsitleb 
põhjalikult V. Marmei. Teoreeti
liselt tasemelt ja kasutatud ma
terjalide rohkuselt on see kogu
miku silmapaistvaim artikkel.

K. Koppeli artikkel «Mõnin
gaid jooni Kunda tsemenditehase 
tööliste elu-olust aastatel 1870— 
1917» on esimeseks ja uudseks 
katseks eesti etnograafias töölis
klassi elu-olu uurimisel. Teema 
pole aga kaugeltki ammendatud, 
sest arhiivides leidub selle kohta 
veel palju kasutamata materjale.

Vene-Rootsi suhetest aastail 
1617—1634 »äägib V. Naaber, kes 
ühtlasi annab vaadeldava perioo
di Rootsi—Vene suhete uue ja 
originaalse periodiseeringu.

M. Auna «Saare
maa noorema 
rauaaja mäles
tusmärgi — Ra
hu kivikalmistu 
uurimisest» an
nab olulisi lisa

andmeid Saaremaa kivikalmete 
ehituse, matmisviiside, inventari, 
jne. kohta.

Soome-ugri filoloogia üliõpila
se K. Alasi artikkel «Etnograafi
lisi lisaandmeid Kalinini oblasti 
karjalaste ehitistest» käsitleb 
peamiselt selle piirkonna karja
laste sauna, selle ehitust, saunas
käimisega seotud kombeid ja 
vastavat terminoloogiat. Uurimus 
rajaneb ekspeditsioonil kogutud 
materjalidele.

Koloniaalmaade rahvusliku va
bastusliikumise seisukohalt on 
väga aktuaalne L. Mälli töö «Mõ
ningaid probleeme Mahatma 
Gandhist ja gandismist». Autor 
läheneb iseseisvalt probleemide
le ja kummutab hästi isikukultu
se perioodil juurdunud väärsei- 
sukohti M. Gandhi ja gandismi 
hindamisel.

Kogumiku lõpetab J. Kangilas- 
ki artikkel «Mehhiko kunst», mis 
tugineb autori isiklikele m uljete
le selle maa kunstinäitustest 
Moskvas ja Leningradis ning 
vastavale erialasele kirjandusele. 
Tehes üldistusi mehhiko kunsti 
arengujoontest näitab autor, kui
das kaasaegne mehhiko kunst ra
janeb vana-mehhiko kunstil, ka
sutades paljusid selle väljendus
vahendeid kaasaja ühiskondlike 
probleepiide valgustamiseks.

Kogumik annab hea läbilõike 
ajalooringi teaduslikust tegevu
sest, ringi juhatuse ettevõtlikku
sest ning samuti juhendavate õp
pejõudude S. Vahtre ja H. Piiri
mäe viljakast tööst. Saagu see 
heaks alguseks ajalooringi uutele 
publikatsioonidele ning innustagu 
selleks ka Ajaloo-Keeleteadus- 
konna ÜTÜ teisi ringe.

K. SIILIVASK

Mis puutub  üliÕpilastesse-kom - f§
m unistidesse, siis nende õppeedu- g
kus on üh iskonnateadustes ü ldi- ц
selt vaja liku l tasem el, keskm ine Щ
hinne aga isegi kõrgem  kui k u r-  g  
susel (grupil) terv ikuna.

Ü LE SAND ED  |
P arteibüroo  on seisukohal, et Щ 

noorte kom m unistide osa komso- Ц 
m oliorganisatsiooni abistam isel Ц 
peab edaspidi m ärgatava lt suure- fjj 
nem a. Ц

Edaspidi on m eil ta rv is  hoolit- ц  
seda ka selle eest, e t kasvaks §= 
noorte kom m unistide aktiivsus g  
parteikoosolekutel.

Parteibüroo  ja  p a rte io rg an isa t- Ц 
sioon te rv ikuna pühendavad  veel Ц 
vähe tähelepanu  üliõpilaste-kom - щ 
m unistide abistam isele õppetöös. §j 
See on aga eriti vaja lik  neiie, kes Щ 
on tu lnud  ülikooli tootvalt töölt §§ 
ja  kellel seetõ ttu  võib rasikusi g  
tekk ida noorem atel kursuste l. Щ 

Sam uti oleks pareibürool v a ja  g  
edaspidi jä rje s t enam  tugevdada §j 
.kontrolli parte ilis te  ü lesannete g  
tä itm ise üle üksiku te  kom m u- = 
nistide poolt, kuu la tes selleks §  
nende vastavaid  aruandeid . Ц

P raegu  rakendab  teaduskonna g  
parteibüroo. kõik abinõud selleks, Ц 
et kõrvaldada esinevad puudused, g  
tagada noorte kom m unistide ц  
veelgi tu lem usrikkam  kasvatam i- Щ 
ne ja  parteiorganisatsiooni rid a 
de edasine kasv.

D. METSETIN, 
A rstiteaduskonna parteibüroo 

sekre tär

Ühiskondlike 
Elukutsete 

Teaduskonnas
Kolmapäeval, 20. märtsil kell 

20 toimub peahoones klassikalise 
filoloogia auditooriumis TRü 
ateistide klubi järjekordne koos
olek.

Järgm istele ühiskondlikele e ri
aladele reg istreerunud  üliõpilasi 
palu takse koguneda in stru k taa - 
žiks ja  edasiste tööplaanide tege
miseks.

•  Ajalehe kirjasaatjad-raadio- 
reporterid kogunevad esm aspäe
val, 18. m ärtsil kell 17 ajalehe 
«Edasi» toim etusse.

•  Ilmalike kombetalituste kor
raldajad peavad m inem a n e lja 
päeval, 21. m ärtsil kell 16 pere
konnaseisuaktide büroosse (Hari-: 
duse tn . 3).

•  Lektoritele-propagandistidele 
to im ub instrueerim ine neljapäe
val, 21. m ärtsil kell 16 NSVL 
ajaloo kateedris (keemiahoone 
III korrusel).

Moto: «Poola 170 film id iskus-  
siooniklubil on 50 000 
liiget.» (Tadcucz K o
walski.)

«Kohal oli kaheksa in i
mest.» (Ülikooli film i-  

ringi k irju tam ata  pro
tokollist.)

M eile anti mugavad, toolid 
ja üm m argune laud. Istusim e  
selle üm ber ja  rääkisim e ü k s 
teisest üle. Kõigil oli midagi 
öelda ja  kõ ik tahtsid  end tü h 
jaks öeldagi. Sest m illal on 
meie film ien tusiastid  suid 
puh taks saanud rääkida?

Ei millalgi. Aga film ik r iiti
ka ja -ajalooring teh ti teoks 
alles tänavu.

«Mis sa piinad vaimu!» ü t 
leb m õni seltsim ees, ku i k u u 
leb niisugusest teoreetilisest 
üritamisest.

«Lase kinoski rahul olla, 
teatrist aeti juba  välja. H ak
kasid m õ t l e m  a!» venitab  
teine solvunult.

«No tule ärplema, ku i oled 
mees. Meie poolt üm m argune  
laud, sinu poolt argumendid: 
m iks m a kinos mõelda ei ta 
ha!» ütlem e meie.

M illest me eelm ine kord  
rääkisimegi. Jah, todapuhku  
oli tules Delbert M anni film  
«Marty», m is loodi Paddy 
Chaj ef sky telelavastuse põh 
jal 1955. aastal Ü hendriikides.

«Milles on probleem ?» 
harutas ju tuo tsa  lahti inglise 
keele aspirant Georg Grün- 
bergj>

«Hm! Jah, probleem  ...!»  
m õtlesid teisedki.

Suud  tehti lahti ja ju tt  sai

huvitav. Selgus, et probleem  
on olemas ja kuigi ta  film is  
lahendust ei leia, on m õtte tu  
autoreid ebasiiruses kah tlu s
tada. Nad tegid pa lju  tänu 
väärset. Suunasid pilgu Mar- 
ty le, kes peaks ilm selt olema 
nn. keskm ine am eeriklane  
(hoolimata ta itaalia pärit
olust). Suunasid  pilgu suur
linna m iljööle, selle argi- ja  
pühapäevale. K eskm ises am ee
riklases, resp. M artys vallan
dub protest o m a  m aailma  
x>astu, teda toetab naise ar
mastus. P e tliku lt hästi lõpeb 
see film . Mis saab M arty st 
edasi, seda võib aimata, ja 
ku i m õtlem e veelgi, hajub ka 
illusioon lahendusest.

F ilm iringil on m itm eid  ka
vatsusi. Aga m e taham e astu
da tüh jade sõnade lennu tam i
se p rak tika  vastu. Vahel me 
ju tustam e rohkem  ku i teeme, 
eks ju! Ülikooli peal on roh
kem  film ihuvilisi ku i neid ko 
gus esimesel ja  teisel korral 
üm m arguse laua üm ber. 
Qotame inim esi, aga et nad 
ainult ei va ikiks, ei hoiaks 
kinn i m ugavat tooli ja  ei lev i
taks vaim set passiivsust! T a lt
sutagem  tagasihoidlikkus!

Praegu on käim as «hea f i l 
mi kuu». Me pürim e selle 
poole, e t «K ultuurikino» vää
r iks oma nim e. Juba olid 
«Marty», «N eljaküm ne esim e
ne», «Ballaad sõdurist». Tuleb  
linale «12 vihast meest». Ü ri
tuse raam ides to im ubki meie 
järgm ine kohtum ine täna, 15. 
m ärtsil. T u lipunktis  on A ndrei 
Tarkovski film  «Ivani lapse
põlv», m is sai Veneetsias P ü
ha M arkuse K uldlõvi. K o h tu 
m iseni! 1

Ü. M ATJU S

20. m ärtsil tu leb «K ultuurikinos» linale «Inimene läheb päikesega 
kaasa». Fotol kaader film ist.

Ž lin u ll  13
M öödunud nädalavahetusel to i

m unud ülevaatekonkursil vokaal- 
ja  instrum entaalsolistidele ning 
sõnakunstnikele käis žürii eest 
läbi 13 esinejat. Tase oli erinev ja  
k valitee t jä ttis  paljusk i soovida. 

^Andis tu n d a  e ttekannete  vähene 
v iim istlus ja  halvasti valitud  re 
pertuaar.

V okaalsolistidest tu n n is ta ti p a 
rim aiks E rika Pedraudse ja  Va
len tina  Orlova. Viimase esinem i
se puhul häiris halb  klaverisaade. 
Instrum entaalso listidest esines 
te istest parem ini Mail R iik järv .

D eklam aatoritest olid parim ad 
V iktoria Viir, K alle K urg ja  
Endla Ploom.

Bioloogia-G eograafiateaduskon- 
nast ei olnud ka seekord ü h tk i 
esinejat. H. LAANEMETS

VALIJAD!
Kõigil, kes valimistepäeval 

ei viibi Tartus, palutakse vali- 
mispunktist hääletamistõend 
välja võtta. Selle esitamisel 

i saab hääletada mujal (näit. 
Tallinnas jne.).

Noormees õppis instituudis 6 
aastat, m äära tud  päeval ja  a jal 
saabus aeg astuda riigieksam iko
m isjoni ette. Loogilise asjakäigu 
kohaselt peaks ta  saam a ars ti
diplomi: e t ta  viidi kursuselt 
kursusele edasi, tähendab, om an
das professionaalseid kogemusi ja 
teadmisi.

K uid riigieksam ikom isjon ei 
p idanud seda võim alikuks. On 
selgunud, et A leksander Levi p. 
S terin  — nii on noorm ehe n i
m i — on edukalt kõiki ninapidi 
vedanud. Ta ei m õelnudki a rs ti
kutseks valm istuda. Instituudi 
õppejõud iseloom ustasid teda 
järgm iselt: töötas vähe, on põh
jendam atu lt enesekindel, üldine 
ettevalm istus madal.

Siiski imelik. Kas tõesti sel
gus see alles viim asel etapil, lõ
petam ise eel? M uidugi m itte. 
S terin iga toim usid üldse m ingi
sugused saladuslikud lood. Sisse
astum iseksam id tegi ta  kõige 
kõrgem ale hindele. K uid ju b a  
esim eselt kursuselt eksm atriku 
leeriti . . .  halva õppeedukuse tõ t
tu. K uidas ja  miks, kelle k o rra l
dusel I M editsiinilise Instituud i 
rek to r A. I. Ivanov im m atriku- 
leeris kahem ehe? Sellest a jast 
peale teda keegi ei puutunud . 
Ta kukkus eksam itel läbi, tegi 
«kahed» üm ber «kolmedeks» ja  
uskus kindlalt, et tem a põh jen
dam atu  enesekindlus viib ta  d ip
lomini.

Miks ja  m illeks instituu tides

«veetakse kõrvupidi» a rs tik u t
seks ilm selt sobim atuid inim esi?

A rstiku tse on eriline. M eedik 
on v as tu tav  selle eest, ilm a m il
leta inim ene pole õnnelik: tem a 
tervise eest, psüühilise ja  fü ü 
silise heaolu eest. Siin läheb iga 
«murdosa praaki» väga kalliks 
m aksm a. K utsum us — see on 
vältim atu lt hädavaja lik  arstina  
töötam isel. K utsum useta ei saa 
olla m itte a inu lt andekat, vaid 
ka m itte  «kõige tavalisem atki» 
arsti.

Aga kui palju  on veel haige 
saatuse vastu  ükskõikseid, ju h u s
likke inim esi m editsiinis, teadm a
ta  kuidas ja  m iks nad  on sa ttu 
nud kõrgem atesse m editsiinilis- 
tesse õppeasutustesse.'

«Meie instituudis selliseid ei 
ole,» tea tab  I M editsiinilise In sti
tuud i d irek to r A. O. A ivasjan.

See väljendus oli kategoorili
ne, jä i üle vaid uskuda, õ p p e 
jõud, kes võttis osa vestlusest ja 
tah tis  h ak a ta  m idagi rääkim a, 
sa ttu s äkki segadusse ja  v a i
kis . . .  Me istusim e väikeses saa
lis ja  püüdsim e ühiste jõupingu
tustega selgitada, m iks m õnin
gaid üliõpilasi tu leb  vedada 
kursuselt kursusele ja  kas tasub 
seda teha. Meie — see on pool
teistküm m end õppejõudu ja  üks 
a jak irjan ik . A ik Ossipovitš 
A ivasjan  ei vaielnud vastu  ü ld is 
tele aru tluste le  ja  isegi m itte 
süüdistustele, kuid  seisis o tsusta
valt vastu  fak tide konkretiseeri-



(1934) n ing «Fr. R. Kreutzwald» 
(1940). Koos M. Lepikuga koostas 
L. R aud m ahuka album i «Fr. R. 
K reutzw ald. 1803—1882. Elu ja 
tegevus sõnas ja  pildis» (1953), 
millele k irju ta s  ka eessõna. H il
jem  avaldas L. Raud uurim use 
«Fr. R. K reutzw aldi sidemeist 
kaasa ja  eesrindliku intelligentsi, 
eriti vene akadeem ikutega» 
(1955).

Eesti k irjanduse varasem ast 
a jast on L. R aualt ilm unud 1935. 
aastal artikkel «Lääne-Euroopa 
kajastusi Georg M ülleri ju tlustes 
(1600—1606)».

.Viimastel aasta tel on L. Raud 
tegelnud m itm esuguse allikm a
te rja li publitseerim ise ja  kom 
m enteerim isega: «Eesti luule an 
toloogia» I (1955), E. Vilde «Ar-

dab loengutelt puudum ist,

L  vastati, et m uidugi m itte, 
aga . . .  Vaikus.

K ontrolltööks õppimise 
m otiveeringute kõrval esi- 

Л nes ka m uud. Tuba 35. 
■щ Я Erika Sillaste seletab oma 
i  Й puudum ist pärast p ikka  
Ж✓ %/ mõtlemist:

«Õppisin ladina keelt.»
Tiina Vaidla samast toast rää

gib: «Olin eile õhtul haiglaval- 
ves. Ei jõudnud õppida.»

Edasi terve rida vabandamisi 
peavalu, palaviku , nohu, halva  
enesetunde ja m uu sellisega — 
m otiveeringud, m illel silm anähta
valt m ingisugust kaalu ei ole ja 
m is sellele lisaks inimese aususes 
kahtlem a panevad.

Jõudnud ringkäiguga Tiigi tn. 
vanas internaadis toaukseni, mis 
kannab num brit 8, põrkam e pea
aegu ko kku  nelja  I kursuse sto
matoloogiga, kes, m apid kaenlas, 
kiirustavad p raktikum i.

«Miks te kaks tundi p u udu
site?»

Väike segadus. Kõige kiirem ini 
kogub end Sirje Poolake: «M ul 
oli palavik.» Sellele lisab Malle 
A llika , et ka tem a olevat haige.

Pöördume samasuguse küs im u
sega kahe ü lejäänud tütarlapse 
poole. Need on E. Kaldre ja 
R. Pärn.

Peagi saame neilt järgmise 
vastuse:

«Me pidim e välja  selgitama, 
kuidas S irje  ja Mallega lood 
on — kas on vaja arsti kutsuda  
või mitte.»

«Ja nüüd  otsustasite kõ ik koos 
siiski loengule minna?» Vaikus.

Kell kolm veerand üheksa. .As
tusim e sisse Pälsoni tn. 14.

Juba mõne toa külastam ise  
järel tekib  m ulje , nagu algaksid 
ülikoolis väga vähesed loengud  
hom m ikul kell 8. Peaaegu igas 
toas on 2—3 in im est veel kodus, 
neistk i suurem  osa voodis.

Tuba 127.
«Richard Villems, m iks te 

praegu loengul ei ole?»
«M agasin sisse,» vastatakse  

voodist.
Tuba 436. Jüri Rebane?
Pärast järelem õtlem ist: «Olen 

haige Palavik 38°.»
«Kas arsti olete kutsunud?»
«Ei ole.»
Vahur Tohver, tuba 423.

Et saada õiget p ilti puu d u m i
sest, korraldas ülikooli kom so
m olikom itee kolmapäeval k o n t- 
rollretke.

H om m ikul kell 8 algas A rs ti
teaduskonna I kursusel NL KP  
ajaloo loeng. K ui sisenesime 
ringauditoorium i, oli seal kella 8 
ajal rahvast kaunis hõredalt — 
ainult 55 in im est 161-st. Ü ldpilti 
ei suu tnud  parandada ka need 7 
üliõpilast, kes jõudsid kohale 
teise loengutunni alguseks.

Mida eneseõigustam iseks öeldi? 
Nii õppejõud sm. J. Kalits ku i ka  
üliõpilased ise pidasid seekordset 
puuduja te arvu erakordseks, ta 
valiselt olevat kohal siiski üle 
poole. K uid täna on m itm etel 
rühm adel analüütilise keem ia  
kontrolltöö (loengul esindab neid  
rühm i 1—2 vaprat), teistel jälle 
füsioloogia kontrolltöö.

Aga om eti — teistes ainetes 
käiakse loengul hoopis korrali
kum alt. K üsim usele, m iks see 
teie arvates nii on, vastatakse: 
«M aterjale saab raam atust. Meil 
on kolm ekordne kordamine  — 
loeng, raamat, seminar ...»

«Aga missugused teil sem ina
rid on?»

K aheteistküm nest õpperüh
m ast 6 ütlevad: «Huvitavad, ela- 
vü osavõtuga.» Ü lejäänud kuus  
vaikivad.

N üüd pildikesi ühiselam ust, 
I kursuse arstide tubadest. Tõsi, 
I kursuse tü tarlaste pool on 
hom m ikused m eeleolud veidi 
teistsugused ku i III—IV  kursuse  
noormeestel, kes elavad Pälso
n i 14. Tekiserva alt piiluvaid  
ninaotsi või päris Õndsat und  
m agavaid kohtasim e suhteliselt 
harva, ainult nelja -viit. T üdru 
kud  istusid laudade üm ber ja  «te
gid v iim ast» enne kell 12 algavat 
kontrolltööd. Küsim usele, kas 
kontrolltöö nende arvates vaban

tikleid ja  k irju» (1957), «J. Li- 
lienbachi k irjad  E. Vildele» 
(1958). Ka ilm us tem alt ü levaate- 
artikkel eesti k irjanduse kohta 
X IX  saj. lõpuküm nendeist kuni 
S uure Sotsialistliku O ktoobrire
volutsioonini «Eesti k irjanduse 
ajaloo» teises köites (1956). P rae 
gu valm istab ju u b ila r trü k ik s  e t
te tekstide valim ikku eesti vane
m ast k ir  j anduskriitikast (kuni 
S uure Sotsialistliku O ktoobrire
volutsioonini).

Üliõpilased, nii praegused eesti 
filoloogid ja  bibliograafid  ku i ka 
endised, tunnevad  L. R auda kui 
a lati reibast ja  elavasõnalist lek
torit, kui abivalm is kursusehool
daj a t ja  väga tähelepanelikku 
ning hoolsat õppejõudu. D iplo
m andidele on tu n tu d  L. R aua en- 
nastsäästm atu  abivalm idus ju 
hendajana. A lati optim istlikuna, 
elurõõm sana ja  kohusetundliku
na tunnevad  L. R auda ka tem a 
töökaaslased. H eatah tlikkus ja 
tagasihoidlikkus, ää re tu  nõudlik
kus enese vastu  ja  väsim atu 
energia iseloom ustavad , meie 
lugupeetud juubilari.

Töökaaslaste-kolleegide ja  ü li
õpilaste ühiseks sooviks on, et 
L. R aual jä tk u k s veel paljudeks 
aastateks jõudu  ja  reipust v ilja 
kaks tööks k irjanduspõllu l ning 
noore pedagoogidekaadri kasva
tamisel.

Viimase kahe nädala jooksul on am etiühingu- ja  komso
molikomitee pööranud erilist tähelepanu  olukorrale meie koh
vikus. Milles on siis asi?

Üliõpilased: K ohvik ei ole enam  üliõpilaste kohvik. Päeval 
ja  eriti õh tutundidel istub kohvikus m õnikord inimesi, kellel 
ei ole m idagi üh ist meiega. Nad ta rv itav ad  pa lju  alkoholi, m i
da neile e ttekand jad  helde käega toovad (ja sageli toovad k ü 
lasta jad  ka ise alkoholi kaasa). R eserveeritud õh tu te l on sageli 
neile lauad reserveeritud  ja  paljud  üliõpilased jäävad  seetõttu  
ukse taha. K a üliõpilaste hulgas esineb palju  selliseid, kes te r 
ve päeva hoiavad kohvikus lauda kinni igasuguste vahenditega. 
On tu lnud  e tte  juhtum eid , et üliõpilased ta rv itav ad  veini üs
na suurtes annustes. P aljude üliõpilaste tähelepaneku te järg i 
olevat ju st nendel üliõpilastel laudade saam ine eriti kerge.

Kohviku nõukogu: K ohviku ju h a ta ja  ei arvesta  meid. Teeb 
kõike oma tah tm ise ja  äranägem ise järgi. K ui A jaloo-K eeletea- 
duskonnale oli p laneeritud  näiteks m öödunud detsem bris õhtu
— kohtum ine V alter O jakääruga —, siis selgus p aa r tu n d i enne 
kohtum ise algust, e t ruum id  olid reserveeritud  ju b a  teistele 
seltskondadele, kusjuures paljudel neist ei olnud vähem atki 
sidet ülikooliga. K ohviku ju h a ta ja  ei nõustunud ka kohviku 
nõukogule hädavaja liku  laua kindlustam isega. Selliseid fakte 
esineb veelgi. Ü ld tuntud  on kohviku ja  söökla ruum ide and 
m ine kollektiividele väljastpoolt ülikooli.

Ettekandjad: Üliõpilased ei pea kohvikus korda. Väga levi
nud on toolide juurdetoom ine laudade ju u rd e  (toolide ärav ii
m ine sageli unustatakse), m is raskendab teenindam ist, ü liõpila
sed pilluvad p rah ti põrandale.

Kontrollreid: N eljale lauale oli asetatud reserveerim iseks 
n im ekaart «Kits» (ta ei ilm unudki, lauad  jaga ti aga v ä lja  e tte 
k and ja  äranägem ise järgi), laudadel asetseb rohkesti tü h je  ja  
tä is veinipudeleid; koristam ata tuhatoosid, m illest konid ja  
kom pvekipaberid p a ra tam a tu lt v ä lja  kukuvad. Rohkesti kü las
ta ja id  (ka kah tlase kuulsusega), kellel ei ole ega saagi olla meie 
ü liõpilastega m idagi ühist.

O lukorda vae ti am etiühingukom itee viim asel koosolekul. 
A lljärgneva ülesandeks ongi selgitada täh tsam aid  lõike vastu
võetud kodukorrast.

K ohvik-klubi teenindab kõrgem ate koolide kollektiivide 
liikmeid: üliõpilasi, teen istu jaid , aspirante, õppejõude. Võite 
küsida: aga kuhu  jäävad  meie sõbrad teadusliku  uurim ise asu 
tustest, ettevõ tetest ja  käitistest? V arustam e nad edaspidi k a a r
tidega, mis k ind lustavad  neile õiguse kohviku külastam iseks ja  
on ehk m õnele kaugem ale külalisele m eeldivaks suveniiriks 
meie kohvikust.

Neil, kellel on Õigus ikülastada: meie kohvikut, lubam e kaasa 
võ tta  1—2 külalist. K ü lasta ja te le  reserveeritakse lauad (või 
kohad) edaspidi vaid  l a u p ä e v i t i  alates kella 20-st. L auda 
hoitakse pool tundi. Juhu l, ku i reserveerija  ei ilm u, antakse 
laud ära. K eelatud on laudade reserveerim ine neile, kel ei ole 
üh ist kõrgem ate koolidega. L audu reserveerim e alates r e e 
d e s t  kohviku ju h a ta ja  juures.

Ülikooli söökla ruum ide ja  p iljard isaali kasutam iseks rü h - 
m a- ja  kursuseõhtute, pulm ade ja  m uude ü ritu s te  korra ldam i
seks esitage avaldus TRÜ am etiühingukom iteesse.

(Järg  lk -l 4.)

Juh tub , et m itteedasijõudvate- i
ga m ässatakse justku i hum aan- A
susest. P raegu  õpib I kursusel *
5 inim est, kes lõpetasid k iituse- ▼
ga ham batehnikum i. V astu neid f
võeti, kuid kiitusega õppisid nad ф
aastaid  tagasi. Nüüd on hoopis a
teisiti. Uued I kursuse üliõpi- i
lased end e riti ei vaeva teadm is- ▼
te om andam isel. Peam ine aga, e t ф
nad  esitavad õppejõududele im e- ▲
likke pretensioone: «Teie ei ole а
h uv ita tud  meie õppeedukusest» '
(loe: h innete kõrgendamisest)! f
M ispärast, küsime, peab huvi ф
tundm a ainu lt õppejõud, m itte ▲
aga eelkõige üliõpilane? a

Ja  veel üks keskealine naiste- ]
rahvas K irovist. K uidagi ei suu- ▼
da ta  diplom ini jõuda. Õpib aeg- ф
laselt, lõpm atute v iivitustega, ф
kuidagiviisi venib kursuselt ▲
k u rsu se le . . .  Kas tema<9t saab J
arsti? K ahte tü ta rlas t aga, kel f
ilm selt ei ole eeldusi edasijõud- у
m iseks ja  kes ei soovigi eriti ф
arstiku tse t saada, veetakse v isa lt ж
lõpu poole vaid sellepärast, e t J
nad  on lastekodukasvandikud. f
Ei leia sõnu, • hoolitseda nende 6
eest m uidugi tuleb. Nad vajavad  1
vanem likku  osavottu, hea tah tlik - а
k u  tähelepanu. Kuid m illeks hoi- ]
da üh te  in im est ku rvastuse  eest, ▼
jä ttes  löökide ette paljusid  neid, ф
kes h iljem  tu levad rav ile halva ▲
arsti juu rde? I

L iialt range on arstikutse , e t ]
m itte  m õelda sellest noores eas. ▼
See pole kerge. Neid, kes ei suu- ф
da kanda tem a raskusi, pole va- ▲ 
ja  vedada diplom ini.

K. Kalmõkava ▼
A jalehest «M editsinskaja Gazeta». т

misele: meil selliseid ei ole — koorm us on selletagi liia lt suur — 
ja  punkt. Aga neid on ja  oli. peaaegu kahekordselt suurem  
Instituudis püütakse neid m ille- kõige ratsionaalsem ast, pedagoo- 
g ipärast v isalt v arja ta . giliste kogem ustega kontro llitud  

Miks? Kas m itte sellepärast, norm ist. K uid seda kõike ei võe- 
e t halva õppeedukuse pärast ta  arvesse. Ja  instituudis hakati 
eksm atriku leeritu id  ta as ta ti mõ- veelgi enam  väljalangem isi k a rt-  
nikord  m otiveerim atult, kuid ma: v iim ati võtavad ja  «lõika- 
kü lla ltk i autoriteetse «soovituse- vad» veel kord koosseisusid! 
ga ülalt»? Või on instituudis Õ ppejõududel aga käib üle 
heasüdam likud inim esed, jä re le- jõu  m aadelda nendega, kes ju -  
andlikud, neil on p iinlik  panna husliku lt on sa ttunud  instituu ti, 
hoolealustele kahtesid, eksm atri- Õ ppejõududel on om ad ettepane- 
ku leerida andetuse pärast või kud. Millised? I kursusele on 
sellepärast, e t puudub soov va ja  võ tta  näiteks 500—600 in i- 
arstiks saada? m est 400 asemel. Väga k iiresti 

õppejõud  vaikivad. D ekaan on saab selgeks, kellel silm ad sära- 
range ja  enesesse tõm bunud. vad õppetööl ja  kes on ükskõik- 

õppejõudude liberalism il on ne, laisk. V astuvõtt I-le kursuse- 
oma juured . K ateedrite  töö ta- le m uutub  sellega m õningal m ää
jad  annaksid  rõõm uga kõik oma ra i tinglikuks. P ä ras t nõndani- 
hoolitsuse talen tidele ega tege- m etatud  poolm editsiinilist k u r- 
leks andetu te hooldamisega. Aga sust võib otsustada, kas võ tta  in i- 
kuidas ta litada, kui VNFSV T er- m est üliõpilaseks või m itte. See 
vishoium inisteerium is üliõpilaste on noortele nagu p ikaaja line 
väljalangem ist loetakse m õistm a- konkurss õigusele olla ü liõpila- 
tu k s ja  lubam atuks (kuidas — ne — meedik. See on vaid e tte - 
«ei osanud kasvatada, m õjusta- panek, kuid väärib  tähelepanu, 
da»!). Andm eid üliõpilaste eks- K indlasti leidub ka selliseid, 
m atriku leerim ise kohta tõlgenda- kes ühe-kahe aastaga ei suuda 
takse kui in stituud i halba  tööd. o tsu s tad a :. noorel inim esel pole 

Tõsi, sel aasta l m inisteerium is lih tne leida oma teed ellu. 
ju s t nagu oleks e tte  n äh tud  väi- E ksm atrikuleerim ist vanem atelt 
jalangem ise vajalikkus. Aga ku rsuste lt ei tu le  lugeda erakor- 
kuidasl? In stitu u ti k a ris ta ti ju b a  raliseks nõudmiseks. Las lahku- 
e tte , ' n ii-öelda avansina. Võttes vad, nii nagu tegi IV kursuse 
aluseks m ingisuguse laest võetud üliõpilane Tsurikova. Tem a mõis- 
väljalangem ise norm i, koondati tis: tem ale ei sobi arstikutse , see 
isikulist koosseisu 5 koha võrra, ei too tem ale õnne. T ütarlaps 
Milleks? Miks? õppejõudude otsustas ta rg a lt ja ausalt.
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Sel juhul, kui p iljard isaalis ,ei ole kavandatud  üritusi, re 
serveeritakse ka  p iljard isaal laupäeviti individuaaltellim uste 
alusel. Veini m üüb kohvik alates kella 17-st. Veini m üük pu 
delites on keelatud. Veini ei m üüda edaspidi ka iseteeninda
mise korras.

Mis saab meie küünlavalguseõhtutest?
Neid peetakse edaspidi sam uti igal kolm apäeval kõigis 

kohviku saalides. Loodame, et kõige lähem as tu lev ikus kohvi
ku juha tu s leiab võim aluse küünlajalgade m uretsem iseks ja  
kaob küünalde ilm etu põletam ine alustassidel! K ohvikukülasta
jad! Ärge unustage ka neid, kelle hea töö k indlustab  teile 
m eeldivad puhketunn id  kohvikus! Ärge raskendage e ttek an d 
ja te  ega riidehoidja tööd! Ka kohviku personalil on oma k in 
del tööaeg. Oleks hea, kui te kohviku kinnipanem ise a ja  eel 
tu le taksite  meelde oma tundeid  asja tu  ootamise korral. Ehk 
oleks te il siis kergem  kohvikust lahkuda ja  personalilgi võim al
dada oma raske t päevatööd lõpetada.

Tuletam e meelde, et laupäeval ja  pühapäeval on kohvik 
ava tud  kella 24-ni, esm aspäeval kella 21-ni, teistel päevadel 
kella 23-ni.

Tahaks loota, et ka kohviku ju h a ta ja  enam  hoolitseks va
liku rikkalikkuse eest. Miks m itte  pakkuda suurem as 
valikus igasuguseid m ittealkohoolseid jooke, mille valm istam ise 
õpetusi leidub palju . Lim onaad, tom atim ahl, morss ja  küllaltk i 
sageli kah tlaselt kollane kohv ei suuda luua konkuren tsi vein i
le. Enam  m aitsvaid jooke — ja  vajadus veini järe le  langeb 
veelgi.

M ida siis teha  nende üliõpilastega, kes on nõuks võtnud 
päeva läbi kohvikus aega su rnuks lüüa? Komsomoiikomitee sek
re tä rid  olid kohe nõus kom som oliprožektori käikulaskm isega. 
F o toaparaadi abiga tu tvustam e neid tervele kollektiivile.

J. SEEDER,
__ TRÜ am etiühingukom itee aseesimees

TOIMETUSE MÄRKUS: Käesolevaga lõpetab toim etus ka 
diskussiooni «Kas?» (vt. meie lehe kah t eelm ist num brit) ja  
tänab  kõiki, kes m õttevahetusest osa võtsid ning sel kombel 
kaasa aitasid  o lukorra parandam isele meie kohvikus.

Tahaks loota, et kohvikukülasta jad  saaksid aru, et kohvik 
on m eeldivaks ajaviitekohaks siis, kui kü lasta jad  i s e  astuvad i  
a lati välja  võim alike väärnäh tuste  ja  üksikute ko rra rik k u ja te  4 
vastu. 4

TEADAANDED

1962. a. spordiaasta oli TRÜ laskesportlastele v õ rd 
lemisi edukas. Sellest annavad tunnistust 8 reko rd i- 
parandust (mehed 6, naised 2), 38 parandust kõigi 
aeqade edetabelis (rohkem  kui va rem ate l aastatel, 
neist mehed 21, naised 17) ja  ega 10 I, 10 II ja  üle 
30 I I I  jä rg u  tä itja  pole ka halb tu lem us m eie laske- 
sportiaste väikese arvu  juures. Toim us 20 võistlust 
418 osavõtjaga, 171 ü liõp ilast tä itsid  VTK n o rm atiiv id  
laskmises. Võistkonna löögijõud tõusis p ideva lt ja  
aasta lõpuks saavutati m itm eidk i h innatavaid  taga
jä rg i, nagu võ it V iljan d i võ istkonna üle, esikohad  
kõrgem ate koolide vahelisel m atškohtum isel ja  m it
metel ü le linnalis te l võistlustel. Senisest rohkem  ha
kati tegelem a ü ldkehalise ettevalm istusega ja re lva  
m aterja losa tundm aõppim isega.

Täna avaldatavas ü likooli laskespordi edetabelis on 
esindatud kogu m eie praegune laskm ise « rau d va ra» . 
Nimesid polegi nii väga pa lju : m eie parim ad lasku
rid  on tugevad m itm es harjutuses, aga m itm ed lasku
rid  m eie n iig i väikesest ko llek tiiv is t (ülikoolis on 
a in u lt 37 «reg is treeritu d»  laskesportlast! Vähe!) ei 
suhtu ku ig i hoolikalt treeningusse ja ei pääsenud  
edetabelisse. Teaduskondadest on edetabelis ju h tiv a l 
kohal B ioloogia-G eograafia- ja  A rstiteaduskond. Ja 
vist a inuke edetabel ü likoolis, kus ei ole ühtegi 
«elukutselist» keh aku ltu u rias t. Tõsise suhtum isega  
treeningusse paistavad silma T. Kokk, Ü. ja  T. Paap, 
V. Lall, I. Kõiv, M. Sauvere, R. P ungar jt. Taga
jä r je d  on neil p idevalt kasvanud.

A. JAANI

vabapüss, 3 x  lasku (50 m)
554 I 1. M. N arusk  (BG) 533 I

2. M. A ints (FM) 548 I 2. I. Kõiv (BG) 523 II
3. K. Jõhv ik  (FM) 540 I 3. V. LALL (BG) 523 II
4. T. Höövel (M) 536 1 4. M. S auvere  (AK) 516 II
5. T. Riit (BG) 529 II 5. L. Ludolf (A) 459 —

L am ades:
1. Т. Kokk (A) 197* 1. M. N arusk  (BG) 189
2. T. Riit (BG) 193 2. I. Kõiv (BG) 189
3. T. Höövel (M) 192 3. M. S auvere  (AK) 187
4. K. Jõhv ik  (FM) 192 4. L. Ludolf (A) 186
5. M. A ints (FM) 191 5. V. Lall (BG) 184

Põlvelt:

1. 'Г. Kokk (A)
Põlvelt: 
96* l. V. Lall (BG) 92

2. T. Höövel (M) 95 2. M. S auvere  (AK) 88
3. M. A ints (FM) 94 3. M. N arusk  (BG) 87
4. M. E n never (BG) 93 4. I. Kõiv (BG) 84
5. K. Jõhvik  (FM) 91 5. H. Rooba (FM) 82

1. T. Kokk (A)
Püsti: 

91* 1. M. Sauvere  (AK) 84о T. Höövel (M) 86 2. V. Lall (BG) 82
3. M. Aints (FM) 86 3. M. N arusk  (BG) 80
4. T. Riit (BG) 86 4. L. Ludolf (A) 76
5. M. E n never (BG) 84 5. H. Rooba (FM) 66
V ä ik e k a liib r ilin e  vabapüss, 30 lasku lam ades (50 m)
1. Т. Kokk (A) 288 I 1 . M. S auvere  (AK) 282 II
2. P. G reen- 2. I. Kõiv (BG) 282 II 

baum  (AK) 286 II 3. M. N arusk  (BG) 274 III
3. T. Höövel (M) 286 II 4. V. Lall (BG) 273 III
4. M. E n never (BG) 274 III 5. L. Ludolf (A) 271 III

Spordipüstol, 3 + 10 lasku r in g m ä rk i 25 m
1. Т. Kokk (A) 93 II 1. M. Sauvere  (AK) 92 II
2. T. Riit (BG) 91 II 2. T. P aap  (BG) 89 II
3. H. K uusiku (FM) 91 II 3. A. R eispas (A) 86 II
4. 0. Tiido (A) 89 III 4. I. Koem ets (AK) 86 II
5. M. E nnever (BG) S3 III 5. H. Rooba (FM) 78 —

Spordipüstol, 30+ 30  lasku r in g m ä rk i ja  siluetti 
(25 m)

V ä ik e k a liib r ilin e
1. Т. Kokk (A)

Malesõbrad! 19. I l l  kell 19 kogu
neme klubisse aru tam a , m ida ja  
kuidas teha ning m ängim e paar  
p a rtiid . M alendid ia kellad ootavad.

® -»I I ii-
Pü h ap äev a l, 17. m ärts il a lgusega  

kell 20 to im ub TRÜ k lub is rav iosa- 
konna k lub iõh tu  «R ändam e m ööda 
L äänem ere  ran n ik u t» . P u h k e p e a 
tu stes  kuu lam e ise teg ev u slaste  e tte 
kandeid , m ängim e se ltskond likke  
m änge ja tan tsim e.

V alim iste päeval, 17. m ärts il de
m o n stree rita k se  ü liõp ilaste -valija te  
soovil ag itp u n k tis  n r. 8 (Vanem uise 
tn. 46) su u re s  au d ito o riu m is kell 
8.30 kinofilm i «L aulab Yves Mon
tand» ja  kell 10 «Meie olem e U krai
nast».

Jä rg n ev a d  ise teg ev u slaste  e s in e 
m ised.

Teisipäeval, 19. m ärtsil kell 19 
vestlem e aulas

TÖÖST ja  PUHKUSEST.
Oma arvam usi »avaldavad ülikooli 

õppejõud, üliõDilased ja  külalised  
V. Panso, K. Ird  jt.*

ü le v a a te k o n k u rss  vokaal- ja  in s t
ru m en taa lan sam b lite le , ag u b rig aa- 
d idele n ing  o rig in a a lž an ris  esineja.- 
tele to im ub laupäeval, 23. m ärtsil.

E sinejatel re g is tre e ru d a  tea d u s
konna am e tiü h in g u b ü ro o s või k lu 
bis 21. m ärtsin i. *

Käesoleva aasta  «viiulihooaja» 
avab T artus G ruusia NSV loo
tustandev  in terp reet, rahvusva
heliste konkursside lau reaa t M a
rine Jašvili. K ontsert on aulas 
18. m ärtsil kell 19.30.

*
Homme kell 19.30 toim ub au ias 

Tallinna Polü tehn ilise  Ins.iluu tli 
m eeskoori k o n tse rt. P ääsm ed m üü
gil peahoones kella  11 —14-ni ja 
17 — 18-ni.

*
Alates 17. m ärtsist on kõigil võ i

m alik  ü likooli klubis jä lg id a  te le
visioonisaateid.

TRÜ KINOLEKTO ORIUM IS
S a rja s t «Kõik inim ese h eak s . . .» 

toim ub V anem uise tn. 46 su u re s  
au d ito o riu m is r id a  üritus^.

TÄNA KELL 19
«M illiseid inimesi va jab  meie 

ühiskond: Lekto r S. Lepik. Film  
«Kon-Tiki» .

22. m ärts il kell 19 «Taktiiunne  
käitum ises.» Lektor H. K urm . Root
si film  «S õjaro im arid».

mi CDIICDIICDIICDI!CDIICDIIOIIC3IICDIICDIIOIIOI!OIICDIIOIICDIICDIICIi CDII

1. M. A ints (FM) 188 1. I. Kõiv (BG) 181
2. T. Kokk (A) 187 2. M. N arusk  (BG) 179
3. K. Jõhv ik  (FM)' 184 3. V. Lall (BG) 176
4. T. Riit (BG) 183 4. M. Sauvere  (AK) 172
5. T. Höövel (M) 182 5. L. Ludolf (А) 16?

Püsti:
1. T. Kokk (A) -- 177 1. M. N arusk  (BG) 171
2. M. P o tašenkov  (A) 173 2. V. Lall (BG) 163
3. K. Jõhv ik  (FM) 173 3. I. Kõiv (BG) 161
4. M. A ints (FM) 171 4. M. Sauvere  (AK) 159
5. T. Höövel (M) 170 5. L. Ludolf ((A) 121

V ä ik e k a liib rilin e vabapüss, 3 x 1 0  lasku (50 m)
1. T. Kokk (A) 273 I 1. M. N arusk  (BG) 264 I
2. M. E nnever (GB) 271 1 2. V. Lall (BG) 260 I
3. M. Aint-s (FM) 270 I 3. M. Sauvere  (AK) 256 II
4. T. Riit (BG) 269 I 4. L. Ludolf (А) 242 III
5. T. Höövel (M) 267 I 5. I. Kõiv (BG) 238 III

Lam ades:
1. M. E nnever (BG) 96 1. V. Lall (BG) 97*
2. M. A ints (FM) 96 2 M. N arusk  (BG) 97
3. T. Kokk (A) 95 з! I. Kõiv (BG) 95
4. K. •Jõhvik (FM) 94 4. L. Ludolf (А) 90
5. T. Riit (BG) 94

mmsmm

5. M., Sauvere  (AK) 89

1. T. Kokk (A) 568* I 2. M. Sauvere
2. T. Riit (BG) 566 1 (AK) 541 II
3. L. ORA (A) 549 II 3. A. R eispas (A) 530 II
4. H. K uusiku (FM) 549 II 4. H. Green-
5. Ü. P aap  (BG) 548 II baum  (AK) 511 —
1. T. Raba (A) 556* 1! 5. T. P aap  (BG) 505 -

30 lasku rin g m ärk i:
1. T. Kokk (A) 283* I 2. M. S auvere
2. T. Riit (BG) 276 1 (AK) 269 II
3. Ü. P aap  (BG) 275 I 3. A. R eispas (A) 265 II
4. L. Ora (A) 275 I 4. T. P aap  (BG) 261 II
5. P. K otljarov 5. H. G reen-

(FM) 270 11 baum  (AK) 248 III
1. T. R aba (A) 277 I

30 lasku siluetti:
1. T. Riit (BG) 295* 1 1. T. R aba (A) 281 I
2. T. Kokk (A) 285 I 2. M. Sauvere
3. H. K uusiku (AK) 277 11

(FM) 281 11 3. A. R eispas (A) 269 Ii
4. Ü. P aap  (BG) 277 II 4. H. G reen-
5. A. Jaan i (BG) 277 II baum  (AK) 263 III

5. T. P iip  (BG) 261 III
V ä ik e k a liib r ilin e  vabapüstol, 8 +  30 lasku r in g m ä rk i

(50 m)
258 I 2. Т. P aap  (BG) 248 I 
255 1 3. M. Sauvere  (AK) 246 1 
253 II 4. A. R eispas (A) 231 II 
249 II 5. H. Green-

baum  (AK) 220 —

1. Ü. P aap  (BG)
2. Т. Kokk (A)
3. L. Ora (A)
4. T. Riit (BG)
5. H. K uusiku (FM) 247 II 
1. T. Raba (Ä) 258 1

M ärkused: 1) A — A rstitead u sk o n d , BG — Bioloo- 
g ia-G eograafia teaduskond , AK — A jaloo-K eeleteadus
kond, M — M ajan dusteaduskond  FM — Füüsika- 
M atem aatika teaduskond ,

2) T ärn ik eseg a  * on täh is ta tu d  1962. a. p ü s tita 
tud TRü rek o rd id . Esim esed viis igal alal on mees- 
sp ortlased .

Spordimängudest
Eesti NSV korvpalli-m eistri- 

võistlustel lõpetasid TRÜ nais
konnad edukalt esimese ringi. 
Möödunud nädalavahetusel alis
tas I naiskond Paide «Jõu» 73:37 
ja  Tallinna «Kalevi» 98:33 ning 
juh ib  m eistrisarja  ühegi kaotuse
ta. II naiskond võitis Paide «Jõu» 
38:36 ja  T allinna «Kalevi» 55:25 
ning on kahe kaotuse ja  viie 
võiduga teisel kohal.

Seni peetud nelja  m ängu jä re l 
püsib m eistrivõistlustel teisel ko
hal ka TRÜ meeskond.

T artu  võrkpalli-karikavõistlus- 
te teises ringis võitis TfiÜ m ees
kond A paraaditehase esinduse 
3:2. Sam a tag a jä rjeg a  aga kaotas 
ülikooli naiskond dünam olastele. 
Reedel kell 19 kohtuvad EPA 
võimlas ülikooli ja  akadeem ia 
võistkonnad.

ÜШ * * *

N eljapäeva varahom m ikul sõi
tis Riiga TRÜ korvpallinaiskond, 

e et osa võ tta  üleliidulise ta litu rn ii-  
ri finaalm ängudest. Leningradi 
tu rn iir ilt said meie korvpallurid  
kaasa kolm võitu  ja  kaks kaotust. 
Riias tu leb  p idada veel kuus 
m ängu. Esimene kohtum ine on 
laupäeval.

11 (““> 11CD 11 CD11 CD 11 CD11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD IIC?

/ / Ma ei atvanud, et asi nii tosine on... / /

Meie ko llek tiiv i tublisid  naisi 
taheti 8. m ärtsil austada aktuse
ga. N ii sai asi alguse ning orga
niseeriva ja  ettevalm istava töö 
ratas hakkas veerem a . . .

K ätte jõudis ü ks  tavalistest 
tööpäevadest nädal aega enne  
rahvusvahelist naistepäeva. Ka 
te lefonikõned olid sel päeval veel 
tavalised, võib-olla ainult üsna  
veidi pühade-eelsed.

«Esimene kuuleb!» kostis hääl 
telefonis.

«Tere, Esimene, sind m a just 
otsingi! S iin  Teine. M ul on sulle 
suur palve, kas sul on võim alik  
esineda ühe päevakohase dek la 
matsiooniga 8. m ärtsil kell 14 
aulas?»

Edasi kirjeldas Teine täpse
m alt, kuidas aktus on kavanda
tud, et seal esinevad lapsed ja 
ainult paar e ttekannet on m õel
dud tä iska sv a n u te lt. . .  Et üritus  
peab olema lühike, ku id  südam e
lähedane, et Esimene on ülikooli 
parim  ja sellepq^ast on ju st te 

da valitud  ning m uud sarnast.
«Muidu olen vaba ja  põhim õt

teliselt nõus, aga siiski sel päe
val ei saa, sest tahan sõita koju  
m em m e sünnipäevale,» vastas 
Esimene.

«Kas hiljem , alates poole n e l
jast, pole võim alik sõita?»

«Jah, on küll võim alik ja ma  
võiksin  tulla tõepoolest esinema,» 
vastas Esimene pärast lühikest 
kõhklem ist.

«See on ju  tore! Palun mõtle 
aga tõsiselt järele ja  vasta, kas 
tuled kindlasti või ei, m a ootan 
seni telefoni juures.» K uni Esi
m ene otsustas, m ida vastata, 
m eenus Teisele, et ka tem al tu 
leb päev h iljem  ko ju  sõita oma 
m em m e suurele juubelile ja kui 
väga oluline on aastates vanem a
tele, et neid austataks isikliku  
kohalviibim isega. Sellepärast ta 
lisaski:

«Ära anna m ulle kahtlast jaa
tava t vastust. K ui lubad tulla, siis 
tule kindlasti. K ui kõhkled, siis

ütle parem  juba  «ei».»
Teise rõõm uks vastas Esimene:
«Ma otsustasin, et tu len  ja tä i

dan su soovi.» Edasi rääkisid nad  
veel sellest, m ida esitada ja le
piti koftku, et ku i Esimene ei leia 
sobivat pala, teatab ta sellest 
Teisele ja koos jä tka takse otsi
m ist. A rva ta  võib, et m õlem atel 
oli ju tua jam isest hea meel.

Hoopiski hea tu ju  ei olnud T ei
sel, ku i 7. m ärtsil pärast keskpäe
va ü tles talle Kolmas, et N el
jandale olevat Esimene Viienda  
kaudu meile tu tta va  telefoni teel 
edasi öelnud, nagu oleks ta haige 
ja  ei saavat hom m e esineda. Ühe 
päevaga ei ole kellelgi võim alik  
Esim est asendada.

Esimene m õte oli: avaldada 
Esimesele kaastunnet. Aga Esi
m est po lnudki kodus. Toakaasla
sed teadsid vaid niipalju , et ta 
on kusagil raam atukogu lugem is
saalis. Haige lugemissaalis! Kas 
see ei ole ohtlik? Aga ka õhtul 
hiljem  ei leitud Esim est ko 

du n t , kui teda käisid otsimas 
need, kelle süda 8. m ärtsi ü r i
tuse pärast valutas. Esimese k u r 
susekaaslased ü tlesid  aga Teisele, 
et Esimene käib p idevalt Õppe
tööl.

Im et ei sündinud. 8. m ärtsil 
Esim ene ei tulnud.

Pärast seda, ku i Teine oli Esi
mese juures kaks korda is ik li
ku lt kodus käinud, õnnestus tal 
Esimesega telefoni teel rääkida
11. m ärtsi õhtul, tund  aega enne  
keskööd.

J u tt oli ühepoolne, rääkis T ei
ne, sest Esimesel polnud midagi 
vastata. M ulle jäi m eelde vaid  
s e e . . .

«Kahju, et meie ko llektiivis  
leidub selliseid, kes peaaegu ei 
m illegi eest ise hävitavad hea 
arvam use endast ning loobivad 
tuulde ausõnu ja  lubadusi. Sina  
oled üks nendest. Seda ma sinult 
siiski ei oodanud.»

Ja Esimene:
«Ma ei arvanud, et asi on nii 

tõsine ...»
*

M ittetä idetavatele lubadustele 
me hom set ei ehita, nendega ei

saa elada ka praegu, ku id  sel
liste lubaduste andjaid kah juks  
veel liigub meie seas. Igaüks 
peaks küsim a endalt: «Kas rna 
ei olnud see Esimene?»

Et ei võidaks arvata, nagu m õ t
lesin loo välja  pettum usest m ees
soo suhtes, kelle ü ks  esindajaid  
ei tu lnud  m eid naistepäeval te r 
vitam a, teen tea tavaks tegelaste  
seekordsed nimed: Esim eseks oli 
Bioloogia-Geograafiateaduskon- 
na üliõpilane Evald H erm aküla, 
Teiseks klub i juhata ja  A n ts  Sii- 
m er. Tegevuse sõlm punktiks 8. 
m ärts 1963.

TÜ T A R L A P S

Tänase ajalehenumbri kujunda
sid ja küljendasid žurnalistika eri
haru III k. üliõpilased E. Pung, 
M. Pajuste ja I. Madissoo.

Toimetaja J. Peegel
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар* 

туский государственный университет*), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoJ« 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. üksik
numbri hind 2 kop. TelllmlW 
nr. 2349. MB 00588.
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8(548)

X VI aastakäik

17. märtsil

ON TEAD USE KÕIGE AK^ 
TUAALSEMATE M E T O D O 
L OOG ILISTE  P R O B L E E M I 
DE KOLLEKTIIVNE LÄBI
ARUTAMINE.

Filosoofilised sem inarid on 
meie ülikoolis saanud üheks tä h t
saks poliitilise õppetöö vormiks. 
P aljudel nendest on m itm eaasta
sed kogemused, m ille alusel on 
ku junenud  välja  m itm ekesiseid 
organisatsioonilisi vorm e ning 
sem inaride organiseerim ise m ee
todeid, tavasid, mis sobivad p are 
m ini erinevate  kollektiivide töö
oludega. Sem inaride juhendajad , 
nagu sm -d K ard, Palm , Konks, 
Nedzvedski, Rägo jt, võiksid ju 
tu stad a  palju  huv itav a t oma töö 
konkreetsetest küsim ustest.

On kah tlem ata  õige, e t filosoo
filistest sem inaridest on kohusta
tud  osa võtm a need seltsim ehed, 
kellele töö sem inaris on ainsaks 
poliitilise õppetöö vorm iks. Nad 
peavad esm ajärjeko rras valm is
tam a ette  referaate, töötam a 
k indla plaani kohaselt, oponeeri
ma, uurim a vastava t k irjandust 
jne. Tuleks vaid selles suhtes a r 
vestust; nõudlikkust ja  distsip lii
ni veelgi tugevdada. Ei saa aga 
nõustuda sellega, et filosoofiliste

kokkutu leku  enese vastu 
oma eria la  te ravate  prob
leemide läb iaru tam i
seks. P aariküm nem inu ti
line sissejuhatav  sõnavõtt 
m õtete esitam iseks, mis 
on kasvanud  orgaanili- 

vorm i spetsiifika. Filosoofiline selt välja  seltsim ehe enda tea- 
sem inar ei ole m ingil ju h u l õp- duslikust tööst ja  millele ta  ta 

rnida kasu tatakse haks leida h innangu t — see on

FLIOSOOFILINE SEMINAR
pesem m ar, 
ainete õppimisel kõrgem as koolis 
või m arksism i-leninism i õh tuüli- 
koolis. Veel vähem al m ääral to 
hib  ta  sarnaneda õpperingiga või 
loengu kuulam isega. Filosoofiline 
sem inar on teaduse kõige a k tu 
aalsem ate m etodoloogiliste prob
leemide kollektiivse läb iaru tam i
se, d iskuteerim ise kohaks. Ta 
a itab  kaasa ühtsete seisukohtade, 
arvam uste  väljakujunem isele te a 
dusliku  m etodoloogia alal. Ta on 
ideelis-kasvatusliku  töö vahetuks 
ühtelangem iseks meie teadlaste 
spetsiifilise prak tilise  tegevusega, 
mille tu lem usi peaks kohe viim a 
üle õppetöösse. Kõik see on aga 
raskendatud , ku i filosoofiliste se
m inaride istungeist ei võta osa 
teadlaste kollektiiv tervikuna.

Filosoofiline sem inar peab ope
ra tiiv selt reageerim a toim uvatele 
sündm ustele teaduses, olema in
form atsiooni k iire vastastikuse 
vahetuse vorm iks. Sellega ei so
bi kokku üldiselt suurte, m ahu
kate e ttekannete ärakuulam ise 
süsteem , olgu need ettekanded 
ku itahes head (aga enam ik e tte 
kandeid meie ülikooli filosoofilis
tes sem inarides on tegeliku lt v ä 
ga head). Nendes jääb  para tam a
tu lt faktilise m aterja li v a rju  see 
uus, originaalne vaatekoht m eto
doloogias, m ida esitab e ttekand jasem inaride koosolekuist ei võta 

tih tipeale osa paljud  vastava ala ja  mis peab olema läbi aru ta tud , 
spetsialistid, osakonna õppejõud, Ettekp.nne filosoofilises sem ina-
kes on seotud poliitilise Õppetöö
ga m ujal. On tõsiselt kahju , et 
meil on la ia lt levinud arvam us, 
nagu  peaksid filosoofilise sem i
n ari tööst osa võtm a ainu lt selle 
n im ekirja  kuuluvad, m itte aga 
teaduskonna (või osakonna) kogu 
kollektiiv. Näib, et meil m õni
kord kipub kadum a filosoofiliste 
sem inaride kui poliitilise õppetöö

ris läheb m aksm a ta  tegijale t ih 
tipeale 2—3 kuud tööd (teatud 
m ääral teadusliku  töö arvel). 
K uulajaid  ei ergu ta aga ka kõi
ge parem  ettekanne  sõnavõtule, 
kui ta  kestab ligi kaks tundi. 
Kõik see on vist peam iseks põh
juseks, m iks m õned õppejõud 
tunnevad  teatud  k artu st töö vas
tu  sem inaris, m itte aga kartu st

Kaheksa vastust
Ülikooli raam atukogudes võib 

päevast päeva kohata asjalikke 
nägusid. Küsimusele, mis nende 
taga peitub, võivad vastuse anda 
a inu lt üliõpilased ise. Niisiis: 
«MILLEGA PRAEGU TEGELETE 

JA  KAS JÄ TK U B  AEGA 
PÕHJALIKUKS TÖÖKS?»

Riita Noorsalu inglise filoloo
gia II kursuselt: «Kursusetöö esi

sest küll rääk ida ei saa.»
Andrus Värik raviosakonna I 

kursuselt: «Suurem  osa m inu 
päevast kulub praktikum idele ja  
nendeks tü leb  pidevalt valm is
tuda. Tööst puudu ei tule.»

läb iaru tam ise alusena täiesti pii
sav.

Meil on halvasti organiseeritud  
inform atsioon sem inaride to im u
mise kohta. Ometi aga on nad 
täh tsad  m itte  a inu lt an tud  te a 
duskonna, vaid tavalise lt ka te is
te teaduskondade töötajatele. Ni
m etam e siin näiteks sel õppeaas
ta l to im unud e ttekannetest ning 
aru tam istest in ternatsionalism i 
kasvatam ist õppetöö protsessis 
(ajaloo-osakonnas), s truk tu raa lse  
lingvistika filosoofiliste aluste 
küsim ust (võõrkeelte osakonnas), 
keem ia ja  bioloogia vaheko rra  
probleem i (keemiaosakonnas), fi
losoofia konkreetsete teaduste 
probleem idele raikendamisel esi
neva dogm atism i k riitik a t (füü
sikaosakonnas) ja  pa lju  teisi.

K aua aega oli meil ülikoolis 
levinud im elik seisukoht ü liõpi
laste osavõtu koh ta filosoofilis
test sem inaridest. Neid kas ei ta 
hetud seal üldse näha, või p a re 
m al juhu l ei keelatud viibida se
m inaril. On aga väljaspool k a h t
lust, et üliõpilasi tuleb sinna k u t
suda, propageerides ka teistes 
teaduskondades toim uvaid semi-, 
nare. Oleks te rv ita tav , ku i ü li
õpilased püüaksid  sem inaris esi
tada oma arvam ust. Kui õppe
jõudu üliõpilasest eraldavad b a r
jäärid  on kah ju likud  üldse, siis 
eriti ta lum atud  on need üliõpi
laste tulevase e ria la  maailma-, 
vaateliste küsim uste läbitöötam i
sel.

Iga filosoofiline sem inar peab 
saam a tähtsaiks n in? huv itavaks 
sündm useks kogu meie ülikooli 
teaduslikus ja  poliitilises elus.

M. MAKAROV, • 
TRÜ parteikom itee liige

L. R O O TS
fiiüsika-matemaa-
tikakandidaadiks
Neil päevil kaitses Moskva 

Riikliku Ülikooli Mehhaanika 
Teadusliku Uurimise Instituudi

Karin"Rummo""eesV“filoloogia °p*t*.t!ld .. "õuk° g+u . koosolekul
kandidaadidissertatsioomIV kursuselt: «Pedagoogilises 

p rak tikas on kahenädalane vahe
aeg. N üüd on päevakorras loen-

tam ise tä h ta jak s  on 1. mai. Sel- gud, kursusetöö, kohustuslik  k ir-
lega m a praegu tegelengi. Loen
guid on kohu tavalt palju , ku ida
gi ei jõua kõike k o rra liku lt ära  
õppida. V äliskirjanduse kollok
vium iks tu leb  tu n d a  kogu XVIII 
saj. inglise-pran tsuse-saksa k ir 
jan d u st — lugem isele kulub väga 
p alju  aega. K a pideva töö ju u 
res kipub päev lühikeseks 
jääma.»

Rein Saarma bioloogiaosakonna 
I kursuselt: «Loenguid on 33 tu n 
di nädalas, aga ü ldiselt ei ole 
ü leliia palju  tööd. K ontrolltöö
deks peab m uidugi õppima, kõiki 
loenguid ei saa küll läbi v aa
data.»

Valentina Kütt vene filoogia 
V kursuselt: «Minu aeg kulub 
praegu põhiliselt diplomitööle, 
mis käsitleb in te rnatsionaalse 
kasvatuse probleeme. Lugem ist ja  
läbitöötam ist v a jav a t m aterja li on 
palju  ja  juun i oma riigieksam i
tega pole enam  mägede taga.»

Kuno Otsus eesti filoloogia 
I kursuselt: (pärast p ikka m õtle- 
lemist) «Ei tea».

Mari Põldma: eesti filoloogia 
I kursuselt: «Tööpäev ehitusel 
ja  õhtused loengud nõuavad oma 
osa. V alm istuda jõuab küll a inult 
v ahetu lt järgm iseks sem inariks 
või kontrolltööks ja  sedagi hilis
õhtul või nädalavahetusel. Kõigi 
loengute korra likust läb ivaatam i-

j andus. Siis veel kuus nädala t 
p rak tikat. P raegu on tõepoolest 
raske.»

Jaan Kaplinski lääne filoloogia 
V kursuselt: «Töötan individu
aalplaani alusel. Õpin prantsuse 
keelt, aga eriti huvitab  mind 
moodne keeleteadus ja  selle m a
tem aatilised  suunad. Leian, et 
neid tu n d m ata  pole lingvistil juba 
lähem as tu levikus m idagi teha. 
Tegelen praegu ka araab ia  kee
lega ja  un istan  selle tä ielikust 
selgeksõppimisest.

T ahaksin  väga, et ülikooli 
orientalistikakabineti tegevusse 
rohkem  elu tuleks.»

Ametiühingu- 
aktiivi kool

T äna kell 16 toim ub farm aa t- 
siaauditoorium is (keemiahoones) 
am etiühiguaktiiv i kooli õppus, 
teem al: «Ametiühingukoosolekud, 
otsused ja  otsuste täitm ine». Lek
to r A. Metsa.

Osa võtavad teaduskondade 
am etiühingubüroode esimehed, 
aseesim ehed ja  sekretärid , m assi
lise organiseerim istöö sektorite 
ju h a ta jad  ja  liikmed, massilise 
kultuuritöö , massilise poliitilise 
töö ja  elam u-heaolu  sektorite 
juha ta jad .

K evadine pakane on kuidagi 
veider: näpistab kõrvalestast, t i 
rib ninast, ent om eti sa ei raatsi 
pahast nägu teha.

N aeratavad näod karusnahk-  
sete kraede varjus. Isa ja  ema 
käekõrval tatsab vapper vä ike
mees. Grupp lõbusaid sinisem üt- 
silisi tudengeid. Ü ksik väärikas 
vanatädi. K õik nad lähevad ühes 
suunas. Iga m aja on võ idukalt 
välja  siru tanud vastu  hallikat 
taevast punase lipu. Selline oli 
17. m ärtsi hom m ik.

Pole raske mõistatada, kuhu  ja  
m illeks lähevad need inimesed. 
Ü htsustunne teeb kõigile m õiste
tavaks nende m õtted, plaanid ja  
sam m ude suuna: meie vana pea
hoone. Jaa, peahoone küll, ku id  
täna siiski kõigepealt valim is- 
jaoskond nr. 2. Sirged ja  sihva
kad loorberipuud m uudavad ta 
valise askeldusrikka koridori 
kuidagi m ajesteetlikuks. Sam m  
m uutub  tah tm a tu lt aeglasemaks 
ja väärikam aks.

L ihtne valge saadikukandidaa
di nimega paberileht langeb va 
lim iskasti. Sellega panem e in i
mese õlgadele, kelle poolt hääle
tasime, raske kohustuste ja  m u 
rede koorma. Sellega andsime 
talle suurima, m ida võib anda 
rahvas — usalduse.

Ent laskum e p idu likust vali- 
m issaalist korrus allapoole ning  
astum e korraks auditoorium i 
nr. 2. Vabandust, nii n im eta ti 
seda ruum i harilikel päevadel. 
Täna on siin agitaatorite staap.

N um britele tõm m atakse peale 
ristid, nim edele kriipsud. Uued 
üm brikud, uued kriipsud ja  ris
tid.

«Näe, jälle m inu  oma tuli,» 
rõõmustab üks.

«Minu oma tuleb kohe!» teatab  
teine brigadirile. U hkelt kõlab 
see «minu oma».

Ikka  harvem ini tuuakse alla 
üm briku id , ikka  tüh jem aks jääb 
ruum , n im ekirjad  on läbi kr iip 
sutatud punase pliiatsiga. Valijad

on aegsasti tä itnud  oma kodani- 
kukohustuse.

A ulas m ürtsub  orkester, v ilgu* 
vad rahvariided.

Tänavad on endiselt tu lv il 
naeratavaid inimesi. Kalendris 
seisab veel punaste num britega  
— 17. märts.

I. SOO

Tartu Linna 
Töörahva 
Saadikute 
Nõukogu 
valimiste 

tulemustest
Pühapäeval. 17. märtsil 1963. a. 

toimusid Tartu linnas kohaliku 
töörahva saadikute nõukogu vali
mised.

Linnanõukogu valimistel võttis 
hääletamisest osa 99,64 protsenti 
valijate üldarvust. Kommunistide 
ja parteitute bloki kandidaatide 
poolt hääletas linnanõukogu va
limistel 99,56 protsenti hääleta
misest osavõtnud valijate arvust.

Valimiste määrustiku 89. pa
ragrahvi põhjal tunnistasid va
limiste jaoskonnakomisjonid keh
tetuks kuus valimissedelit.

Üldse valiti linnas kohaliku 
töörahva saadikute nõukogusse 
228 saadikut. Valitud saadikute 
hulgas on naisi 39,47 protsenti, 
parteituid 56,14 protsenti, töölisi 
54 protsenti. 75,88 protsenti saa- 
dikuist ei kuulunud nõukogu 
eelmisse koosseisu.

TARTU LINNA TÄITEV
KOMITEE

UTU konverentsist
loe lk. 2

meie
ülikooli teoreetilise mehhaanika 
kateedri vanemõpetaja Lembit 
Roots. Oma dissertatsioonis käsit
les sm. Roots kolmnurksete ja 
trapetsikujuliste plaatide stabiil
suse küsimusi. Töö juhendajaks 
oli teoreetilise mehhaanika ka
teedri juhataja professor Ülo 
Lepik; oponeerisid Moskva Ü li
kooli professor P. Ogibalov ja 
Kirgiisi NSV TA akadeemik 
S. Popov.

Õpetatud nõukogu otsusega 
omistati Lembit Rootsile füüsi- 
ka-niatemaatikakandidaadi tea
duslik kraad.

Geneetikahuvilistele
Ju b a  p aar n äd a la t tagasi kogu

nesid p ära st m itm eaastast vahe
aega taas geneetikahuvilised ü li
õpilased. Kuigi vastav  eriha ru  
(kitsam  spetsialiseerum ine ge
neetikale) praegu veel ülikoolis 
puudub, näitas esim ene koosolek, 
et asjahuvilisi ülikoolis on, ja  
m itte  a inu lt bioloogide seas. See 
on ka loomulik, arvestades ge
neetika su u rt tä h tsu st ja  ak tu aa l
sust tänapäeva teaduses ja  asja-, 
olu, e t rea aasta te  jooksul pole 
ülikoolis sellealaseid ü ritu si pea
aegu korra ldatud . Probleem id pä
rilikkusest, selle m ateriaalsetest 
kandjatest, põlvkonnast põlvkon
da edasian tava test haigustest ja  
pa lju st m uust on lakanud  ole
m ast ainuüksi bioloogide tähele
panu  objektiks, siit le iavad en-

б ё ^ щ к ь ш ф , 
aa&tapm

1945. a. sügisel võeti geoloogia- 
osakonda (tollal geoloogia-geo- 
graajiaosakond) vastu  esim esed  
kasvandikud  ja  1946. a. 9. m ärtsil 
loodi professor K. O rviku  in itsia 
tiiv il geoloogiaring.

17 a. on m öödunud ringi asuta
m isest ja  kõigi nende aastate 
jooksul on meie osakonna ü liõpi
lased ju s t ringi piires om andanud  
väärtuslikke kogem usi iseseisvaks 
tööks, teaduslike ja  praktiliste  
küsim uste lahendamiseks. Osa
võ tt ringi koosolekutest m itte  
ainult ei süvenda erialaseid tead
m isi, vaid arendab ka esinem is- 

dale huv itava tööpõllu arstid  ja  ju lgust, vä ljendusoskust ja  qeo-
P i l l  1 n t  I r i  ч /3 1— I - 1__ ______* 1_ __ J  * _ ___  1 / Г\Г\т1л C%4- (Vm Л /VM Л Mi. ___  J •• 1 Ifüüsikud, biokeem ikud ja  m ate
m aatikud.

Järgm ine ringi koosolek toim ub 
tu leval nädala l (täpne teade il
m ub ülikooli ajalehes). Kõne alla 
tu levad  geneetika põhiproblee
mid. Kõikide entusiastide osavõtt 
ringi tööst on tere tu lnud .

R. SALURI

PRAKTIKUMIL
Farm aatsiaosakonna üliõpila

sed peavad sooritam a IV sem est
ril orgaanilise keem ia alal nn. 
suure praktikum i, mille eesm är
giks on läbi töötada orgaaniliste 
ühendite sünteesi peameetodid. 
Sellel prak tikum il tu tvu takse  
täh tsam ate  reaktsioonidega, m ida 
kasu ta takse  orgaaniliste ühendite 
sünteesil. Töötatakse läbi vastav  
k irjandus ja  sünteesi eeskirjad.

See kõik nõuab d istsip lineeri
tud  töötam ist ja  iseseisvat jä re l
duste tegem ist. V astava osa loen- 
gulise m aterja li läbitöötam ine on 
va ja lik  teoreetilise osa m õistm i
seks. P arem aid  tu lem usi saavuta- 
vadki nê ed üliõpilased, kes teo

reetilise osaga tegelevad pidevalt, 
nagu Rand, Rooba, Org, Hallikas, 
Ollik, Joonas, Randm ets jt.

M ainitud p rak tikum il oleneb 
palju  an tud  aine sünteesi orga
niseerim isest, m istõ ttu  e tteva l
m istav osa on kü lla ltk i tähtis. 
Ju st hea organiseerim isega saa
vutatakse a ja  kokkuhoid ja  head 
tulem used. Esialgu on see ü liõpi
lasele üsna raske. V astavalt tead 
miste kasvule suureneb ka e tte 
nägelikkus ja  töö korra ldatakse 
jä rje s t parem ini.

A. SOOTS, 
orgaanilise keemia ikateedrl 

vanemõpetaja

loogilist m õtlem ist. Kõige täh tsa
m aks tu leks võib-olla aga lugeda  
seda, et geoloogiaring ühendab  
te rve t osakonda. Ühised m ured  
ja  rõõmud liidavad üh tseks pe
reks nii õppejõud ku i ka üliõpi
lased.

Käesoleval nädalavahetusel tä 
histab geoloogiaring oma 17. aas
tapäeva nagu värem atelgi aasta
tel teadusliku  sessiooni ja  ühise  
peolauaga. Sessioonil esinevad  
osakonna üliõpilased 3 e tteka n 
dega:

E. H erm aküla  — «Uhaku lade
me konodontidest».

V. Visser — «Pärnu lademe li- 
toloogilis-mineraloogiline koostis 
Saare puur-augus».

H. Kihno, J. K ivisilla, H. K op
pelmaa  — «K iv im it m oodustavate  
m ineraalide assotsiatsioonidest 
Uljaste aluskorras».

Peale üliõpilaste esinevad e tte 
kandega veel aspirandid T. K uus
palu ja  V. Puura.

Ringi aastapäeva puhul soovib 
juha tus pa lju  edu kõigile e ttekan 
nete esitajatele, palju indu, teo 
tahet ja jä rjek ind lu st kõigile geo- 
loogiaringi liikmetele.

L. HINTS



M eie ametiühingu- 
aktiviste

m ist ja  en e rg ia t" 'iä tk u b . v an a
viisi.

S uurepärane organisaator, ko
husetundlik  ja  äärm iselt otse-

T eeb  ise ja o h u ta b  teisi
1950. aasta. Ühiselt kõ rvalda

takse viim ased sõjajäljed. Veel 
p ingutatakse lihaseid, et ükski 
põlenud korstna jupp, ükski m ürs
kudest pu retud  m ajasein  ei m ee
nutaks enam  sõda. K a ülikooli 
rahvas lööb taastam istöödel k aa
sa, e t õppija te linna m oonutatud

hägu jä lle  nooruslikuks m uuta. 
Töö on tõsine. K anderaam  väsi
tab  käsi ja  kang jä tab  villid 
sulepeaga h arju n u d  pihku. H ak
kab kergem, kui hoidud energ i
lise ja  toim eka tü ta rlap se  lähe
dusse, kellel on alati paras hu 
m oorikas sõna varuks, mis tä 
helepanu  väsinud liikm eilt kõ r
vale viib ja  mis kergitab  neidki, 
kes «kogemata» kauaks p uhka
m a on jäänud.
' Nüüd pole enam  varem eid, pole 
ka taastam istööd. Kuid iga aeg 
nõuab oma tegu. E luaastaid on 
endisel taastam istööde volinikul 
saanud rohkem , kuid pealehakka-

kohene — nii iseloom ustavad 
töökaaslased ja  tu ttav ad  A nita 
Rõõmu. Täpsus ja  kiire reageeri
m ine — need on tem a v ää rtu sli
kum ad omadused.

15 aasta t on sm. Rõõm töö ta
nud eesti k irjanduse  ja  rah v a
luule kateedri laborandina. 15 
aasta t on ta  olnud teaduskonna 
am etiühingubüroo hing. Selle 
pika a ja  jooksul on ta  kuu lunud  
büroo koosseisu küll sekretärina , 
küll ühiskondliku kontrolörina. 
Ta on olnud taastam istööde voli
n ik  ja  töökaitse inspektor. V iim a
sed kaks aasta t on teda- valitud  
büroo aseesimeheks. Kõiki neid 
kohustusi on ta  tä itn u d  kui a ru 
kas ja  osavõtliku hingega in im e
ne. Töökaaslased peavad tem ast 
lugu. Ta ei tegele a inu lt enese
ga. T erav  p ilk  u la tub  oma töö
laua tag an t kaugem ale ...  Kui on 
vaja, teeb ta  m ärkuse sellele, kes 
töö-eetika ja  õiglase südam etun
nistuse vastu  eksib. N äiteks töö
tas kunagi meie ülikooli söökla 
nii «ökonoomselt», e t k ü lasta ja te  
terv is sa ttus hädaohtu: arvati 
nim elt, et võib edukalt kasutada 
ka riknenud  kurke. Ühiskondlik 
kontrolör A. Rõõm tegi köögi
personalile m ärkuse ja  kord loo
di m ajja .

H innatav  joon sm. Rõõmu juures 
on printsipiaalsus. Igas enda poole 
pöördujas näeb ta  eelkõige in i
mest, kellega koos on v a ja  lah šn - 
dada igapäevase töö m uresid.

Ega teg ija l töö lõpe. Ta teeb 
ise ja  õhutab teisi. Oma käreda 
sõnaga to ibutas sm. Rõõm ä rk 
vele kursuste  rühm aorganisaato- 
rid. N üüd võib ta  nende tööle 
kindel olla. M uret ja  askeldust 
tõi sel aastal kaasa ka am eti- 
ühingualase väljaõppe organisee
rim ine. Ja  kui palju  on ta l veel 
selliseid toim etusi, m ida ükski 
tööplaan ei kajasta.

A utahvlile kan takse parim ad, 
aukiri an takse aktiivsem aile. Ü li
kool hindab teie tööd, sm. Rõõm!

E. OJAND

Kõrgemate koo
lide komitee 
kolleegiumis

Äsja a ru ta ti kolleegiumi koos
olekul TRÜ pedagoogikakateedri 
tegevust. Dots. A. Elango esitas 
aruande kateedri tööst ja  peda
googilise p rak tik a  korraldam isest. 
Eelnevalt oli uu ritud  kateedri 
tööd 15-liikmelise b rigaadi poolt. 
K onsta teeriti tea tud  edu õppe- ja 
eriti teadusliku  töö ning h arid u s
organite abistam ise alal viim astel 
aastatel. Positiivse asjaoluna 
m ärgiti ära  õpetaja te  ja  üliõpi
laste kaasatõm bam ist kateedri 
teaduslikku töösse.

Olulise- puudusena toodi esile, 
et kateedri m õju teistele õpeta
ja id  ettevalm istavatele teadus
kondadele on nõrk, mis on ting i
tud  asjaolust, et kateeder siia
m aani on kuu lunud  a inu lt A ja
loo-K eeleteaduskonna koosseisu. 
M ärgiti ära, et kateeder on vä i
kesearvuline ja  kom plekteeritud 
ainu lt hum anitaara lade eritead 
lastega. H eideti ette  ka k riitika  
ja  enesekriitika nõrkust kateed
ris.

Kõige rohkem  puudusi m ärgiti 
pedagoogilise p rak tika  k o rra lda
mise alal. Ei ole v ä lja  k u ju n d a
tud  k indla t p rak tikabaaside võr
ku. Vähe on p rak tikan te  T artu st 
vä lja  suunatud. Koolid ei ole il
m utanud  kü lla lt huvi ja  tähele
panu  p rak tik a  organiseerim ise 
suhtes. Seetõttu  ei saa p rak tik an 
did tu tvuda  koolielu kõigi erine
vate külgedega. P uudu lik  on ka 
side m etoodikute ja  aineõpetajate 
vahel. Selgub, e t m etoodikud ei 
ole taotlenud, et tundide k ü la sta 
misel üliõpilased tu tvuksid  .sü s
teem ipäraselt erinevate tu n n itü ü - 
pidega ja  erinevate meetoditega. 
On lepitud lih tsalt sellega, m illi
seid tunde õpetajad  juh tuvad  
andma. M ärgiti ka, et p rak tika  
juhtim ise ja  juhendam isega seo
tud isikute tegevus pole küllalt 
kooskõlastatud.

Kolleegium võttis vastu  otsuse 
pedagoogikakateedri töö ja  peda
googilise p rak tika  parandam ise 
kohta.

H. KANTER

X V I I  0 D
28.—30. märtsini toimub ÜTÜ
XVIII teaduslik konverents.

Tänavune konverents on eelmisega võrreldes 
tihedam ja sügavam, esindatud on ainult pari
mad tööd. Kui sirvida möödunudaastast kava, 
pole arvulised näitajad tõusnud. Endiselt kõi
gub ettekannete arv 150 piirides (sektsioone 15). 
Esmakordselt on tööd nii vormistatud, et nad 
saavad kohe ilmuda.

Konverents toimub nüüd ligi kolm nädalat 
v a r e m .  See on mitmes suhtes parem. Eksamid- 
arvestused pole nii ligidal ning osa saavad võt
ta ka need, kes läinudaastase konverentsi ajal 
(17.—19. aprillini) pidid praktikal olema (Õigus
teaduskond).

Ajaloo-Keeleteaduskonna IV kursus on prak
tikal küll praegugi, kuid alates 23. märtsist on 
nad seoses koolivaheajaga taas ülikooli , juures 
ning suutsid vaatamata suurele koormusele 
(praktika, loengud, seminarid) ka teaduslikule 
tööle mõelda. Nii esineb eesti filoloogia IV kur
suse üliõpilane P.-E. Rummo ettekandega «Eks
pressionismist eesti luules», K. Rummo valgus
tab Marie Underi luuletuste käsikirjadega seo
tud küsimusi. Peep Puks on praktikal Tallinna 
Televisioonistuudios. Agara teleentusiasti ette
kande teemaks ongi «Teležurnalistika spetsiifi
kast».

*
Probleemide ring töödes on muutunud tundu

valt avaramaks, s i d e m e d  tööstuse, põllu
majanduse ja e l u g a  on t i h e n e n u d .

Saksa filoloogia V kursuse üliõpilane J. Laas
nurm uurib näiteks võõrkeelte õpetamist uut 
tüüpi, polütehnilises koolis, A. Susi analüü
sib elamuehituse omahinda ja teid selle alanda
miseks Tartu Territoriaal-Ehitusvalitsuses, 
K. Kuiv on vaatluse alla võtnud väga olulise 
ja tähtsa küsimuse. Tema töö «Tartu linna Ehi- 
tusvalitsuse ehitusprogrammi täitmine ja või
malusi selle edasiseks parandamiseks» huvitab 
kõiki tartlasi. Paljusid on innustanud kasu, 
mida nad võivad kodulinnale tuua. Uuritakse 
keemia-, toiduainete- ja teiste tööstuste m ajan-' 
duslikke sidemeid. «Põllumajandusliku toodan
gu omahind ja selle alandamise teed» on Majan
dusteaduskonna II kursuse üliõpilaste M. Män- 
geli, H. Baumeistri ja E. Märkeni ettekande 
teemaks.

Järjest enam tungib sisse ü h i s k o n d l i k  
e l e m e n t .  õigusteaduskonna üliõpilase 
A. Lukksepa uurimuse objektiks ongi «Üldsuse 
osavõtt elamispinna jaotamisest». Küsimus on 
väga oluline.

, *
Välja pole jäänud ka k o m m u n i s t l i k e  

n o o r t e ,  ü l i õ p i l a s t e  e n d i  e l u .  õigus*

teaduskonna II k. üliõpilane U.—P. Rahi ana
lüüsib kommunistlike noorte osa kasvamist 
kommunismi laiahaardelise ülesehitamise perioo
dil. Üliõpilase ajabüdžett huvitab Majandus
teaduskonna III kursuse üliõpilasi K. Jõgevat ja 
E. Ehasalu, sport ja saun kehakultuuriosakonna 
IV kursuse üliõpilast A. Kriegerit, õpiläste rüht 
ja kehaline areng A. Abramit IV kursuselt. On 
ju partei programmis öeldud, et tulevikuinim e
ses peab moraalse puhtuse ja vaimse rikkusega 
ühinema ka kehaline täiuslikkus.

*
Õigusteaduskonna V kursuse üliõpilane 

M. Titma on tuntud eduka lektorina rahvus
vaheliste küsimuste alal. Tema töö teemaks on 
«Kolonialismi likvideerimise küsimus Aafrikas 
rahvusvahelise õiguse aspektist». Tänapäeva 
Prantsusmaa poliitika põhijooni käsitleb ajaloo- 
osakonna IV kursuse üliõpilane M. Uesson. Mis 
saab nõukogude kohtuorganite poolt karistatud 
inimestest, kas nad leiavad tagasi pöördudes 
taas koha ühiskonnas? Õigusteaduskonna IV 
kursuse üliõpilane M. Rooste ja I kursuse ü li
õpilane V. Gutman uurivad vahi alt vabanenud 
inimeste töökoha ja töötamise probleeme.

Huvitav on inglise filoloogia III kursuse ü li
õpilase R. Niidase töö «Inglise lastelaulude arhai
lisi jooni».

*
Bioloogia-Geograafiateaduskonna üliõpilastele 

pakkus palju hinnalist materjali suvi. Noortele 
teadusmeestele jäid vabariigi piirid varsti kitsaks. 
K o o l a ,  K a u k a s u s ,  Urap. 1  — need on 
päris harilikud nimed nende leksikonis. IV kur
suse bioloogid M. Reitalu ja T. Piin olid K a r a 
g a n d a  MaakQrraldusvalitsuse ekspeditsiooni 
käsutuses. Töö viljana valmisid «Andmeid Kara
ganda oblasti Nura rajooni floora ökoloogiast 
ja majanduslikust tähtsusest» ning «Karaganda 
Nura rajooni sovhooside geobotaaniline kaart».

Suvel uurisid botaanikud, geograafid, geoloo
gid jt. erialade üliõpilased koos T a u k s i  s a a r t  
kompleksekspeditsiooni raames. Töö läks väga 
ladusalt. Nüüd on andmed läbi töötatud ja kon
verentsil tehakse neist kokkuvõtted.

Mõnevõrra probleemiks on olnud alati I ja II 
kursuse üliõpilaste lülitamine aktiivsesse tea
duslikku töösse. Alati ei leita jõukohast tege
vust, puuduvad kogemused jne., kuid Tauksi 
saare kompleksekspeditsioon näitas veenvalt, et 
ka esimest kursust saab edukalt rakendada, kui 
hästi organiseerida. Tubliks näiteks on I kursuse 
üliõpilaste V. Lalli, A. Virma jt. töö.

N o o r e m a t e  k u r s u s t e  ü l i õ p i l a s i  on 
kaasa tõmmatud ka teistes teaduskondades. Nii 
esineb vene filoloogia I kursuse üliõpilane 
S. Semenenko ettekandega «Lüürilise luuletuse 
monograafilise analüüsi kogemusi». Näiteid võib 
veel tuua, kuid üldiselt on nooremate osatäht-

(Järg lk-l 4.)

Nõukogude peri
oodil TRÜ vanem a 
ajaloo kohta k ir ju ta 
tu d  tööd käsitlevad 
peaaegu eran d itu lt 
a ja jä rk u  p ära st aas
ta t 1802. Tekib m ul
je, nagu k u ju tanuks 
kogu eelnev 18. sa
jand  endast tü h ja  
ajavahem ikku, mil 

ülikooliküsim usega 
üldse ei tegeldud. 
T artu  ülikool, m ille 
otseseks järglaseks 
on praegune TRÜ, on 
nende jä rg i eelloota 
ning ra ja tu d  päeva
pealt.

Siiski pole see nii. 
K äsik irjalistest al
likm aterjalidest ja  
trü k is test näh tub , e t 
n im eta tud  a javahe
m ikus teh ti korduvalt 
katseid ja  e ttep an e
kuid  ülikooli avam i
seks L iivim aal. Kõik 
need k u ju tav ad k i en 
dast meie ülikooli 
eellugu ja  p idanuk 
sid seepärast v ää ri
m a tähelepanu  ning 
käsitlem ist. P. P rü l-  
ler esitab oma k ir ju 
tises «Pilk meie ü li
kooli m inevikku» 
(«TRÜ» nr. 35, 1962) 
kõnesolevast a ja jä r 
gust vaid  väheseid 
seiku. Tem a väited 
varem  Liivim aal te 
gutsenud lad ina- 
rootsi ülikoolist pea
vad  paika. Möönda 
tu leks vaid, e t v ii
m ase olem asolul oli 
siiski su u r tra d i t
siooniline tähtsus: 
ju st see aitas kaasa 
ülikooli paigutam ise
le Liivim aaie, ees
k ä tt Tartusse.

A llikm ater j alidest 
nähtub, et balti sak
sa aadelkond pöör
dus m itm el korra l 
esildusega keskvalit
suse poole ülikooli 
asutam iseks L iiv i
maal. A adliringkon- 
dadest katsetas esi
m esena Eestim aa 
rüü telkond aastal 
1730, mis aga k e isrin 
na A nna Ivanovna 
jaheda suhtum ise 
tõ ttu  jä i tu lem uste
ta. Liivim aa rü ü te l
kond kordas sam a 
katset aasta il 1768 
ja  1792, m ida aga 
jällegi kroonis eba
edu. Meil ilm unud 
uurim ustes väidetak 
se seevastu, et balti 
aadel polevat enne 
18. sa jandi lõppu ü ld 
se m itte huv itunud  
L iivim aa ülikoolist, 
sest ta  näinud  sel
les ohtu  oma kohali
kele eesõigustele ja

Uhest loigust 
TRÜ ajaloos

peaaegu piiram atu le
võim useisundile 

paikse talupoegkon- 
na ekspluateerim isel. 
Alles 18. sa jandi lõ
pul o tsustanud koha
liku ta lu rah v a  tollal 
eriti in tensiiv istunud 
ülestõusudest ra h u 
tuks m uutunud  aadel 
enda kätte  võ tta  m aa 
ideoloogilise ju h tim i
se! Ö eldust paistab 
silm a balti saksa ieo- 
daal-aadlile - ü lem ää
ra suure osatähtsuse 
om istam ine ülikooli 
saamisloos. Venemaa 
tookordsed valitse jad  
jälgisid omi riik lik 
ke huve ja  olid ot
suste tegem isel iva- 
bad balti aadli mõ
just.

Teisal tehakse T a r
tu  ülikooli asutam ise 
fak t olenevaks hoo
pis m uudest asjaolu
dest, nim elt: uute 
kodan lik -kap ita lis t
like so ts iaa lm ajan
duslike suhete tekk i
misest Venem aal 18. 
ja  19. sajandil. Üha 
suurenev  vajadus 
h a ritu d  jõudude jä 
rele ajendas uute 
ülikoolide avamise. 
Vast asu tatud  T artu  
ülikool allus vaid lü 
hikest aega balti 
aadli ideloogilisele 
juhtim isele tem a 
esindajaist koosneva 
konsistoorium i näol. 
Ju b a  1808. a. det
sem bris a llu ta ti ü li
kool v ahetu lt h a r i
dusm inisteerium ile.

Veel näib u n a ru s
se jäänud  olevat seik, 
et «kõikvõimsa» ba l
ti feodaal-aadii ja 
õ igusteta pärism aise 
elanikkonna kõrval 
oli B altim ail ka kol
m as õigusliik seisus 
— linnakodanlus, kes 
omal kombel huv itus 
L iivim aa ülikoolist. 
A adlit ennetades te 
gi T artu  m agistraat 
aasta l 1725 esilduse 
ülikooli avam iseks 
linnas, en t sai kind- 
ra lkuberner Repnini 
kaudu eitava vas tu 
se.

T artu  kõrval h uv i
tus Liivim aa ülikoo
list ka P ärnu . Nagu

allikm aterja lidest 
nähtub, pöördus P ä r 
nu  m agistraat aas
tal 1754 oma esin

d a ja  kaudu ülikoQU 
asutam ise asjus
P ärnus otseselt kesk
valitsuse poole. Nii 
sugeneski a javahe
m ikus 1764—1766 
kaunis intensiivne 
k irjavahetu s aasta 
ni 1710 P ärnus asu
nud ladina-rootsi 
akadeem ia asjus. 
See k irjavahetus 
hõlm ab P ärnu  rae 
taotlusi L iivim aa ü li
kooli avam iseks 
P ärnus 18. sajandi 
teisel poolel ja  on 
seega täh tsaks allik 
m aterja liks TRÜ 
eelloo selgitamisel. 
Veel sisaldab ta  se
nati ukaase aastast 
1764, P ärnu  m agist- 
raad i k ir ju  k rah v  
A leksander Boris- 
sovitš B uturlinile, sa
m uti L iivim aa kind- 
ra lkuberneri G. 
B row ne’i pöördum isi 
P ärn u  m agistraadi 
poole ja  palju  m uud 
ajalooliselt täh tsa t. 
Kogu selle k ir ja 
vahetuse keskpunk
tiks on L iivim aa tu 
levase ülikooliga 
seotud küsim uste 
igaikülgne aru te lu  ja 
traditsioonide otsi
m ine m inevikus.

A rvestades ole
masolevaid rik k a 
likke trü k itu d  ning 
käsik irjalisi allik 
m aterja le , oleks 
kõigiti võim alik hoo
lika lt analüüsida 
meie ülikoolile eel
nenud 18. sajandi 
sündm ustikku ja 
anda sellele m ark 
sistlik  hinnang. 
See on aga veel tä 
naseni tegemata! 
W. v. Bock iseloo
m ustab kõnesolevat 
ajavahem ikku  oma 
k irju tises «Historie 
von der U niversität 
zu D o rp a t,- .»  (Ri
ga, 1864, lk. 135) 
järgm iste sõnadega: 
«. . .  das so gu t wie 
noch gänzlich brach  
liegende Feld der 
Vorgeschichte der 
U niversität zu Dor
p a t . . . » Tahaksim e, 
e t sirgete vagude 
künd ja iks sellel põl
lul saaksid Nõu
kogude Eesti ajaloo
lased.

P. NURMEKUND

«Heade filmide kuu» viimasel nädalal linastub «Kultuurikinos» 
Saksa Föderatiivse Vabariigi film «Ränk hihd». Film loodi noore 
kirjaniku Manfred Gregori romaani «Sild» põhjal. Lääne-Saksa- 
maal korraldatud esikromaani võistlusel (kuhu laekus muuseas 
üle 1000 käsikirja) tuli Gregor oma «Sillaga» esimesele kohale 
ning saavutas kiiresti rahvusvahelise tunnustuse. Romaani ekra
niseeris progressiivne režissöör Bernhard Wicki, kes jätkab oma 
filmis silmapaistvalt Erich Maria Remarque’i romaani «Läänerin
del muutuseta» traditsioone. Ärge unustage vaatamast seda filmil 

Fotol kaader filmist.



Arstid rooli taga
XX sa jand  on tehn ika ja  p rog

ressi sajand. Sellele progressile 
peavad allum a kõik, ehkki see ei 
too a lati kaasa inim ese terv ise p a 
ranem ist. õ igus on prof. L auri 
P ihkalal, kes tunneb  m uret suure 
liikum istiheduse üle. Tem a ees
m ärk — rohkem  ja  rohkem  ak 
tiivset liikum ist — on kü ll õige, 
m itte  a la ti aga otstarbekas. T än a 
päeval ei k u ju ta  keegi a rs ti ette  
ja la , kohver näpu  otsas, ru tta 
m as haige ju u rd e  kuhugi tosina 
k ilom eetri taha. See oli Faehl- 
m anni ja  K reutzw aldi a ja l. T ä
napäeval on valitsevaks saanud  
«iseliikuvad» m asinad — autod 
ja  m ootorrattad .

Ka meie ülikoolis on viim astel 
aasta tel üliõpilaste hulgas üha 
enam  hoogu võtnud tehniliste ja  
p rak tilis te  kogem uste õpetam ine, 
sest on ju  kavas anda igale ü li
kooli lõpetavale noorele spe tsia
listile m ingi ühiskondlik e lu k u t
se. Üheks selliseks praktiliseks ja  
tulevasele arstile  äärm iselt v a ja 
likuks om aduseks on a u to ju h ti
mise oskus.

S eepärast võtsid  eelmise aasta  
lõpul ligi 20 m eedikut e tte  ja  o t
sustasid tundm a õppida au to ju h 
tim ise kunsti. K õrvalseisjail võib 
tekkida küsim us, e t m illest selli
ne agarus ja  kas pole vastuolu 
kaasa ja  m editsiini põhim õtete ja  
tu levaste  to h trite  tegude vahel. 
P ropageerivad ju  m eedikud roh
kem liikum ist ja  viibim ist v ä rs
kes õhus, sam al a ja l aga ise k i
puvad autorooli taha. Tegelikult 
pole siin m ingit vastuolu.

Meie teaduskond valm istab ette 
arste  põhiliselt m aajaoskondades- 
se, seal on aga peam iseks liik lus
vahendiks auto. P aljudel ju h tu 
del pole a la ti võim alik ja  m u idu 
gi ka  o tstarbekas sõita välja  koos 
au to juhiga. K ui arstil on olemas 
ta rv ilikud  oskused ja  juh iluba 
taskus, siis saab an tud  ju h u l o lu
korda väga lih tsa lt lahendada — 
võtad vajalikud  arstim id  ja  in s t
rum endid, istud rooli taha  ja  sõi
dad välja.

Teisest küljest kuluvad auto
juhtimise praktilised kogemused 
veel marjaks ka arsti igapäeva-

Südame
haigustest

ses töös. K asvab ju  päev-päeval* 
m itm esuguste liik lusvahendite 
juh iloa tao tle ja te  arv , need pea
vad aga eelnevalt läbim a arstliku  
kom isjoni. K ui a rs t on ise is tu 
nud rooli taga, siis on ta l ka 
k indlasti selge, m illine peab ole
m a ju h t, et ta  ei m uutuks oh tli
kuks nii endale ku i ka  teistele.

Kolm andaks ei tohi unustada 
veel as ja  em otsionaalset külge: 
annab  ju  juh iluba  võim alused 
suurepäraseks puhkuse veetm i
seks au to turism i näol. Võib-oHa

ülikooli auto-m otokabinetis. Siin 
tek ibk i aga. N im elt pole ülikoolil 
võim alusi nii suures ulatuses 
au to juh te  e tte  valm istada ku i on 
soovijaid. K abineti ju u res  on 
praegu võim alik õppusi k o rra ld a
da 3—4 grupiga aastas ä 30—35 
inim est, see on aga sellise suure 
kollektiivi koh ta  liiga vähe.

Kus on väljapääs?
Ülikoolil on olemas 3 õppeau- 

to t, nendest kasu tatakse m om en
dil kahte, üks seisab ju h i p u u d u 
mise tõttuu K olm anda õppeauto 
kasutuselevõtt võim aldaks ra h u l
dada suurem a arv u  soovijaid.

Võib-olla oleks o tstarbekas k eh 
testada igale kursusest osavõtja-

R . R 1T S I N G

S6KS auiutunoAiu «..»w., _______
m eeldib aga m õnele au tosport — te s ta aa  ig<ue » u u tu w .  ~
au to ra llis t võib osa võ tta  igaüks *® jõukohane “^ks»  yoib-olla_aga
-  ja  m iks m itte  jä rgneda m eie “ J J ?  s?Ue5* hadast v a lja  1RU
dekaani prof. A. L inkbergi ees- Juhtkond vo. Kõrgem a ja  K esk
kuju le , kes on jä rguspo rtlane v " ” “ “  Kom.tee
autorallis.

E t kõiki neid hüvesid k asu ta 
da, jääb  üle a inu lt läbi teha  paa- 
rikuulised  tasu ta  kursused meie

NÄDALAKOMMENTAAR

erihariduse V abariik lik  Komitee.
Selle küsim use lahendam ist 

ootavad pikisilm i paljud.
A. VIIRSALU 
A. PRULER

Tänase päeva probleemid
Kui m e tän a  kõnelem e om a eria la  heast spetsialistist, siis j§

Ü mõtlem e me m itte  ainu lt head eria last e ttevalm istust, kogem usi Ц 
a  ning oskusi, vaid ka i d e o l o o g i l i s t  k ü p s u s t .  Ilm a selle Щ 
Щ üh tsuseta on ku ju tlem atu  nõukogude spetsialist, ilm a selleta ei щ 
Щ tohiks inim esele üldse k ä tte  anda ülikooli diplom it. Sellepärast =
= peam e õppetöö kogu ulatuses sidum a ideoloogilise tööga, peam e g  
§  jõudm a selleni, e t ülikooli lõpetanul ei oleks m itte  a inu lt poiii- ц  
g  tilisi teadm isi, m ida ta  oskab rakendada, vaid e t need tead- =
= mised oleksid kasvanud  ju b a  v e e n d u m u s t e k s .  J a  m itte  Ц 
f| a inu lt passiivseteks veendum usteks, vaid v õ i t l e v a t e k s ,  ц  
1  mis aitavad  ku jundada kogu kollektiivi. N endest probleem i- §§
I  dest oli ju ttu  komsom olikom itee eile toim unud pleenum il, m ille = 
j§ m aterja lid  avaldam e meie ajalehe järgm ises num bris. Ц
§  K ah tlem ata lugesid kõik suu re  tähelepanuga seltsim ees =
§j N. S. H ruštšovi äs jas t kõnet k irjandus- ja  kunstiküsim uste Щ 
щ valdkonnast. T artu  R iiklik Ülikool on meie k irjandusõpeta ja te  =
§§ ning -u u rija te  täh tsa im  ettevalm istaja . Kuid k irjandusteoree- щ 
§  tilise m õtte a ren d a jan a  vabariigis, uu te  probleem ide tõ sta ta jan a  Щ da*Tä viisistas 
Ü ja  lahendajana , kaasaegse k irjanduse ak tuaa lsete le  küsim ustele Ц _ _
Ц reageerijana on eesti k irjanduse ja  rahvaluu le  kateeder kuidagi =
Ц nagu v a rju  jäänud . K uidagi ei saa hoogu ning põlemist sisse Ц 
i  ÜTÜ k irjandusring . Tõsi, tööd tehakse, kuid rohkem  võiks ц  
§§ olla nooruslikku särtsu  ja  te rve t otsinguvaim u. =
Ü T ahaks loota, e t m eie ajalehe jä rgnevates num brites võe- Ц 
§  taks sõna k irjanduse ja  kunsti probleem ide kohta, vaieldaks Ц 
Ü tänapäeva k irjanduse päevaprobleem ide üm ber, sidudes neid =
Ц konkreetselt k irjandus- ja  kunstieluga, k irjanduse õppimise, §
= õpetam ise ning uurim ise küsim ustega meie ülikoolis.
-  Hüll linilillllllülililtlilillllülllülllllllllllllüllüllinilllü'lllllljlllllll :i!!IIMII!||ll!ll!lilllN|||||||ili|||||||||

Eesti NSV tu n 
tu d  k u ltu u ri
tegelane R ichard 
R itsing pühitseb 
25. m ärtsil oma 
60. sünnipäeva.
Sam al a ja l möö
dub 40 aasta t te 
m a astum isest 
lau ljana  T artu  
Ü liõpilaste Meeste 
Koori ja  tä itu b  30 
aasta t dirigendi- 
staaži selles koo
ris.

See on a inu lt 
väike osa juub ila - 
r i tööpõllust. Te
m a tak tikep i all 
on 43 aasta  jook
sul lau lnud  27 
koori ligi 6000 
lauljaga. Hea ja  
algatusvõim elise 

organisaatorina 
on ta  ise paljud  
koorid ellu k u tsu 
nud, olnud kaas
tegev m itm ete kol
lektiivide loomisel 
ja  Eesti NSV Heli
loojate L iidu T artu  
osakonna ra jam i
sel. Kolmel vaba
riik likul ü ld lau lu 
peol oli R. Ritsing 
üheks üldjuhiks, 
sam uti paljudel 

laulupidudel ja  -päevadel üle ko
gu Eesti.

H eliloojana on R. R itsing k ir 
ju tan u d  üle 200 koorilaulu, aga 
ka soololaule, instrum entaalpalu , 
o rkestreeringuid  ja  luuletusi, m i-

T artu  R iikliku Ülikooliga seob 
juub ila ri töö m uusikapedagoogi- 
na  aastail 1934—1958.

TRÜ naiskoori dirigendiks on 
R. R itsing selle asutam isest a la 

tes — ju b a  18 aastat.
Eesti NSV teenelise kunstitege

lase R. R itsingu 60 aasta  juubeli 
tähistam iseks toim ub ülikooli au 
las au to rikon tsert 24. m ärtsil kell 
16. Osa võtavad TRÜ naiskoor, 
segakoor «Vanemuine» ja  T artu  
Üliõpilasm eeskoor n ing vokaal- 
ja  instrum entaalsolistid .

Peahoone 1. auditoorium is ava
takse  ju u b ila ri elu ja  tegevust 
tu tv u stav  näitus.

E. TOOM

Viimasel ajal on palju  kõnel
dud ja  k ir ju ta tu d  keerulistest 
südameoperatsioonidest, p ikkade  
sam m udega arenevast südam e
kirurgiast. Mis küm m ekond  aas
ta t tagasi oli võim atu, on nüüd  
võim alik. Siis peeti paljusid  sü 
dam ehaigusi ja  -rikkeid  ravim a- 
tu iks. Surm  lõpetas ootam atult 
paljude elujõuliste ning pare
m ais aastais inim este elu. Parata  
polnud m idagi. K uid arstid ei 
tunn istanud  paratam atust. Tartus 
hakkas arenem a torakaalkirur- 
gia, kasvas välja  lapsekingadest 
ning Tartu  arstid said teenitud  
tunnustuse.

Igal arengul on juured  ja  pers
p ek tiiv id , asjal algataja. K us kõ 
neldakse saavutustest, seal peab 
olema palju  teh tud  ja  tegijail on 
loom ulikult pa lju  huvitava t ju 
tustada. Kõik need asjaolud ko k 
ku  tõid m ind  ühel pärastlõunal 
M aarjamõisa kliin ikusse A lbert 
K liim ani juurde.

R ahulikud , oma vaikusega p i
sut araks tegevad koridorid, su 
letud uksed, m is varjavad haigla 
argipäeva.

Saavutuste hindam iseks on 
m itm esugused kriteerium id.
A. K liim an ei taha rääkida n ii
pa lju  teh tu st ku i sellest, m is veel 
teha tuleb. Vale oleks arvata, et 
südam ekirurgia on saavutanud  
oma tipu  ja  puhkab  loorbereil. 
K augeltki m itte . Südam ekirurgia  
areng m aailm a mastaabis on suu 
natud operatsioonide teostam ise- 
sele ku n s tliku  südamega. Tava
lised operatsioonid tehakse nn. 
kinnise meetodiga, ku id  keerulisi 
rikke id  ja  vigastusi saab edukalt 
teha siiski silma kontrolli all. 
Need on lahtised südam eoperat
sioonid, m ille tegem isel kasu ta
taksegi «k u n s tlik ku  südant», m is 
pole m idagi m uud  ku i ku n stliku  
vereringe aparaat.

Inim ene ei tohi kunagi rahule 
jääda, olla ükskõ ikne. T u n n u stu 
sele ja  saavutustele vaatam ata  
pole teh tud  veel kõike südam e
kirurgia kiirem aks arenem iseks

Eesti N SV -s. Kõigepealt valutab  
A . K liim ani süda sellepärast, et 
Eestis puudub tsen trum , m is 
oleks varusta tud  moodsa apara
tuuri ja  sptsialiseerunud perso
naliga. Oleks loom ulik, et see k u 
juneks Tartusse V abariikliku  
K liinilise Haigla juurde, sest 
kuskil m u ja l ei tegelda teadusli
ku lt kliinilise meditsiiniga. S iin  
õpetatakse vä lja  üliõpilasi, siin  
täiendavad end arstid. Ka uuri- 
m is- ja  õppebaasid on a inult 
siin.

Uurimistöö tu lem uslikum aks  
m uutm iseks on võimalusi palju. 
A. K liim an m itte  ainult ei näe 
vajadusi, vaid ka reaalseid võ i
malusi nende rahuldam iseks.
. «Praegused laboratooriumid ei 

vasta nõuetele. Nende ü lekoor
m atus on suur. Operatsiooni ajal 
on vahel vaja teha m itm eid  kor
di analüüse, en t suure tööm ahu  
tõ ttu  pole see võim alik. Võivad  
tekk ida  isegi vead diagnostikas. 
Eriti tähtis,» ütleb sm. Kliim an, 
«oleks luua tä iuslik biokeemia- 
lab oratoorium. Suureks abiks 
oleks seal aparaat «M ikroastrup», 
m is teeks ära paljude inim este  
töö. Selle aparaadi m uretsem ine

mm

Mksk i TRÜ ko h v iku  alalistest 
küla listest ei oska v ist enam  

kuju tledagi, et suurte saalide sei
nad järsku  lagedaks jääksid: ole
m e nii harjunud  sellega, et üli- 
koolirahva jaoks siin p idevalt 
oma näitus väljas on.

K es seda kõ ike korraldab? 
K es veidi enne mõne näituse  

väljapanem ist on ü likooli k u n s ti
kabinetis ju h tu n u d  nägema, k u i
das K. Põllu hoolsad käed kor-

aembris hakati aina agaramalt 
arutam a, m illised näitused M osk
vas on välja  pandud.

Seekord ei jäänudki suured  
plaanid ainult plaanideks. Tänu  
sm. Põllu energiale veetsid  21 
kunstikab ineti tegevliiget viis 
päeva oma talvisest vaheajast 
M oskvas, elades Lomonossovi- 
nim elises ülikoolis ja  külastades 
kunstinäitusi.

Esimesel M oskva-päeval viis  
teekond m eid M aneeži, m ille ukse  
taga juba paar tund i enne ava
m ist soliidne järjekord  ootab.

Kunstiiahvas Moskvas

oleks laboratooriumi laiendam i
seks va jalik . Ära tu leks kasu
tada m aksim aalselt meie kesk la 
boratoorium, eriti kom pleksse
teks uurim usteks, sest ka selle 
suunaks on m editsiin i arendam i
ne.»

A m m u  on kadunud teaduskon- 
dadevahelised piirid. Uutes labo
ratoorium ides oleks lai tööpõld 
keem iku te le , füsioloogidele, m a
tem aatikutele , füüsiku te le . M e
d itsiin  vajab neid, et areneda 
edasi.

Südam ekirurg id  on ühe jalaga  
tu levikus, ku id  pika sam m u as
tum iseks pole veel ruum i. Ent 
asi peab hakkam a n ihkum a. Uute 
laboratooriumide asupaigaks 
võiks saada haigla praegune po
likliin ik , m ille teise kohta  ü le 
v iim ist on am m ugi plaanitsetud. 
M illegipärast on aga selle asja 
organiseerim ine soiku jäänud. 
A paratuuri m uretsem isega on 
raskused suuremad. K uid kas 
siin ei saaks m ingil määral abis
tada ülikool?

I. M ADISSOO

raldavad, liigitavad ja  tõstavad  
uusi maale, — need teavad seda. 
K üllap nad on ka kuulnud , k u i
das siin arutatakse, m ida  ju st 
v aa ta ja le  järgm isel korral p a k
kuda  — kas tu tvustada  mõnd uut 
m eistrit või m eenutada vana, kas 
hankida midagi toredat Ta llin 
nast või pöörduda T artu  ku n s tn i
ke poole.

Lähem as tu lev ikus aga on plaa
nis näitus, m ille väljapanekuid  
ku s tk i ei paluta, ku id  m is ometi 
enam vaeva nõuab ku i kõ ik eel
mised: ülikooli kunstirahvas an
nab aru oma viim ase aasta loo
m ingust. Sellest, m is paremini 
välja on tu lnud, ju tu stavadki 
varsti kõigile akvarellid, maalid  
ja  graafika TRÜ ko h v iku  seintel.

A jal, m il näitus väljas on, teab 
igaüks, et ülikoolis on olemas 
kunstikab inet, m uul ajal m eenu
tab ta  ennast aeg-ajalt uudselt 
ku junda tud  loosungitega aulas ja  
auditoorium ides, sam uti seinaleh
tedega ja  piltidega õppehoonete 
seintel. K unstirahvas ise aga 
võiks pa ljustk i huvitavast rääki
da. Järjest valm ivad akvarellid, 
sünnivad esimesed eksliibrised, 
põletusahjust on oodata m õni sa- 
vivaas või p isifiguur (kas jääb 
terveks või põleb k a tk i? ) . . .

See kõ ik toim ub Tartus  — aga 
kunstirahvast tõm bavad ka  ka u 
gused.

Öeldakse, et enne ku i üritada  
p ikem a t reisi, tu leb  N uustakul 
ära käia. Ülikooli kunstikab inet 
pidas seda juh is t silmas: juba  
oktoobris käidi läbi Tallinna  
m uuseum id  ja heideti p ilk  kuns- 
tiin stituu ti; Tartu  näitustega hoi
ti end pidevalt kursis — ja  det-

Meil õnnestus siiski p iletid  saada 
ja  ära näha M oskva kunstn ike  30 
aasta  looming, m illest viim asel 
ajal nii pa lju  ju ttu  on. M õnestki 
teosest on nähtud  reproduktsioo
ni, ent enam asti pole reprodukt
sioon siiski originaalile kuigi lä
hedane (ku i üllatav oli seepärast 
ere päikesepaiste A . L aktionovi 
maalil «Kiri frondilt»).

T retjakovi galeriis leiduvaid  
huvitavam aid  teoseid oleme rep
roduktsioonidel am m u tundm a  
õppinud. Võis aga konstateerida, 
et Repini «Keeldumine arm u
lauast», m ida võiks ku ju tleda  
poolt seina katvana, on tegeliku lt 
päris väiksem õõtm eline p ildike, 
et B rüllovi maalide värvid  on te 
gelikkuses siiski teistsugused ku i 
üksteisest • erinevatel reprodukt
sioonidel . . .

P uškini-n im elises m uuseum is  
avasid Jugoslaavia p rim itiv istid  
oma kum m alise maailma; m õle
mad L eder’d panid tundm a, ku i 
vähe kodus m e kunstivallas siiski 
oleme; ja  ku i lõpuks silmade ees 
seisid Claude M onet’, Degas’, Re- 
noiri ja  Rodini teosed, siis m ee
nusid ta h tm a tu lt ühe M oskva  
ku n stn iku  sõnad:

«Кто в Москве не бывал, кра
соты не видал . ..»

N üüd on M oskva-reis juba ka u 
geks m in ev iku ks m uu tunud . Aga  
ku i kevad kord pakase võim u  
murrab ja  uus vaheaeg läheneb,

VESTE

Valimised
K ultuurm assilise sektori va li- 

m ine on tõsine ja  tähtis asi. Se l
lepärast meie, kursuse büroo 
liikm ed, hakkasim e selleks va l
m istum a täie teadmisega vastu 
tusest oma otsuse eest. M õtlesi
me kaua, keda soovitada sellele 
tööle.

«Panen ette Aruste!» ü tlesin  
mina. «Ta õpib hästi ja  . . .  üldse!» 

K õik jäid mõttesse.
«Ei,» teatas äkk i meie komsorg,

«A ruste t ei tohi valida. Ei tohi 
sellepärast, et ta  õpib kõrgenda- 
tule. A ruste peab tegem a teadus
lik ku  tööd, pa lju  lugema, üh is
kondlik  töö hakkab  teda sellest 
eemale kiskum a  ...»

«Võib-olla Nööriste?» tegi kee
gi ettepaneku. «Ta omab autori
teeti ...»

Jälle jäid kõik mõttesse.
«Ka ei kõlba ...»  ohkas ko m 

sorg, «Nööristel on suur autori
teet, ku id  m e kavatsem e teda va 
lida ülikooli komiteesse.»

«Siis valim e võib-olla Tamm es- 
te? . . .  Tem a teeb üh iskond likku  
tööd esim esest kursusest saadik.»

«E ks ole ju , jälle Tammeste,»  
polnud komsorg nõus. «Ei saa ju  
kogu tööd ainult Tam m este kaela  
veeretada. Vaja on värske t kaad
rit.»

«Kuidas on lugu Niinestega?» 
küsisin  m ina. «Talle ju  m eeldi
vad igasugused ku ltuurilised  ü r i
tused ...»

«Tema veel puudus!» lõi ko m 
sorg käega. «Tantsuõhtud, k o n t
serdid, sigin-sagin  — vaat m is te 
mal meeles mõlgub . . .  Ei m ingit 
tõsist suhtum ist!»

«Noh, m is siis ikka . Sellisel ju 
hul tuleb valida Jupiste,» ü tlesin  
kurva lt.

Kõik vaatasid komsorgi poole. 
Too m õtles paar sekundit, ohkas 
siis ja  noogutas peaga.

Jah, Jupiste oli v ist kü ll ainuke 
sobiv kandidaat. Ta ei õppinud  
kõrgendatule, ei te inud  teadus
likku  tööd, luges vähe, autoriteeti 
ei omanud, polnud kunagi tegel-

-------, nud üh iskond liku  tööga, oli värs-
siis ei m alda kunstirahvaski enam  ĵ e kaader ja  ei sallinud silma
paigal püsida: tuleb ju  üha roh- otsaski igasuguseid ku ltuurilisi
kem  näha ja  teha. Mis ees seisab, üritusi. 
on tore ja  huvitav . „  „

G. GORINI järgi
J. KOEMETS, ajakirjast «Junost»

eesti fil. IV k. üliõpilane P. JÄRVE
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M öödunud nädala l võistlesid 
meie ülikooli suusa ta jad  Otepääl 
ENSV üliõpilaste m eistrivõistlus
tel. f *

Meie koondvõistkond saabus 
tagasi järjekordse, en t ü lekaa lu 
ka võiduga.

ENSV üliõpilasm eistritiitleid  
toodi T artusse m aksim aalne 
a r v — 15.

K olm ekordseteks m eistriteks 
tulid: L aur L ukin  — 15 km, 
30 km  ja  teatesuusatam ises, 
Aadu P ind  — slaalomis, kahe
võistluses ja  teatesuusatam ises, 
Agnes Adam son — 5 km, slaa
lomis ja  teatesuusatam ises. Kaks 
m eistritiitlit om andas Helle Rit- 
sing 40 km  ja  teatesuusatam ises. 
Suusahüpetes tu li m eistriks Endel

Ojasalu. Teatesuusatam ises võit
sid m eistritiitlid  veel H ain Kinks, 
Jaan  K undla ja  S ilja Schneider.

Kolme parem a suusa ta ja  hulka 
kuulusid meie suusatajatest: H el
le R itsing II koht 5 km, Jaan  
K undla II koht 15 km, H ain 
K inks II koht 30 km  ja  III koht 
15 km, Maie Toom II koht slaa
lomis, M ati M ajas III koht kahe
võistluses, Agnes Adam son II 
koht 10 km.

Kolm päeva kestnud võistluse 
jä re l ku junes ENSV kõrgem ate 
õppeasutuste parem usjärjestus 
suusatam ises: .

1. TRÜ 11 m iinuspunkti;
2. EPA 27 m iinuspunkti;
3. TPI 28 m iinuspunkti;
4. TPed I 34 m iinuspunkti.

Kui valim as oli käidud, istusi
me autobussidele ja  suundusim e 
K äärikule. On nagu tavaks, et 
«K ääriku m ängud» ja  valim ised 
on lahutam atud .

«K ääriku mängude», üh tlasi 
TRÜ Spordiklubi parim ateks olid:

Suusahüpetes
1. Endel O jasalu  — kehakul- 

tuuriosakonna I kursuselt 213,0 p;
2. A adu P ind — kehaku ltuu ri- 

osakonna III ku rsuselt 200,3 p;
3. M ati M ajas — A rstitea

duskonna III kursuselt 200,0 p.
Kahevõistluses 

(hüpped -f 15 km)
1. Aadu P ind — kehaku ltuu ri- 

osakonna III kursuselt 440,2 p;
2. Endel O jasalu — kehakul- 

tuuriosakonna I kursuselt 417,9 p;
3. M ati M ajas — A rstitea

duskonna III kursuselt 414,8 p.
5 km  naistele

1. Agnes Adam son — kehakul- 
tuuriosakonna III kursuselt 18.37;

2. Helle R itsing — kehaku ltuu- 
riosakonna III kursuselt 18.46;

3. Mai Luik — õppejõudude- 
teen is tu ja te  kehaku ltuuriko llek 
tiiv ist 19.15.

15 km  meestele
1. H ain K inks — kehaku ltuu - 

riosakonna III kursuselt 49.13;
2. A natoli K rein in  — kehakul- 

tuuriosakonna IV kursuselt 50.34;
3. Ja an  K undla — kehaku ltuu - 

riosakonna IV kursuselt 52.08.
S laalom  naistele

1—2. Agnes Adam son — keha- 
ku ltuuriosakonna III kursuselt 
46,0;

1—2. Agnes Nopasson — TRU 
Spordiklubist 46,0;*

3. E rna Abel — õppejõudu- 
d e-teen is tu ja te  kehaku ltuu riko l
lektiivist 46,6,

S laalom  m eestele
1. M art Edur — kehaku ltuu ri- 

osakonna lõpetanu 34,5;
2. A adu P ind — kehaku ltuu ri- 

osakonna III kursuselt 34,8;
3. H erbert Abel — TRÜ Spor

diklubist 39,1.
4X5 km  meestele

1. K ehakultuuriosakonna IV

H i - h i h i i !

18. novembril 1956. a. ootasid tu
handed Austraalia linna Sidney 
elanikud olümpiatule saabumist. ..

Juba paistiski eemalt nooruk, riie
tatud valgesse särki. Kõlasid tervi- 
tushüüded.

Linnapea tahtis juba alustada 
tervituskõnet, aga äkki märkas, et 
tuli põles mitte olümpiatõrvikus, 
vaid tühjas mocsipurgis, mis oli 
kinnitatud tooiijala külge.

Selgus, et kohalikud üliõpilased 
otsustasid «naljatada». Tõeline 
olümpiatõrvik toodi kohale 2 minu
tit pärast üliõpilast.

Linnapea pööras selle intsidendi 
naljaks, pealtvaatajad aga olid sol
va tu d  oma parim ates tunnetes.

kursus (Tani, K reinin, Kundla, 
Lukin) 69.00;

2. kehakultuuriosakonna III 
kursus (Tallo, Levandi, Kinks, 
Pind) 71.08;

3. Füüsika-M atem am atikatea- 
duskond (Rahusoo, M akar, Tam - 
m eräid, K ärner) 77.28.

3X3 km  naistele
1. õppejõudude-teen istu jate  ke

haku ltuuriko llek tiiv  (Abel, Luik, 
Mandel) 36,24;

2. kehakultuuriosakonna III 
kursus (Luisk, Ritsing, Adamson)

37.32;
3. kehakultuuriosakonna I k u r 

sus (Metsoja, V arrand, Schnei
der) 38.49.

P ärast konkuren tsitihedat 
võistlust reastusid  võistkonnad:

1. kehakultuuriosakonna III 
kursus 79 m iinuspunktiga;

2. kehakultuuriosakonna I k u r
sus 138 m iinuspunktiga.

3. Bioloogia-Geograafiateadus- 
kond 171 m iinuspunktiga; '

4. F üüsika-M atem aatikateadus- 
kond 175 m iinuspunktiga;

5. A jaloo-K eeleteaduskond 176 
m iinuspunktiga;
- 6. kehakultuuriosakonna IV 
kursus 181 m iinuspunktiga.

Traditsioonilised «K ääriku 
mängud», traditsiooniliselt tore 
ilm  ja  hea libisem ine tegid või
m alikuks tublid  tagajärjed .

Olgu suurepärane hooaja lõpp 
ja  toredad saavutused in n u sta 
jaks veelgi hoolikam ale etteval- 
m istum isele uueks hooajaks.

A. Okas

Viis rekordit, 
A. Heinlaid 

meistersportlaseks
VSÜ «Kalev* T artu  te rrito - 

riaalnõukogu I etapi tõstespordi- 
võistlustel olid heas sportlikus 
vorm is TRÜ sportlased. Nad 
püstitasid  kokku 5 Eesti NSV 
rekordit.

Kõige m eeldivam a üllatuse 
valm istas kehakultuuriosakonna
IV kursuse üliõpilane kesk- 
kaallane A rne H einlaid. Tem a 
saavutused  (rebimises 132,0 kg, 
tõukam ises' 162,5 kg  ja  kolme- 
võistluse kogusum m as 415 kg) on 
uu teks suurepärasteks vabariig i 
rekorditeks. Ü htlasi tä itis  ta  
selle tag a jä rjeg a  esm akordselt 
NSV Liidu m eistersportlase no r
m atiivi.

M öödunud aastal, kui nende 
kursus hakkas taotlem a kom 
m unistliku  kursuse nim etust, 
kuulusid  võetud kohustuste h u l
ka A rnel ka järgm ised nõuded: 
hästi õppida ja  saada m eiste r
sportlaseks. Kõigil eksam eil on 
ta  vastanud  väga hästi. Nüüd 
tä itis  ta  ka järgm ise ülesande.

A rstiteaduskonna III kursuse 
üliõpilane A. Tam m et (keskkaal- 
lane) on viim asel a ja l sageli 
võistelnud. K alingradis NSV L ii
du noorte tõstespordi esivõistlus
tel saavutas h in n a tav a  II koha. 
Nüüd T artu s  suu tis ta  püstitada 
vabariig i uue noorterekordi (re
bim ises 117,5 kg), kuigi oli veel 
väsinud eelm istest võistlustest.

R askekaalus püstitas Eesti 
NSV rekordi surum ises (129,5 kg) 
ülikooli asp iran t E. Simson, kes 
võistles pärast kaheaastast vahe
aega esm akordselt.

J. LO КО

X V I O I
(Algus lk-1 2.)

sus väike. See annaks siiski parandada, sest kui 
mõned võivad edukalt töötada, miks siis teiäed 
ei saa. *

Arvukalt ettekandeid on meie suurimast tea
duskonnast — Arstiteaduskonnast. Tervelt 50. 
Siin käsitletakse probleeme, mis on praegu põle
tavalt päevakorras (kasvajate küsimus, kudede 
siirdistutamine, veresoonte plastika jne.). Nii 
mõnigi üliõpilane on haiglas saanud nagu oma
inimeseks, end n.-ö. sisse elanud. Siit saab tõu
ke ka teaduslik uurimus. Võiks nimetada 
A. Kallikormi, T. Sullingut ja paljusid teisi.

Teaduskonnal on t i h e  k o n t a k t  t e i s t e  
l i i d u v a b a r i i k i d e  k õ r g e m a t e  m e d i t 
s i i n i l i s t e  õ p p e a s u t u s t e g a .  Kon
verentsile on oodata külalisi Dagestanist, Tad- 
žikistanist, Grodnost, Minskist, Vilniusest, ja 
mujalt.

Huvitav on ettekanne Moskva Riiklikust Üli
koolist «Ladina-Ameerika rahvamuusika arengu
teed. Sisuka tööga «Eksperimentaalseid andmeid 
jäsemete magistraalarterite ja veenide plasti
kast» esinevad Dagestani Meditsiinilise Insti
tuudi üliõpilased A. A. Aliskandijev, A. Z. Ali- 
jevja ja A. A. Tšudinov.

Külalisi on ka mujal. Võõrkeelte sektsioonis 
esineb ettekandega «Süntaksihomonüümia kõr
valdamisest masintõlkel» Herzeni-nimelise Le
ningradi Riikliku Pedagoogilise Instituudi III kur
suse üliõpilane L. Fahridinova, bioloogia-geo
graafia sektsioonis arutatakse Leningradi Riik
liku Ülikooli IV kursuse üliõpilase S. E. Aira- 
petjantsi tööd «Zaravšeni liustiku morfoloo
giast».

Muidugi ei puudu esindajad meie vabariigi 
kõrgematest õppeasutustest. Eriti huvitav on 
TPI toiduainetetööstuse tehnoloogia V kursuse

üliõpilase T. Tepaksi uurimus «Agar-agari toot- 
misvõimaluste uurimine Läänemere punavetika- 
test» ja Tallinna Pedagoogilise Instituudi II kur
suse üliõpilaste R. Tamme, M. Mäe, K. Märja 
töö «Erinevates vahetustes kooliskäivate õpilas
te kehalise arengu võrdlus».

Kõrgemate õppeasutuste vaheliste teaduslike 
ettekannete vahetamine on viimasel ajal üha 
suurema hoo saanud. Nii esinesid vene filoloogia
V kursuse üliõpilased U. Vahter ja K. Lumera 
oma töödega P i h k v a s  j a  R i i a s .  Ajaloo-osa- 
konna V kursuse üliõpilane Mare Aun sõidab 
Moskvasse arheoloogide IX üleliidulisele konve
rentsile. Sidemed pealinnaga on tal vanad juba 
kolm aastat. Selle aja jooksul valminud töö ta
hab ta esitada võistlustööna. M o s k v a  R i i k 
l i k u  Ü l i k o o l i  teaduslikule konverentsile sõi
davad Ü. Pihlak ja U. Pragi geograafiaosakon- 
nast, K i i e v i s s e  M. Rahi ja T. Sutt bioloogia- 
osakonnast, sõidetakse D u š a m b e s s e  jne.

Möödunud aastal meil k o n s e r v a t o o r i u 
m i s t  esinejaid polnud, tänavu on. Et nende 
teadusliku töö esitamisel on vajalikud klaver, 
viiul jms., siis kuuleme Mart Traksmanni (viiul), 
Tiiu Rauda (klaver), Jonas Antanaviciust (laul) 
ja Liina Jõksi (klaver) ülikooli klubis. Nad esi
nevad s õ p r u s õ h t u  esimesel poolel, teise poo
le sisustab «Harvlek», ülikooli isetegevuslased  
ning kõik osavõtjad. Tegelikult algab konverents 
juba varem: 27. märtsi õhtul kell 19.30 toimub 
aulas Tallinna Riikliku Konservatooriumi üliõpi
laste Liina Jõksi (klaver) ja Toomas Tummelehe 
(tšello) kammermuusika õhtu.

Konverents tõotab tulla sisukas. Külalistele on 
planeeritud ekskursioon meie Käärikuga tutvu
miseks. Mitte iga ülikool ei saa sellise spordi
baasiga kiidelda. 28. märtsil kell 20 on ülikooli 
klubis sõprusõhtu. A l u s t a t a k s e  r a n g e l t  
t e a d u s l i k u  t ä p s u s e g a  ja seekord peale 
20.00 enam sisse ei lasta. 30. märtsil kell 15 toi
mub aulas l õ p p - p l e n a a r i s t u n g .  <

Jääb soovida vaid konverentsi head kordami
nekut ja rohkearvulist ning tähelepanelikku  
auditooriumi. E. BRAND

'kmsiUmkmHe J(jö ja  puhkllS
Järgmine m uusikakuulam ine  

toimub TRÜ klub i ülemises saa
lis esmaspäeval, 25. m ärtsil 
kell 21. Kavas on S. P rokofjevi 
7. süm foonia, süit G. G ershwini 
ooperist «Porgy ja Bess» Miles 
Davise ja Gil Evansi orkestri 
esituses ning laule vokaalkvar- 
te ti «H1 — LOOS» ettekandes.

R. M ARVET

Auto-motospordi 
_ kohtunik

A uto-m otcspordi kohtunike 
ühiskondliku elukutse tao tle ja 
tele algavad 25. m ärtsil kell 17.30 
ALMAVÜ Linnakom itee ruum es 
(Kingissepa tn. 53 õue k au 
du) kursused.

löö  hakkab  toim um a esm as
päeviti ja  reedeti sam al kella
ajal, kokku 5 tund i nädalas.

Teoreetiline kursus kestab
5 nädalat, enne kategooria saa
m ist tuleb  aga võ tta  osa p ra k ti
kandina 10 võistlusest.

See on auto-m oto alal ainuke 
ühiskondlik elukutse, m ida saab 
om andada ilma, et oleks va ja  
juhiluba. A ktiivsetel osavõtjatel 
võim aldab au to-m otokabinet 
aga õppida juh iloa tao tle ja te  
kursuste l eelisjärjekorras.

Tartu— Kilgi— 
— V asu la— Tartu

Pühapäeval, 24. m ärtsil kell 10 
algab uju la  juurest ühine suusa- 
m a tk  EPA ja TRÜ õppejõudu
dele, teen istu ja te le ja  üliõpilas
tele. Sam al ajal selgitatakse 
puhkepäevam atkade populaar
sus EPA-s ja  TRÜ -s ja teadus
kondade kaupa (arvutatakse osa
võ tja te  pro tsen t teaduskonna  
õppejõudude ja üliõpilaste ü ld 
arvust).

Soovijad võivad m atka l võtta  
osa m atka-alasest võistlusest. 
M arsruudil on 3 kontro llpunkti, 
kus tuleb lahendada lihtsaid  
m atkam isega seotud ülesandeid  
(näit. m äärata kahe p u n k ti va 
heline kaugus jne.). Võistlejate  
registreerim ine toim ub enne 
starti u ju la  juures. Võistkonna  
suurus 4— 10 inim est. Parima  
m atkagrupi määrab väikseim  
m iinuspunktide arv. Ü lesannete 
vastused esitab grup ijuh t m atka  
lõpul fin išikoh tun iku le . M atka- 
alane võistlus õppeasutuste ja  
teaduskondade parem usjärjes
tuse m ääramisel arvesse ei 
lähe!

Iga m atkast osavõtja saab 
em bleem i.

TRÜ Spordiklubi

Teisipäeva õhtul toim us aulas 
vestlusõhtu teemal: «Töö ja  puh 
kus». Meie kollektiivi liikm ete 
dots. J. Saarm a, vanem õpetaja 
A. V iru ja  üliõpilase M. T itm a 
kõrval olid oodatud külalisesine
ja teks V. Panso, K. Ird  ja  apa- 
raad itehasest sm. Kukk.

Et tööpäeva lühenem isega kas
vab jä rje s t töö ta ja te  vaba aeg, 
kerkib küsim us puhkuse õigest 
ja  otstarbekohasest veetm isest 
üha te ravam alt päevakorda. Kas 
oblomovlik olesklem ine või keha 
ja  vaim u arendam ine, kas k u l
tu u riv äärtu s te  nau tim ine või a ja  
pillam ine tüh is te  m eelelahutuste
ga?

Inim ene peab püüdlem a tä iu s
likkuse ja  tippude poole. Ikka ja  
jä lle on rõhu ta tud  harm oonilise 
inim ese kasvatam ise vajadust. 
M itte vaim  v õ i  keha, vaid keha 
j a vaim. Tuleb vältida negatiiv
seid m õjusid (alkohol, nikotiin, 
oblomovlus) ning need asendada 
positiivselt m õjuvate fak toritega

(kehakultuur, sport, karastam i- 
ne, kunstisaavu tustest osasaam i
ne jne.).

Oma igapäevases elus panem e 
vähe rõhku kaastöö taja tes nea 
tu ju  ja  optim istliku meeleolu loo
misele. P a lju  on veel norim ist ja  
virisem ist. Ometi on positiivsed 
emotsioonid, nagu naer, huum or, 
rõõm, rahuldus, õnn jne. to h u tu 
teks te rv is t ja  tööjõudu tõstva
teks teguriteks. Rõõm liikum isest 
ja  tööst, rahu ldustunne m äetipu 
vallu tam isest — ja  mis peaasi — 
võit iseenda üle on eesm ärkideks, 
mille poole me peam e püüdm a 
nii töös kui puhkuses.

B. TAMM

E P A  V Õ l l l S

Laupäeval, 16. m ärtsil peeti 
EPA ja  TRÜ õppejõudude ja  
teen is tu ja te  vaheline sõpruskoh
tum ine võrkpallis.

Mõlemad kohtum ised nii nais
tele kui ka m eestele võitsid EPA 
võrkpallurid .

A. REBAN E

U usi
k o j t ip e k t e

TEADAANDED
TRÜ KfNOLEKTOORIUMlS

TÄN A kell 19 õppehoones V ane
muise tn . 46 H. K urm i loenq «Tak
titun ne käitum ises.»

Rootsi do ku m en taa lfilm  «Sõjaroi
m arid» .

*
29. m ärts il kell 19 H. Kadastiku  

In teg raa l võ rran d  id loentJ «Headest ja  halbadest h a r ju 
m ustest».

U. Mereste. Ü lesandeid statis tika  
p rak tiku m ik s . 19 kop.
X IX  — XX sajandi v ä lis k ir ja n ik k e  I —
II. 16 kop.

E. Jürim äe.
11 kop.

V. L iiv . Texte fü r  Philologen. , r iln?id £M,id.aqi halba pole õp*ta- 
30 kop. *ud>> Ja «Egiptuses»,

^Rahvamajanduse 6'ökonoomika»|П?0
Onne,

ENE MAASIK
ja

PRIIT JÄRVE!
Lääne filoloogia III kursus

kop.
Учебное пособие no химии для участ

ников курсов квалификации I. 6 коп.
Kaubandusalaseid õppematerjale 
kvalifikatsiooni kursustest osavõtja
tele III. 8 kop.
J. Tehver. Suuõõne ja  hammaste  
histoloogia. 12 kop.

J. O kk. Tootm isvõim lem ine 4 kop.
K. P arve l, A. Ruuvet, V . V a lk .

Raam atupidam ise alused I. 31 kop. > U E l-S
K irjand use ja  rahva luu le  radadelt, , • •
21 kop. Raamatukoguhoidjad — kirjan-
Füüsika-alaseid õppem aterja le  kva- dusringi juhatajad kogunevad
miki6Sik0nikUrSUSteSt osavõtJatele h o m m e ,  23. märtsil k e l l  15

A. Lepp. In im ese lihaste süsteem. TRÜ Teadusliku Raamatukogu
36 kop. _ kataloogide ruumi.

Tuletame meelde, et auhinnatööde esitamise viimaseks 
tähtpäevaks on 1. aprill. 

Hilisemad tööd arvesse ei tule.

Tänase a ja leh en u m b ri k u ju n d as id  
ja  k ü ljen d asid  žu rn a lis tik a  e r ih a ru  
III k u rsu se  ü liõp ilased  E. OJAND ja  
E. BRAND.

Toimetaja J. Peegel
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim. trü k ik o ja  
trü k k . T artu , ü likooli 17/19. Üksik- 

„  __ „  . .  n u m b ri h ind  2 kop. Tellim ise
nr. 2500 . mb 00595.

Üksmeelt teie ühisele teele, 

VIRVE SAKK 
ja

KALJU KASEORG! 

Vene filoloogia II kursus
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Ühise ürituse nimel
Meil on saanud m eeldivaks tavaks tähistada olulise

mate ja  tulem usrikkam ate üliõpilaste teaduslike tööde val
mimist ühise üleülikoolilise teadusliku konverentsiga. Ena
mik ettekandjaist astub siin esm akordselt oma töö tu lem us
tega laiem a üldsuse ette, et ära kuulata  arvam usi, kaitsta  
oma seisukohti, m illedeni on jõutud enam  kui sem estri- 
pikkuse pingerikka töö tulem usena, ja  am m utada diskus
sioonist uusi ideid, uusi m õtteid edaspidiseks tööks. Tea
duslik töö on tu leviku kõrgem a haridusega inimesele möö
dapääsm atuks vajaduseks.

Ka õppimisprotsess kõrgemas õppeasutuses organiseerub 
ja korraldub  nii üm ber, et ta  hakkab ikka rohkem  ja  roh
kem sisaldam a iseseisva uurim istöö elemente. Seega siis — 
mis täna on veel üksiknähtus, haarab  ainult osa üliõpi
laskonnast, on homme juba üldine ning haarab  kogu ü li
õpilaskonda ja  ülikooli lõpetajaid. Et m itte ajast m aha 
jääda, on juba täna  tarv is m õtelda homsele. Juba  täna  on 
tarvis alata  teadusliku töö kogemuste õppimist ja seda 
kõikides selle töö etappides. H arjugem  juba täna seile m õt
tega, et ühiskond võim aldab m eil just sel põhjusel saada 
kõrgem at haridust, et ta  loodab, et meist kunagi saavad 
inimesed, kes teadust edasi viivad — igaüks oma jõudu 
mööda. Ja  nii tu lebki vaadata ka käesolevale konverentsile.

Ärgu olgu siin ühtegi pealtvaata ja t ega kõrvalehoidjat. 
See pole m itte ainult e ttekandjate  ü ritus — selle au osali
seks said ainult vähesed parim ad meie hulgast, vaid meie 
kõikide üritus. Meilt kõigilt oodatakse kaasaelam ist e tte 
kannetele, selle m õistm ist ja  omapoolsete arvam iste aval
dam ist töö kõigi etappide kohta. Ärgem olgem kitsid ka 
arvam iste avaldamisega töö edaspidise käigu, senise töö 
realiseerim ise ja tulevikusuundade kohta. Jätkem  konve
rentsi ajaks m aha meie tavaline liigne tagasihoidlikkus. 
Olgu konverents diskussioonirikas ja  v irgutagu kõiki tea 
duslikult mõtlema, teaduslikku tööd jätkam a ja kus seda 
veel teh tud  pole — ka teaduslikku tööd algama.

Teadusala prorektor 
J. TAMMEORG,

ÜTÜ vabariikliku nõukogu esimees

ÜTÜ nõukogu palub auhinnatööd tuua 1. aprillil 
16—17 ÜTÜ ruumi (asub Kingissepa tn. õpperaamatu

kogu saali vasakpoolses tiivas). Sealsamas lahendatakse 
kõiki auhinnatöödega seotud küsimusi. ÜTÜ nõukogu

ALUSTAS TÕÜD UUS RING
N eljapäeval, 21. m ärtsil kell 

17 tu li küm m ekond füüsika
osakonna noort üliõpilast ü ld 
füüsika kateedri I auditoorium i, 
e t asu tada rakendusfüüsika ring. 
A tm osfäärielektri ringi ajaloost 
ja  rakendusfüüsika ringi üles
annetest rääk is dotsent J. Reinet, 
vanem insener J. Elgas tu tvustas 
noori m õõteriistade valikuga ja  
elektronseadm ete ehituse ja  ka
sutam isega.

R akendusfüüsika ring organi
seeriti füüsikaosakonna vanim a 
ringi, s. o. a tm osfäärie lektri ringi 
baasil. V iimane a lustas oma 
tööd juba 1950/51. õppeaastal, 
seega enam  kui küm m e aas ta t 
tagasi.

A tm osfäärielektri ringi alg
päevil tegelesid ringi liikm ed 
peam iselt õhuionisatsiooni u u ri
misega, m õningal m ääral ka 
ap a ra tu u ri täiendam ise problee
m idega (O. Saks). Peagi laienes 
tem aatika ja  hakati uurim a 
tehisionisatsiooni ja  konstruee
rim a selleks vajalikke aeroioni- 
saatoreid ja  aerosoolionisaatoreid 
(H. Tam m et jt.). V arsti oli ringi 
tem aatika nii laienenud, e t 
atm osfääri ionisatsiooni u u ri
mine m oodustas juba vähem 
täh tsa  lõigu ringi tem aatikast. 
H akati otsim a teid ionisatsiooni- 
näh tuste  rakendam iseks m itte 
a inu lt m editsiinis, vaid ka töös
tuses ja  põllum ajanduses. K onst
rueeriti elektroaerosoolgeneraa- 
toreid kunstliku  hingam ise apa
raa tide  juu rde (E. Tamm) ja 
töötati välja  vesinik-leek- ja 
argoondetektoreid gaaskrom a- 
tograafidele (M. V ahem etsa ja 
J. Puskar). Sam uti a lustati la ial

dasi katseid, et värvipüstoleid 
m uuta elektrostaatilisteks värv i- 
püstoliteks (L. Visnapuu) või 
töötada välja  staatiliste laengute 
n eu tr aliseeri j aid trük ikä itis te le  
(T. P ärnik) jne.

Kõik need t^öd ei m ah tunud  
enam  atm osfäärie lek tri ringi 
raam idesse ja  päevakorda tekkis 
vastava lt ringi töö sisule m uuta 
ka ringi nim etus. Olgugi et 
atm osfäärielektri ring  rida aas
ta id  töötas tagasihoidlikult, on 
tem a perest võrsunud väga tu b 
lisid noori, kellest p a lju d  töö ta
vad praegu  edukalt T artu  R iik
likus Ülikoolis või ENSV Tea
duste Akadeemias. Nii näiteks 
on eksperim etaalfüüsika kateedri 
õppejõududest üliõpilastena töö
tanud  m ainitud  ringis vanem 
õpetaja A. H aav ja  vanem insener 
O. Saks; teoreetilise füüsika k a 
teedri perest on Olnud ringi 
liikm eteks vanem õpetaja Aare 
Koppel ja  asp iran t L. Palgi. 
Ü ldfüüsika kateedri noortest 
Õppe- ja  abiõppe j õududest on 
ringis tegelnud asp iran t H. T am 
met, vanem insener E. Tamm, 
assistent V. K raav, vanem labo
ran t J. Salm ja  laboran t L. Vis
napuu.

Ka ENSV Teaduste A kadee
m ias on rida noori, kes üliõpilas
tena töötasid atm osfäärielektri 
ringis. Nii näiteks on enam ik 
biofüüsikasektori füüsikuid ol
nud ringis silm apaistvad töö ta
jad  (R. Vaher, E. Raukas, 
T. P ärn ik  jne.).

Tuleks siinkohal m ainida, et 
atm osfäärielektri ringi liikmeid

(Järg  lk-1 3.)

Kõiqi m aade pro letaarlased , ühinege!

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE. 
REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA A M E TI

Ü H IN G UK O M ITEE HÄÄ LEK AND JA

REEDEL, 29. MÄRTSIL 1963

N r.

9Г549)
X V I aastakäik

(Ihel ohtuL tiig i tänava 
vanas ühiselamus

Kell näitab  seitsm endat õh tu 
tundi. Nüüd peaksid kõik, ka 
kõige hilisem ad loengud olema 
lõppenud ja  üliõpilased tegutse
m a ju b a  oma äranägem ise järgi.

A stum e tu p p a  nr. 19, kus ela
vad II kursuse stomatoloogid 
(toavanem  Helene Tõnisson). 
M illega nad tegelevad? Üks tü ta r 
laps silm itseb kriitilise pilguga 
radioola helipead — m idagi on 
korrast ära.

Kolm istuvad laua ääres. «Nõu
kogude Eesti Tervishoiu» v ii
m ane num ber, hunnik  konspekte, 
«Norm aalne füsioloogia», pabe
rid, pliiatsid  ja  süvenenud pead 
selle kõige kohal.

Mis teil praegu käsil on?
«Füsioloogia. A prillis tu leb  a r 

vestus. Ikkagi raskeim  aine sel
les semestris. Tuleb varak u lt 
peale hakata , sest m aterja li pole 
ju s t vähe».

Kuidas on lood ettenähtud kir
jandusega? Kas jõuate kõik läbi 
lugeda?

«K orralikult läbi töötada jõuab 
kindlasti ainu lt m iinim um i. Lisa- 
k irjanduse jaoks peaks ööpäevale 
veel mõned tunn id  juu rde  kom 
bineerim a. Loengud ja  sem ina
rid  nõuavad ka oma osa. Eks 
teeme, mis võimalik.»

Kui tihti te raamatukogude 
lugemissaale kasutate?

«Enam asti õpime internaadis. 
Meil on suhteliselt väike tuba ja 
õppimiseks suurepärane õhk
kond.»

«Pealegi on meil toas kursuse 
ühed korralikum ad konspektid. 
Selged, põhjalikud, ilm a «auku
deta»,» lisab üks tü ta rlap s naer
des.

«Ahaa! T üdrukud, sellest heli- 
peast saab veel asja!» teatab  
tehnikam ees võidukalt.

«Saad hakkam a?»
«Püüan.»
Ilm selt saadakse selles toas 

hakkam a ka keerulisem ate asja
dega. Peaasi on töö ja  seda siin 
tehakse. .

K ülastam e nüüd M ajandustea
duskonna kaubandusharu  III 
kursuse tü ta rlapsi toas nr. 119.

11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD II

Õ . 0 
r  ÜTÜ konverentsi lõpp-ple-“ 
pnaaristung toimub varem väi-J  
_jakuulutatud kella 15 asemel^ 

30. märtsil kell 14. Q
Ettekandega «Üliõpilaste- 

-teaduslik  töö ja selle edaspi-
0

Laual on pakk puhtaid, selle 
kõrval niisam a suur hunnik  tä is
k ir ju ta tu d  lehti. N ähtavasti k u r
susetöö. Selle kohta räägib Pilvi 
L äänesaar järgm ist:

«Minu teem a puudutab  to idu
ainete tehnoloogiliste protsesside 
m õju konservide m aksum usele, 
koostisele ja  toiteväärtusele. H u
vitav. Aga kah juks ei paku T artu  
kalakonservitsehh m ulle kü lla l
dast m aterja li. P laaniosakonnast 
saadud andm ete täpsus jä tab  soo
vida. Tehnoloogilisi protsesse 
saan jä lg ida a inu lt siis, kui kala 
sisse tuleb. Seda aga ei juh tu  
kaugeltk i iga päev. Raskusi on 
ka ju h tiv a te  töö ta ja te  kä ttesaa
misega. Enam asti kuulem e ainult: 
«Riias kom andeeringul.» K irjan 
dust on kü lla lt ja  selle põhjal 
võiks ju  töö valm is ka teha, 
aga . . .  Andm eid ei saa ju  ta e 
vast võtta!»

Millal on tähtaeg?
«Osa töid on valmis. Teis

telgi on viimased, päevad. A pril
lis algavad juba arvestused, mais 
sessioon. Juun is lähem e p rak ti
kale.»

S
Nüüd huvitab  meid, kuidas elab 

kehakultuuriosakonna I kursuse 
rahvas. 78. toas on kodus ainult 
mõned. Ü lejäänute kohta te a ta 
takse lühidalt: «Treening».

Milliseid loenguid te meelsa
mini kuulate?

«Kõige huvitavam  on vahest 
psühholoogia. K ehakultuuri a ja 
lugu on ka  üpris köitev. J a . . .  
e riti «igavaid» teadusi meile 
p raegu üldse ei pakutagi. Kõigest 
neljas nädal õppetööd pärast 
ta lv ist laagrit K äärikul. Alles 
saim e hoo sisse.»

Kas saate internaadis normaal
selt töötada?

«Põhiline õppim ine on siiski 
raam atukogus, sest meil on väga 
suur tuba. Aga m ingil m ääral 
saam e ka kodus, s. t. ühiselam us 
õppida. N iinim etatud «viimase- 
võtmine» käib ikka siin,» saam e 
vastuseks.

Aeg liigub. Inim esed vaatavad  
rah u tu lt konspektide poole. J ä ta 
me nad õppima. Jõudu!

R. RITSINGU' au to rik o n tse rd ilt

-teaduslik toö ja selle edaspi-Г| 
(jdised suunad» esineb ülikooliz 
z.teadusala prorektor ÜTÜ va-Ä 
Pbariikliku nõukogu esimeesU 
-dots. J. Tammeorg. r
n  0
Г-) 11 CD 11 CD 11 CD II CD 11 CD 11 CD 11С

Esialgu >

ESKIISIDEST
Päikesekiir toksib oma terava  

ninaga aknaklaasi. Tänaval, kos- 
titavad autode kum m isäärikud  
jalakäijaid lum epudruga. Ja k u 
sagil päris üleval on palju  hele
sinist. Kevad!

Siin  ta on — Õigusteadus
konna (tiplomandi väikeses toas, 
voodil laual lebavatel täis
kirju ta tud  paberilehtedel. R u ta 
kas ja rahutu. P uhkust ta ei 
anna. \

«Oma kuus-seitse tundi päevas 
kulub küll ära,» arvab M. Eero, 
«õieti on see individuaalplaani 
järgi. Igaüks kirju tab  niipalju, 
ku i saab.»

«Millisel teemal te oma diplo
m itööd kirjutate?»

«Mul on «Psühholoogia osast 
alaealiste kasvatamisel». Vale- 
süm ptoom id ü lekuulatava ü tlu s
tes. H uvitav teema. Ja aktuaal
ne. Üldse on m itm el meie seast 
alaealiste probleemid. Kasvõi 
J. Napal.»

K ahju , et teda ennast kätte ei 
saa. Ta kirju tab  «Võitlusest ala
ealiste huligaansusega.»

P raktika  Koloveres ja  laste 
psühholoogia tundm aõppim ine  
peaksid pa lju  juurde andma nii 
diplomitöö kaalule ku i ka neile, 
kelle juurde see kõik kord tagasi 
läheb — juba valm inuna.

H. Brand kirju tab  nn. pro- 
kaadilepingust. See peaks h u v i
tama kõiki neid, kes soovivad 
laenata m ajapidam istarbeid, 
m uusikariistu , isegi sõiduauto
sid. Aga m is saab siis, ku i ese
m eid ei tagastata? K ui näiteks  
mees, kes laenab akordioni, selle 
kusagil hoopis maha müüb?

«See on p ik k  lugu.»
Ja huvitav? «Ka huvitav.»
A nne Viirup kirju tab  m asi

nate st-ohuallikate st. Kes on 
süüdi liiklusõnnetustes? Kas 
auto juht või jalakäija? M illest 
tuleb nii sageli inim estel puudu?  
V astutustundest.

Mida ütlevad diplomitööde ju 
hendajad? Sm. Laasik arvab, et 
enam ikul on vähem alt ko lm vee
rand m ustandit juba  valmis. Aga  
midagi konkreetset veel öelda 
ei scta tööde ega tegijate kohta. 
K õik on alles ees. Loota, jah, 
loota võib. Ja m uidugi head!

Teemad valiti enamasti «süda
me järgi». Selle järgi, mida  
keegi oli rohkem  näinud, läbi 
elanud, tundnud. Ja m is kedagi 
huvitas.

«Ega nad ku ivad  ja  igavad 
kull pole,» naeratab M. Eero.

P eatükid valm ivad. Siis tuleb  
m ustandite täiendam ine, v iim ist
lemine. See pole lihtne. Eskiisist 
peab saama tõeline teos.

E. ÕUNAS



P A R T E I  ELU

PARTEIORGANISATSIOONI 
TÄHTIS ÜLESANNE

Kehakultuuriosakonna parteiorganisatsioon on viimastel aas
tatel täienenud mitme noore tubli üliõpilase ja õppejõu arvel. 
Kommunistliku töö nimetust kandval IV kursusel on noortest 
kommunistidest moodustatud eraldi parteigrupp.

Oleme püüdnud noori kommuniste kaasa tõmmata mitmesu
guste ühiskondlike ülesannete täitmisele. Nii on üliõpilastest 
R. Ahun kursuse parteigrupi organisaator ja osakonna komsomoli- 
büroo liige, õppejõud H. Aunin osakonna ametiühingubüroo esi
mees jne.

Üliõpilased-kommunistid võtsid osakonna komsomoliorgani
satsiooni oma šefluse alla. Seetõttu on käesoleval aastal osakon
na komsomolitöös märgata edusamme. Ka õppetöös on noored 
kommunistid end näidanud parimast küljest, eksamihinded on 
kõrgemad kursuse keskmisest tasemest. Põhjalikult otsustati 
omandada filosoofia kursus. Talvisel sessioonil saadud hinded 
tõendasid, et tööd oli tehtud tublisti jne.

* Väga suurt tähtsust omab noore kommunisti arengus vanema 
seltsimehe abi. Meie osakonnas on noorte kommunistidega tublisti 
töötanud kursuse juhendaja sm. J. Unger. Kahjuks aga ei pühen
da veel kõik vanemad ja kogenumad kommunistid sellele vaja
likku tähelepanu. Kommunist, kes annab parteisoovituse, peaks 
ka edaspidi jälgima ja abistama noort tema töös.

Vähe on algorganisatsioon tegelnud noorte kommunistide 
teadusliku kvalifikatsiooni tõstmise küsimustega, sest seni on 
olnud esiplaanil praktiline sporditöö. Mitmesugustel põhjustel ve
nib mõnel kommunistil (Unger, Mäepalu, Viru) väitekirja valm i
mine. Etteheiteid on tehtud ka meie aspirantidele võõrkeele vä
hese oskuse pärast (Simson).

Osakonna juures töötab praegu kehakultuuri teaduslik labo
ratoorium noore kommunisti A. Viru juhtimisel; see peaks mõnin
gal määral aitama parandada teadusliku töö tegemise võimalusi. 
Tihedamaks on muutunud ka side lõpetajatega. Mitmed neist on 
avaldanud soovi edasi õppida aspirantuuris.

TRü parteikomitee, arutanud noorte kommunistidega tehtava 
kasvatustöö olukorda kehakultuuriosakonna partei-algorganisat- 
sioonis, märkis ära ka rea puudusi selles. Nende kõrvaldamine 
on praegu algorganisatsiooni töös kesksel kohal.

E. MÄEPALU, 
kehakultuuriosakonna partei-algorganisatsiooni sekretär
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Ballaad 
Ussiaugust

Vanaema, räägi m uistset ju ttu , 
vesta vanast ajast hallis 
Nagu pisipoju u inun  ru ttu , 
räägi, vanaem a kallis.

Orja ei hellita päikene põuases taevas.
Sirp juba nüri ja janugi õsujaid vaevas.

K ubjas käis kurjasti vandudes põllu peal ringi. 
Südapäev unele m eelitas ram m etuid  hingi.

Väsis ka sundija, ko ju  end puhkam a seadis. 
Vaevalt ka tuusija  õnnetust aimata teadis.

Rae mõisa parun, kes rahvale nuhtluseks vallas, 
loomade hirm uks, tal jahim aaks P irita kallas.

Pagevad linnud, kui m õrtsukas kõrkjasse rühib, 
Oi seda viha ja vim m a, sest jahipaun tühi.

Korraga märkas, et põim ijad puhkam as küünis. 
Urises: «Just nagu m ind ootaks saagiga p üün is».

Väravad kärm esti kinni, lõi sõlgpuugi taha. 
T üdrukud  magasid, kartm ata  midagi paha.

Heinad ta süütas, eks kuivaga kähku  läks
seegi, —

him ukalt ahm ides paisusid näljased leegid.

Hoidku, oh hoidku! K õrvu sööb m eeletu k isa ! . . .  
Toredat vem bukest naeris ja  parastas isand:

«Miks nagu ussid te väänlete leekivas valus? 
Mi ks  te küll, rästikud, jum alalt abi ei palu?

Inglid teid moondaksid m ürgiseks rabade
loomaks,

raevunult sisinal m ulle te kallale roomaks.»

Aga ei taevaski halbade halam ist kuule.
Leek aiva neelab ja  tuhiseb tärganud tuules.

Koduteel irvitas orjade ussisoo hävi.
Mõisas aga . . .  ussidest kihises häärberi lävi.

*
A lgul paarikaupa tulid.
Tosinaid siis kokku  vulis.
K õikjal ussid: 
ussid õues, 
toas on ussid, 
ussid köögis, 
joogis, söögis, 
härra põues 
ärgates on ussid.
Surmalöögist 
sigib uus.
Pooleks raiud  — 
sigib kaks.
Halliks m uu tus  
härra juus.
Jus tku i kuri •
teda puutus. %
Kadus jõud ja kadus jaks.
Lõpuks aru kaotas, suri.
Uss ka hauda kaasa läks.
K us ta maeti, 
kesse enam teab.
Ussiaugu talu  
rahvas meeles peab.

J A A K  PÕLDM ÄE

ALU TAG U SE
A.-M . VAA.SI linoollõige

NADALAKOMMENTAAR
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£ Möödunud kuul registreerusid paljud üliõpilased Ühiskond- Ц
5  like Elukutsete Teaduskonna kuulajateks. See toimus täie-
~ liku vabatahtlikkuse alusel. Igaüks võis valida selle eriala, s  
i£ mis tundus talle kõige südamelähedasemana ja huvitavamana. ’S
6  Käesoleval kuul alustati suuremas osas õpperühmades tege-
5  likku tööd, seejuures täielikult ühiskondlikel alustel, lektorite 5j 
jg ja juhendajate vaba aja ning hea tahte arvel. Õppeosakond $  
jj varustas rühmad ruumidega. Jäädi ootama kuulajaid. Ja siin % 

ilmnesid esimesed tõsised häired. Samal ajal kui reas osakon- <§ 
!C dades ilmuti kohale peaaegu sajaprotsendiliselt (mõnel erialal ^  

ei saadud kuulajate rohkuse tõttu kõiki soovijaid käesoleval ~i 
iS kevadel õppetööga haaratagi), kujunes enamikes gruppides €  
Л õppustest osavõtjate protsendiks napilt 50. Oli aga veelgi halve- 5  
jg maid näitajaid. 14-st registreerunud ilmalike kombetalituste s: 

korraldajast tuli kohale neli, 26 ajalehe kirjasaatjast-raadiore- ^  
j!* porterist 6 jne. Kuivõrd viimati mainitud erialasid valmistatakse ^  
«К ette olulisel määral väljaspool ülikooli, siis pole imeks panna, Sj 
b miks vastavad asutused kipuvad suhtuma skeptiliselt üliõpi- 

lastega läbiviidavatesse üritustesse.
Ühiskondlike õppejõudude seisukoha võiks lühidalt kokku ^  

jg võtta järgmiselt: «Kui soovite õppida — õpetame! Kui vajate Jj 
~ abi — abistame! Kui tulete aga oma soovidega ainult narri- 
ä  tama — siis mõelgem veidi üliõpilase ja ülikooli aule, enne 

kui nime kirja panete ja sellega teatud kohustused võtate.» ^
Vanarahva tarkus ütleb — «Meest sõnast, härga sarvist.» 

Kui tore oleks, kui see käiks ka kõigi meie üliõpilaste kohta. S  
С Praegu on aga küllaltki neid, kes juurutavad praktikasse s  
■I omalaadi «tarkustera»: «Nimi kirjas, mure kaelast. Mis edasi £• 
^  saab, pole minu asi.»
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Kollektiivi hääl
Me peame a jak irja , ajaleh te 

ja  ka seinalehte kollektiivi h ää 
leks, mis peab kajastam a kollek
tiivi elu m itm ekesiselt ja huv i
tavalt, andm a sellest in fo rm at
siooni jne. A jaloo-K eeleteadus- 
kond oleks siin teiste teaduskon
dadega võrreldes nagu eelisolu
korras. On ju  siia õppima tu lnud  
need, kes juba keskkoolipõlves 
olid parem ateks kirjatöös ja  kes 
lähevad tagasi koolidesse, kus 
tuleb h ak a ta  juhendam a seina- 
lehetoim etuste tööd. Sellepärast 
vaetakse siin ju st selle teadus
konna seinalehti.

Eesti filoloogia osakonna 
«Sõna» nr. 3 asub peahoone 
5. auditoorium is. A rtiklid  ja  
fotomontaaž. O sakonna elu p u u 
dutab  artikkel suusapäevadest 
ja teine räägib sellest, mis to i
mub kinoajaloo ja  -k riitik a rin - 
gis. N aistepäeva lugu on küll 
huvitav, kuid pole seotud osa
konna eluga.

Fotom ontaaž on tore asi, k ah 
juks oli aga sam a m ontaaž ka 
eelmises num bris. Võib-olla see 
m uudabki num bri tüütavaks?

Võõrkeelte osakonna «Lumen» 
asub võõrkeelte kateedri trep i
kojas.

V älja an tud  veebruaris. M it
m ekeelsena omamoodi huvitav. 
Kuid sam uti nagu «Sõnas» on 
siingi vähe osakonna elust ja 
tegevusest (ainult üks artikkel 
seitsmest).

Lühikesed annotatsioonid a r 
tik lite all oleksid vajalikud, sest 
vaevalt isegi võõrkeelte osakon
na üliõpilased oskavad korraga 
korra liku lt nii inglise, saksa kui 
ka p ran tsuse keelt.

«Ajaloolane» asub keem iahoo
ne trepikäigus.

Selle neljanda num bri on väl
ja  andnud IV kursus (vana t r a 
ditsiooni kohaselt annab iga 
kursus välja  ühe num bri). On 
täiesti loomulik, et selline seina

leht kajastab  kõige vähem  osa
konna elu. Siin on pind lih tsalt 
tä idetud  lühiinform atsiooniks 
kõlbavatest m aterja lidest kokku 
klopsitud kahe loo ja  huum orit 
taotlevate «Faktidega».

M illeks ja  kellele selline sei
naleht?

Vene filoloogia osakonna 
«Glagol» asub peahoone korido
ris. Tem a ees on seisnud suur 
osa meie üliõpilastest, paljud 
võõradki ja  tõ tt öeldes — tal on 
õigus peahoones rippuda.

Ju b a  žanriliselt pakub «Gla
gol» kõige rõõm ustavam at v aa
tepilti, S isult on seinaleht lööv, 
kajastab  osakonna elu üsna 
põh ja liku lt ja  asetab rõhu pea
m isele ülikoolis — õppetööle! 
Vaadelgem, kuidas see on teos
tatud.

In terv ju u  «Diplom ja  diplo
m andid» pole m itte ju tt  diplom i
töö täh tsusest jne., vaid sellest, 
kuidas üliõpilased oma tööga to i
me tulevad, kusjuures analüüsi
takse ka raskusi.

«Tehti kokkuvõtteid — ajab  
nutm a» käsitleb I kursuse õppi
m ist ja  meeleolusid (ja seda 
täiesti konkreetselt).

«Talvise sessiooni tulem used» 
annab  analüüsiva ü levaate ta l
vise eksamisessiooni tulem ustest. 
Jällegi pole inim esi kõrvale jäe
tud. Ü liõpilaste pedagoogilist 
p rak tik a t käsitlevad stseenid 
T artu  koolidest jne. Isegi naiste
päevale pühendatud artikkel k ä 
sitleb osakonna elu ja  on antud 
huv itavas vormis. Tundub vaid, 
et peaks olema rohkem  in fo r
m atsiooni nii to im unust kui ka 
sellest, mis kuu  jooksul oodata 
on. Igatahes isegi praegusel k u 
ju l väärib  «Glagol» teiste seina
lehtede to im etaja te  tähelepanu. 
Ehk paneb mõtlem a ja  v irgutab  
tegudele.

A. PABUT



Tulipunktis on ideoloogiline töö
21. m ärtsil toim us ELKNÜ TRÜ Komitee 

laiendatud pleenum . Seekord oli teem aks «K ur
suste kom som oliorganisatsioonide ideelis-poliiti- 
lisest kasvatustööst üliõpilaskonnas». P leenum  
andis teoreetilise põhjenduse reale viim asel ajal 
ilm nenud puudujääk idele üliõpilaste-kom m u- 
nistlike noorte teadvuses ja  näitas kätte  tee 
tekk inud  o lukorra parandam iseks.

Põhiline viga senises komsomolitöös peitus 
eeskätt form aalsuses ja  väheses kasvatustöös 
üliõpilaste hulgas, s. o. kursuste  komsomoli- 
gruppides.

Me ei tohi unustada, et seni eksisteerib m aa
keral veel kaks «maailma», kaks vastandlikku 
ideoloogiat. On selge, et sotsialism ileer tugevneb 
aasta -aasta lt, tugevneb seejuures ka kom m u
nistlik  ideoloogia. Oleks aga ekslik arvata, et 
käsikäes kom m unistliku ideoloogia võidukäi
guga on kahe antagonistliku  leeri vaheline ideo
loogiline võitlus m inetanud oma senise tähtsuse 
ja  aktuaalsuse. V astupidi. Võitlus ideoloogilisel 
rindel on m uutunud  senisest teravam aks, kus
juures praeguse momendi põhiülesandeks on k in 
n istada kom m unistlikke veendum usi praktikas.

Igapäevases kasvatustöös puutum e konkreet
selt kokku kaasaegse im perialsim i an tikom m u
nistliku propagandaga, mis kasu tab  kodanliku 
Eesti pärand ina säilinud natsionalism i ja  šovi- 
nismi. N atsionalism ile apelleerivad tih tipeale ka 
hoopis ohtlikud elemendid, m eelitades sellega 
oma m õjusfääri lihtsam eelseid või poliitilistes 
küsim ustes halvasti o rien teeruvaid  noorukeid.

Teisest kü ljest m õistavad m itm ed noored v a
lesti, mis tähendab  isikukultuse vigade esile
toomine. Siit tu leneb see «ülidem okraatlikkus» 
ja  oma tegude üle järelem õtlem atus, mis konk
reetselt avaldus m itm etes ülikooli häbistavates 
juhtum eis. ,

S eepärast tu li viim asel ideoloogilise töö plee
num il lahendada rohkem  kui kunagi varerc? 
aktuaalseid  ja  te rava lt esilekerkinud tõsiseid 
probleeme.

Senisest rohkem  tuleb  kasvatustöö pearõhk 
suunata  gruppidesse, hõlm ata iga üksikut ü li
õpilast. Seda juh tm õtet rõhutas eriti rektor 
prof. F. K lem ent pleenum i avaistungil.

«Komsomoligrupi sekre tär peab hästi tundm a 
oma grupi iga üliõpilast. Veelgi enam. T a peab 
tundm a isiklikku vastu tust iga kom m unistliku

noore käitum ise pärast. Kui me õigel a ja l ei 
pööra tähelepanu väära lt käitunud  üliõpilasele, 
siis hilisem ad taga jä rjed  võivad olla juba palju  
kurvem ad. Õigeaegse karistam isega teem e ainult 
head.»

Milleni viib väär seltsim ehelikkus ja  eba- 
printsipiaalsus, sellest kõneles pikem alt ülikooli 
komsomolikomitee sek re tär K. Adamson.

Kui füüsikaosakonna IV kursuse üliõpilase 
Aavo Avalo käitum ist a ru ta ti kursusel, siis leiti, 
et noorm ehe eksm atrikuleerim iseks pole m ingit 
põhjust. See oli väär otsus. P raegu on Avalo 
tööl. Noormees on aga ju b a  m itu  korda käinud 
ülikooli komsomolikomitees, vestelnud, millest 
paistab, et Avalo 011 elu üle juba paljugi jä re le  
mõelnud.

V ääralt suhtus J. Saaresse eesti filoloogia IV 
kursus. Esitades taotluse jä tta  S aar ülikooli 
näitasid  kursuse kom m unistlikud noored, et nad 
ei suu tnud  prin tsip iaalselt otsustada kordasaa
detud teo üle.

Viimasel a ja l on meie noorte hulgas m illegi
pärast levinud tendents m itte avaldada oma 
poliitilist meelsust.

Enam jagu meie kom som oliüritusi kannab 
seniajani veel m eelelahutuslikku või ainu lt 
silm aringi laiendavat iseloomu. Seejuures unus
ta takse aga nende ü ritu ste  ideoloogiline su u n it
lus. Teatri, kinode ja  näituste  ühiskülastustele 
järgnevate l aru te ludel ei osata tih tipeale näha 
ja  lah ti m õtestada näh tu  ideoloogilist problee
m istikku, ei osata seda siduda meie igapäevase 
eluga.

Levinum aks massilise poliitilise töö vorm iks 
on kursustel toim uvad poliitinform atsioonid. 
Kuidas neid o tstarbekohasem alt korraldada, se l
lel peatus lähem alt sm. U. Polisinski.

P raegu on välja  ku junenud  nn. «traditsiooni
lised» poliitinform atsioonid, mis ku ju tavad  endast 
10- kuni 15-m inutilist ülevaadet jooksvatest 
poliitilistest sündm ustest. Põhiliseks on olnud 
referaadid, mis on aga sageli pealiskaudselt ette 
valm istatud ja  ei anna seetõttu  üliõpilastele k ü l
laldaselt m aterja li, et käsitletavas küsimuses 
tä ie liku lt orienteeruda.

Tuleks läh tuda põhim õttest: «Rohkem leid lik
kust, vorm i painduvust. Mida teeme, teeme 
hästi!»

P ärast p lenaaristungit algas töö sektsioonides, 
m illest lähem alt allpool.

ARSTITEADUSKONNAS

Vähe o n  veen
d u m u s i ja  tu ld

P alju  räägiti üliõpilastest, 
kelle huvi p iirdub  vaid ühe m õt
tega: õppida. Mis väljaspool 
seda m õistet eksisteerib, see ei 
lähe neile korda. P ikalt kõneldi 
vajadusest neid kaasa tõm m ata 
ülikooli m itm epalgelisse ellu, 
en t konkreetseid kogemusi selles 
töös ei saanud keegi esitada.

P a lju  ja  üksm eelselt räägiti 
spordi kasust organism ile, ent 
tu n n is ta ti ka, et komsomoli- 
aktiiv  pole suu tnud  tagada 
rohkearvulist osavõttu isegi 
suusapäevadest. Sam uti oldi 
sunnitud  konstateerim a, et 
A rstiteaduskonna komsomoli- 
aktiivil on suuri puudusi just 
kasvatuslikus töös, liiga vähe on 
veel valu tavaid  südameid, puu
duvad vajalik  printsipiaalsus, 
nõudlikkus ja  kogemused, liiga 
vähe on raudseid veendum usi 
ja  tuld, mis teisi kaasa tõm bak
sid.

Sõnakõlks < Ma olen spetsialist, 
poliitikaga m a ei tegele» tuleb 
meie seast välja  juurida . P a lju 
des keskkoolides lonkab komso
molitöö (tihti astu takse komso
moli ridadesse vaid selleks, et 
parem ini ülikooli pääseda) ja 
sellepärast puudub nende kas
vandikel ülikooli astudes õige 
arusaam ine sellest tööst.

Räägiti ka sellest, et komso
moli sekretäri valim ine toim ub 
tih tipeale form aalselt.

AJALOO-KEELETEADUS-
KONNAS

Üritused 
p o liitilise lt  
s isu ka ik s

A jaloo-K eeleteaduskonna sek t
sioonis m ärgiti, et komsomolitöö 
pole veel kü lla lt konkreetne. 
Kom som oliürituste läbiviim ist ta 
kistab üliõpilaste ükskõiksus ja 
passiivsus, mis on eelkõige pu u 
duliku ideoloogilise töö tagajärg . 
Sageli ei osata gruppides veel 
prin tsip iaalset seisukohta võtta 
kursusekaaslaste käitum ise suh

tes. Nii näiteks pole eesti filoloo
gia osakonna IV kursuse üliõpi
lased suu tnud vastulööki anda 
reale väärnäh tuste le  oma grupis.

G rupiorganisaatorite sõnavõt
tudest ilmnes, et ka teaduskonna 
parem ais gruppides tehakse kom 
somolitööd kü lla ltk i form aalselt. 
Poliitinform atsioonid valm ista
takse e tte  hooletult ja  liiga lüh i
kese a ja  vältel, m istõ ttu  viim ased 
osutuvad sisuvaeseiks ega tek ita  
huvi kuulajaskonnas.

Edaspidises kasvatustöös oleks 
tarv is tugevdada sidemeid eluga, 
tuleks üritustesse viia poliitiline 
sisu.

K ahjuks aga suh tu takse kom- 
som oliüritustesse tih tipeale nagu 
kohustustesse. Poliitiliste te ad 
m iste kujunem isel veendum us
teks on tarv is teooriat park tikas 
rakendada, rõhutas sm. Kub ja. 
Seejuures oleks o tstarbekas kor
raldada ka tem aatilisi kursuseõh- 
tuid. K uivõrd täh tis  on ideoloo
giliste iseärasuste väljaselg itam i
sel individuaalne lähenem ine, 
sellest rääkis J. Kangilaski.

K asvatustöö üm berkorraldam i
sel kerkib esile ka aktiivi osa
tähtsus. Et poliitilise kasvatustöö 
eest kursusel vastu tab  grupiorga- 
nisaator, siis oleks soovitav ku r- 
susevanem  ja  grupiorganisaator 
viia üh te isikusse. Senini on ku r- 
susevanem ad tegelnud ainu lt o r
ganisatsiooniliste küsim ustega, 
millega tuleks niisam a edukalt to i
me ka kursuse kolm eliikm eline 
komsomolibüroo.

ÕIGUSTEADUSKONNAS

Erapooletus on  
vä ikekodan  luse 

ideoloogia
Õ igusteaduskonna sektsioonis 

oli kohal üheksa inimest, sest 
sektsiooni ja  pleenum i tööst ei 
võtnud osa üh tk i M ajandustea
duskonna komsom oliaktivisti.

Üliõpilaste ideelis-poliitiline ta 
se ülikoolis on ebaühtlane. K ir
jandus- ja  kunstiküsim uste päe
vakorda kerkim isega leidsid need 
vastukaja  ka meie üliõpilasperes. 
Enam ik üliõpilasi kiidab heaks ja 
m õistab õigesti N. S. Hruštšovi 
sõnavõtus toodud seisukohti, kuid

on ka neid, kes suhtuvad selles
se äärm ise skeptitsism iga ja  ha l
vustavalt. Mõned üliõpilased leia
vad, et kunst ei pea olem a p a r
teiline, teised väidavad, et parteil 
ei olevat õigust suunata 
loom ingulist m eetodit jms. Need 
näited peaksid panem a meid m õt
lema ja  aru  saam a sellest, ku i
võrd vajalik  on individuaalne 
töö üliõpilastega ja  seda eeskätt 
ju s t komsomoligruppides.

On loomulik, et meie a jastu l ei 
saa olla erapooletuid, ei tohi olla 
inimesi, kes ükskõikselt suhtuvad 
meie suurde üritusse. Erapoole
tus, ükskõiksus — see on väike
kodanluse ideoloogia. K uid k ah 
juks on veel üliõpilasi, kes ei tea. 
m ille poole püüda. Selle vältim i
seks tuleb  parandada üliõpilaste 
individuaalset kasvatustööd. S ekt
sioonis teh ti e ttepanek seoses ü la l
tooduga avada ülikooli ajalehes 
ru b riik  «Üliõpilase südam etunnis
tus», kus tuleks lahata väärnäh - 
tusi üliõpilaste ideoloogias ja  käi
tum ises vaadatuna kom m unism i
eh ita ja  m oraalikoodeksi aspektist.

K ursuste komsomoligrupid 
peaksid läbi aru tam a ja  kaalum a 
ühiskondliku töö koormuse iga 
üksiku kursuse liikme kohta. On 
lubam atu, et esineb üliõpilasi, 
kes pole ülikooliajal aasta te  jook
sul proovinud oma võimeid ühegi 
tõsise ühiskondliku ülesande 
täitm isel. G ruppides tuleks 
alustada ka kontrolli üliõpilaste 
ühiskondlike kohustuste täitm ise 
ja  selle kvaliteedi üle, mis tuleks 
fikseerida igal aastal iseloomus
tustes.

On v a ja  kehtestada niisugune 
nõue, et igal üliõpilasel oleks üks 
poliitiline ülesanne (pidev või 
jooksvas töös). Rõhutati vajadust 
osa võ tta  ühiskondlikust tööst 
väljaspool ülikooli (p rokuratuur, 
rahvam alev jne.). K ursuste  ü r i
tuste l tu leb  kasutada rohkem  po- 
liitvestluste niisuguseid vorme, 
mis areneksid dispuudiks. Siin tu 
leks kasu tada ka üh iskonnatea
duste kateedrite  õppejõududi 
abi.

Üheks probleem iks sektsioonis 
oli kursusevanem a ja  grupiorga- 
n isaatori vahekord kursusel. S ek t
siooni kõik liikmed toetasid sei
sukohta, et vanem a in stitu u t k u r
susel tuleks kaotada ja  jä tta  al
les vaid grupiorganisaator. K üsi
m use võiks prak tikas lahendada 
järgm iselt: m oodustada kursustel 
komsomolibüroo, mille kom plek

teerim isel arvestada, et sinna 
peaksid kuulum a am etiühingu 
grupiorganisaator, te ine büroo lii
ge tegeleks adm inistratiivsete ja 
õppetööalaste küsim ustega (täi
daks rühm a päevikut) ja  kolmas
— komsomolibüroo sek re tär — 
juhiks büroo tööd ja  kannaks vas
tu tu s t tem a tegevuse eest.

FÜÜSIKA-MATEMAATIKA-
TEADUSKONNAS

J u ttu  on  p a liu  
o ln u d  —  n ü ü d  
tööle!

Kom somoliorganisatsioonide 
poliitiline töö teaduskonnas k an 
natab  tu ttav a te  puuduste all: 
form aalsus, ü ritu ste  pinnapealsus, 
igavus . . .  Viga on selles, et aktiiv 
ei oska leida teid  väljapääsuks 
sellest olukorrast, ei osata arves
tada, mis eru tab  kollektiivi, ei 
osata näha probleemi, mille sel
gitam ine oleks hädavajalik .

Seepärast oligi üks põhilisi tee
masid sektsioonis aktiivi, eriti 
kursuste komsomoliorganisatsioo
nide büroode sekretäride vali
ku ja  õpetam ise küsimus. Sellel 
peatus põhjalikum alt füüsikaosa
konna kom som olialgorganisatsi- 
ooni sekre tär I. K uusm ann. Ta 
püstitas põhimõtte: olgu kursuste 
komsom oliorganisatsioonide ees
otsas inimesed, kellel on otsivat 
vaim u, kes oskavad ja  tahavad 
m õtelda, kellele komsomolitöö on 
südameasi.

Kuid see on ainu lt asja üks 
külg. Enam ik meie komsomoli- 
ak tiiv ist on kindlasti tubli ning 
tahab  tööd teha, kuid neil jääb  
veel pahatih ti vajaka kogem us
test, eriti noorem atel kursustel. 
S iit tõsine pretensioon ülikooli 
komsomolikomitee m assilise po
liitilise töö sektorile, kes pole ak 
tiiv i õpetam ise jaoks midagi ära 
teinud.

Huvi poliitiliste ü rituste  vastu 
tõuseb kindlasti siis, kui ü rituste  
tem aatika väljatöötam isse ja  nen 
de ettevalm istam isse on kaasa 
tõm m atud kogu kollektiiv.

Leiti, et poliitinform atsiooni 
peaks asendam a poliitiline dis
kussioon aktuaalsetes elulistes 
küsim ustes, kuid selle kõrval 
ei tohi me unustada teisi läb i
proovitud vorm e (vestlused, koh
tum ised, ühiskülastused, a ru tlu 
sed jne.). Enn Kreem  juh tis  tä h e
lepanu sellele, et meie üliõpilased 
ei loe piisavalt ajaleh ti, eriti ve
nekeelseid. Sõnavõtja m ärkis ka 
seda, et kursuste  komsom oliorga
nisatsioonid kasutavad oma töös 
halvasti ä ra  üleülikoolilisi ü ritusi 
ja  neid võimalusi, m ida pakub 
TRÜ klubi ja  kohvik. Seda mõ
te t toetas ka ülikooli klubi ju h a 
ta ja  A. Siimer. A valdati mõtet, 
et võiks prak tiseerida ühiseid ü r i
tusi koos teiste teaduskondadega, 
see oleks kindlasti huvitav  ning 
tõstaks mõlema poole vastu tu s
tunnet.

A ktiiv  arvas, et erilist tähele
panu tu leks pöörata noorem atele 
kursustele, noorem ate kursuste 
aktiivi õpetamisele.

F üüsika-M atem aatikateadus- 
konna aktiivi ühine arvam us oli, 
et ju ttu  on teh tud  küllalt. Edas
pidi oleneb kõik sellest, kuidas 
tööle hakkam e.

Alustas
(Algus lk-l 1.) 

on aastate jooksul teinud ÜTÜ 
liinis väga m itm eid võistlustöid, 
millest üksikuid on isegi väljas
pool meie vabariik i prem eeritud. 
Hoolsamad võistlustööde tegijad 
olid H. Tammet, O. Saks, 
E. Tamm jt. Ka ringi praegustel 
liikm etel on valm inud m ärk i
m isväärseid töid atm osfääri- 
elektri alal, m ida on trük is aval
datud isegi NSV Liidu Teaduste 
Akadeemia väljaannetes (T. Sa
luvere). Loodame, et need noo
red füüsikaosakonna üliõpilased, 
kes on astunud rakendusfüüsika 
ringi liikm eteks, ei jää  m aha 
oma püüdlikkuse ja  töötahte 
poolest nende eelkäijatest a t- 
m osfäärielektri ringi liikmetest, 
ja  et juba järgm isel aastal võime

OfiiU&i p&itad 
uiga ?

Isetegevusolüm piaadi jä r je 
kordne etapp — ansam blite ja 
originaalžanris esinejate ü levaa
tus tõi möödunud nädalal ü li
kooli klubisse ü lla tavalt rohke
arvulise publiku.

«Petetud lootused,» ütles keegi 
pärast eesriide sulgum ist.

Milles peitub viga?
A nsam blivorm  on isetegevus

laste hulgas olnud alati popu
laarne. Ülikoolis leidus aga 
ainu lt 7 kollektiivi, kes julgesid 
oma oskused v aa ta ja te -k u u la ja te  
ette tuua.

«Võib-olla tea ta ti olüm piaadist 
liiga hilja,» arvas klubi k u n sti
line ju h t sm. Laanem ets. Kes on 
sel juhu l süüdi?!

P aistab aga, et üliõpilased löö
vad küll agaralt kaasa ü leü li
kooliliste kollektiivide töös, k u r
suste isetegevus ei tah a  aga ku i
dagi jalgu  alla võtta. Sellest ka 
vähene osavõtt ülevaatusest.

Zürii langetas oma otsuse kohe 
pärast kontserti.

H äälte sobivus ja  puhtus andis 
esikoha rahvakunstiansam bli 
tüdrukutele.

Teiseks jä i Õ igusteaduskonna 
m eeskvartett ja  kolm andaks ing
lise filoloogide naisansam bel.

A inuke om ataoline oli ra tio sa -  
konna vene koor (dirigent O. Vas
siljeva), kelle esituses kõlas M u- 
radeli «Häirekellad Buchenw al
dist» üsnagi m eeldejäävalt.

Kõige suurem a aplausi teenis 
ä ra  A rstiteaduskonna duett (Pee
te r Loit ja  Ilm ar Merisalu). Pois
te laul meeldis ka žüriile ja  esi
koht oligi käes. Teiseks jä i ing
lise filoloogide duett.

D istsiplineeritud ja  toreda 
kaasaelam isega esitas inglise filo
loogide kõnekoor V. Beekm ani 
poeemi «Ida-Euroopa valgus». 
K ahjuks olid nad oma esinem i
sest liiga h ilja  tea tanud  ja  et 
žüriis polnud kom petentseid isi
kuid, jä i kõnekoor üldisse h inda- 
m isskaalasse paigutam ata.

V aevalt jõudis huvi ettekanne
te vastu  tõusta, kui teadusta ja  
juba ütles: «Tänan tähelepanu 
eest. Sellega lõpetame.» Sel kont
serdil oli pea ltvaata ja te  hulgas 
ka täppisteaduste olüm piaadist 
osavõtnud keskkooliõpilase Kas 
pole tõsi, et niisugustel puhku 
del on veidi piinlik?

E. LIIMEON

Meie kriitika 
jälgedes

15. m ärtsil ilm unud k riitik a  minu 
k oh ta  on õige. P u u d u sin  sel 
päeval loenguilt ja  m agasin  hom 
m ikul kella  8.45 ajal se llep ära st, et 
mul oli ü le jä rg m in e  päev  eksam . 
Olin eelm ine päev  õppinud  kella  
24-ni ja  tah ts in  k o rra lik u lt vä lja  
p u h a ta , e t  h a k a ta  uuesti õppim a. 
M uidugi pole see p iisav  põh jen d u s 
puudum isteks. E daspidi luban  h a 
k a ta  k o rra lik u lt loenguil käim a.

V. TOHVER

õn n e , õnne, õnne,
HELVE PARDEL 

ja
KALJU RATTASEP!

Raviosakonna V kursus

tööd...
esitada mõned u latuslikud uuri-- 
mused võistlustöödena, mis olek
sid väärtuslikuks lisandiks noor
te füüsikute teaduslikkude tööde 
varasalves.

Käesoleval õppeaastal töötavad 
huvitavate probleem ide kallal 
m itm ed noored (J. Üprus, 
K. Rumma, M. Fischer, A. H al
jaste. M. Seilental jt.).

Jä tkugu  kõigil noortel jõudu 
ja  tahet alatud  töid edukalt 
lõpetada ja  ootame ringi uusi 
üliõpilasi, kes soovivad asuda 
tööle rakendusfüüsika uute 
väärtuslikkude probleemide kal- 
rakendusfüüsika ringi juhendav 
lal.

Dots. J. REINET,  
õppejõud



Meie Eva
Nii n im etavad TRÜ  õppejõu

dude ja  teen istu ja te naisvõim le- 
jate rühm ast osavõtjad nooru
kest, habrast, blondi tütarlast, kes 
juba aastaid peab võ im lem istun- 
de meie õppeasutuse naispörele. 
T unnist osavõtjad on väga erine
vas eas, erineva ettevalm istusega  
ja  pa ljud  neist ei olnud juba  
aastaid tegelnud kehakultuuriga. 
N üüd nad aga kõik ootavad järg
nevat võim lem istundi suure igat
susega ja loobuvad sellest ainult 
väga olulistel põhjustel.

N aisvõim lejate pere on iga aas
taga m uu tu n u d  arvurikkam aks ja 
praegu ähvardavad meie kä su tu 
ses olevad ruum id  sõna tõsises 
m õttes k itsaks jääda. Et võ im 
lemine nii populaarseks on k u ju 
nenud, oleneb suurel määral Eva 
Peebost. Eva lõpetas m õned aas
tad tagasi TRÜ kehakultuuriosa- 
konna ja  jäi tööle ülikooli juurde. 
K õiki oma õpilasi on ta osanud  
algusest peale köita ja  neile töö 
huvitavaks m uuta. Tuleb lausa 
im etleda, ku i hoolikalt va lm is
tub  Eva igaks tunniks. A la ti on 
tal m idagi uu t, paeluvat. Eva 
m etoodiline arsenal on väga r i
kas ja  ta oskab seda toredasti 
kasutada. Loov suhtum ine igasse 
oma ülesandesse m uudabki tem a  
tunn id  nii m itm ekülgseteks ja  
huvitava teks. Tundides on p in 
ge suur, ent sellega ollakse nii 
harjunud, see lausa meeldib ja  
ku i Evat peab m õnikord keegi 
välja  vahetam a, on sellel ase
täitja l tegem ist, et niisama h u v i
tava t ja  pingsat tundi anda, nagu  
Eva seda teeb.

Noorel õpetajal on p ik k  ka n 
natus oma õpilastega. Ikka  ja jä l
le näitab ta, kuidas tuleb harju 
tu s t sooritada, et see vastaks  
nõuetele ning oleks esteetiline. Ja 
kõige selle juures on Eva alati 
reibas, sädelev, tem a rõõmus 
m eeleolu lausa nakatab. Meie 
Eva on om andanud pedagoogile 
väga tähtsa oskuse: leida igas 
oma õpilases positiivset. Tema  
tunnustav  «hästi» lausa sun
nib pingutam a, et veelgi parem i
ni toim e tu lla  harjutustega, 
mida Eva on valinud ja  mille 
eesm ärgiks on anda va ja likku  
liikum ist, p ingutust, pa induvust 
neile, kes päevad läbi ku m m a r
duvad raam atute taga ja  kelle 
füüsilist olemasolu ähvardaks 
m uidu  kängum ise oht.

Kogu naisvõim lejate rühm a  
nim el ü tlem e Evale suur aitäh  
selle aastaid kestnud  töö eest, 
mida ta täidab üh iskondlikus  
korras.

H. KURM

MATI VAGA

Tihkudes
kum m ardus maani 
ema ta voodi ees. 
M ugavalt /
Manala saani 
seadis end väikemees.

Mana
surus käed  
nõnda hellalt 
külm ale põsele.
R iputas loogale 
kellad  — /
sõidame, 
väikemees!

Soputas 
m ugavaks teki 
Mana,
ja naeratas siis. 
M urdunud  
viiu litük ilt 
helises
u in u m isv iis . . .

Võlad,

K ured kaasa tõid tiibadel
kevade

ja  eksam id ootavad ees.
V ist m õttes on kõikidel emadel, 
et pojast
saab väärikas mees.
Aga mida võib poeg

sinna parata, 
et töötada süda ei luba, 
et aknasse tahaks

ta karata, 
sest kitsaks jääb talle

ta tuba.
Poeg kurega võidu

võiks lennata,
sest tunneb, 
et talgi on tiivad.
K õiki nägusaid tüdruku id

em baks ta
ja ta suudlus 
poleks põrm ugi siivas,
Oma elu
kaheküm nendal kevadel 
ta tunneb, et pa lju  on ees. 
Jä tkub  m uret vist kaua

veel emadel, 
kuid  poisist kord siiski

saab mees.

TEADAANDED
Kolmapäeval, 3. aprillil kell 18 

annab meistrikandidaat Aarne 
Hermlin malesimultaani Maga
sini tn. 3 asuvas maleklubis.

* * *
Täna kell 16 alqab EPA võim las  

sõpruskohtum ine k o r v p a l l i s  
«Vanem uise» te a tr i ja  Ta rtu  Üliõpi- 
lasm eeskoori vahel.*

E sm aspäeval, 1. ap rillil kell 18 
lin a sta tak se  K ultuu rihoones ta su ta  
dokum entaalfilm i «Päike, vihm  ja 
n aera tu sed »  Helsingi noorsoofesti- 
valist.

Me seisame peagi 
uue eksamisessiooni 
künnisel. Läheb veel 
üks kuu ja juba tu 
lebki tõsiselt mõtle
ma hakata arvestus
tele, lõpevad kursu
setööde tähtajad. 
Aga see kõik nõuab 
juba praegu tõsist 
tööd, et kevadses
sioonile vastu min
na tugevatena ja 
kindlatena. Kuid 
kahjuks kimbutavad 
paljusid meie seast 
ikka veel eelmisest 
semestrist jäänud 
akadeemilised võlg
nevused.

Kui võtta seda 
probleemi lähemalt, 
siis laias laastus 
näeks asi välja järg
mine: Arstiteadus
konnas oli 7. veeb
ruariks võlgnevusi 
207-1 üliõpilasel
1225-st, selle nä
dala alguseks 
8-1 üliõpilasel. Füü- 
sika-Matemaatika- 
teaduskonnas oli II 
semestri alguseks 
võlgnevusi 106-1 in i
mesel, nüüd 23-1.

Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonnas on 
need arvud vasta
valt 70 ja 14. Aja- 
loo-Keeleteaduskon- 
nas on 52 võlgnikku 
(teaduskonnas 630 
üliõpilast), ent krii
tilisi momente on 
vaid mõnel üksikul 
üliõpilasel, teistel on 
mõjuvad põhjused ..

Kuid see, et võlg

nevusi ei esineks, et 
iga kursus võiks üle 
minna uude semest
risse ilma puudulike 
hinneteta, see peaks 
loomulikult olema 
kogu kursuse süda-

vitunud oma kaas
üliõpilase saatusest 
ega võtnud midagi 
ette tema abistami
seks. H. Metsa töö
stiil ja tema suhtu
mine partei ajaloo 
ainesse ilmnes täie
likult seminarides 
(eriti teisel semest
ril), õppejõud on sel-

võlad...
measjaks. Heaks ja 
õpetlikuks näiteks, 
kuidas ei tohiks olla, 
on stomatoloogiaosa
konna I kursus. Neil 
tuli sooritada juba 
esimese semestri lõ
pul kaks rasket ja 
väga ulatuslikku ek
samit. Viimasel kuk
kus läbi kolm üliõpi
last: Heili Roop, Vii
vi Kahro ja Helju 
Metsa. Möödus vae
valt kümme päeva, 
kui neiud tulidki 
juba eksamit teist 
korda sooritama — 
saavat kaelast ära. 
Ja nüüd, eelmisel 
neljapäeval (21.
märtsil), vastasid nad 
kolmas kord — see
kord juba komisjoni 
ees. Kaks esimest 
said läbi ilma iga
suguste reservatsioo
nideta, kuid H. Met
sa polnud liikunud 
surnud punktist. 
Nagu arvas sm. Kin- 
kar, on süüdi Metsa 
ise (ta ju teadis, mis 
teda ootab, kui ta 
jälle mitterahulda
valt vastab). Süüdi 
on aga ka kursuse
kaaslased, kes ei hu-

lele mitu korda tä
helepanu juhtinud, 
kuid olukord ei m uu
tunud.

Kui ülikooli kom- 
somolikomitee esin
daja küsis komso- 
moliorganisaatorilt, 
mida on kursus ette 
võtnud, et aidata 
oma kolme kaaslast 
kolmandaks katseks 

ettevalmistamisel, 
vastas ta puhtsüdam
likult:

«Mis meie saame 
aidata. Eks igaüks 
pea ise õppima. Mui
dugi, kui nad meie 
p oole...»

Kursus ei pea är
kama alles siis, kui 
saabuvad ebaõnnes
tumised, vaid hoopis 
varem, siis, kui ilm 
neb väär töössesuh
tumine või lüngad 
teadmistes. Võlgne
vusi likvideerida on 
hoopis raskem kui 
neid vältida. Selleks 
aga tuleb murda pas
siivsus, ükskõikne 
suhtumine kaasüli
õpilastesse ja meid 
ümbritsevasse elusse.

I.-P. PADERNIK

AMETIÜHINGU AKTIIVI KOOL
5. a p ril lil 1963. a. kell 16 to im ub to rite  ülesanded, kohustused ja  

fa rm aats ia-aud ito orium is  (keem ia- õigused». Lekto r G. R ekker. 
hoones) am etiü h in g u aktiiv i kooli Osa võ tta  kõ ig il am etiühingu  
õppus teem al: rühm ao rg an isaatorite l.

«A m etiühingu rühm aorganisaa-
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TRÜ Teaduslik  Raam atukogu  

alustas m öödunud aasta no vem bri
kuus lugejate k ir ja l ik k u  ko n veren t
si «R aam atukogu soovib lu geja te lt 
te a d a . . .»  Käesoleva ajani on lae
kunud 60 ankeeti, lev itati aga 500. 
Jä re lik u lt on nende tagastam ine  
unustatud. V aatam ata sellele, et 
käesolevaga alustam e aja lehe v e e r
gudel konverents ist kokkuvõtte  te 
gem ist, on ankeetide tagastam ine  
veel võ im a lik , sest pretensioonid ja  
nõuanded raam atukogu töö kohta  
pole kunagi üleliigsed.

A lljä rg n e v a lt peatutakse nendel 
küsim ustel, m is puudutavad luge* 
ja te  teenindam ist.«  Valu lapseks on 
ku junenud RAAM ATUKOGUDEVA
HE LIN E  ABONEMENT. Nurisetakse  
aeglase töö üle. O lu korra  p aranda
m iseks on vähe RVA töötajate  
püüdlustest. V äljasaadetavate te l
lim iste a rv  on aasta-aastalt kasva
nud. 1953. a. oli see 2514 ja 1962. 
a. — 4857. Suure koorm usega ei 
tööta m itte  a in u lt m eie raam atu ko
gu RVA, vaid en am ik  vastavaid  
abonem ente NSV Liidu  suurem ates  
raam atukogudes, m illistest saame 
põhilise osa te llitavast k irjandusest. 
Nii vastab NSV L iidu  R iik lik  Lenini 
nim . Raam atukogu alles ühe kuu  
pärast, paari nädala jooksul rea 
geerivad a in u lt Ta llinn a raam atu 
kogud.

O lulisem at m u rra n g u t te llim iste  
k i i r e m a k s  t ä i t m i s e k s
tooks RVA töö m ehhaniseerim ine. 
Tellim iste edasiandm ist, vastuste  
saam ist ja  k irjan d u se  kohalejõud
m ist k iiren d aks  o lu lise lt te letaibi 
abi. Nii võib te llitu d  k irjan d u s  ko
hale jõuda juba nädala jooksul. 
Raam atukogu ettepanek sisse sea
da te le ta ip  langes kah ju ks ära , sest 
ei suudetud leida raha  (20 rb l.) 
ap ara tu u ri ekspluatatsioonikulude  
katteks. Selleks ei saa kasutada  
ka raam atuostu summ asid, m illest

nagunii tasutakse RVA postikulud.
Et laekunud te llim ised võ im a li

ku lt k iire m in i vä lja  saata, ä ra  hoi
da nende ku h ju m in e  ja  p ikad  jä r 
je k o rra d , on RVA-I kavatsus edas
pidi vähendada aeganõudvat pa
b e rlik k u  as jaajam is t ja  kanda and
med te llim isleh tede väljasaatm ise, 
raam atu te  vastuvõtm ise ja  tagasta
mise kohta vahetu lt lugejate ava l
dusele. Selleks palum e RVA kasu
ta ja id  edaspidi e s i t a d a  a v a l 
d u s e d  D IN -fo rm aadis pa b eril, k ir-

HUVI
ju tad a need v õ im a liku lt selgelt 
(soovitav m as in ak irjas ), jä tta  vasak  
äär 4 cm (k iirk ö it ja  jaoks) ja  iga 
te llitava  vä ljaan de nim etuse vahele  
2 cm.

P aljudel juhtudel selgub, et tea
tav osa te llitavast k irjan du sest le i
dub m eie raam atukogus. Kui RVA 
kasutajad enne avalduste esitam ist 
meie raam atukogu k a t a l o o g e  
põ h ja liku m alt u u r i k s i d ,  siis 
vähendaks see RVA koorm ust Ja 
kiiren d aks  te llim iste tä itm ist.

Juhtub, et RVA kasutaja  ei suu
da tagastam ise täh ta jaks  k ir ja n d u 
sega tu tvu da. Võim e taotleda täh t
aja p ikendam ist siis, kui m eie ra a 
m atukogu RVA-le ei ole pretensioo
ne k irjan du se  tagastam ise tä h t
aegadest m ittek inn ip id am ise kohta. 
Sellepärast on v a ja lik , et RVA k a 
sutajad peaksid tin g im ata  kinn i 
t a g a s t a m i s e  t ä h t a e g a 
d e s t .

Mis puutub v ä lis riik id es t k ir ja n 
duse teliim isse RVA ko rras , siis on 
olemas võim alus pöörduda ENSV 
TA Raam atukogu poole, kes on 
RVA vahekorras  vä lis riik id eg a .

Raam atukogu kasutajad k u rd a 
vad selle üle, et sageli ei ole võ i
m alik  m õnda teost k a s u t a d a  k a  
l u g e m i s s a a l i s ,  sest t e o s  o n  
abonem endi kaudu v ä lja  laenatud. 
See käib Teadusliku Raam atukogu

Kellele see kuulub? Miks on ta veel siin?

TRÜ NAISKOND VIIES
TRÜ korvpallinaiskond lõpe

tas üleliidulise A -klassi ta litu r-  
n iiri 7 võidu ja  4 kaotusega ning 
saavutas kokkuvõttes viienda 
koha Riia TTT, L eningradi ASK, 
Moskva «Serp i Moloti» ja 
Leningradi «Burevestniku» nais
konna järel.

TEADAANDED
30. m ärtsil a lg u seg a  kell 17 toi

m ub h ü g ieen iau d ito o riu m is (Vane
m uise tn. 46) T artu  ü liõp ilaste  
L ooduskaitsering i 5. a as tap äev a le  
p ü h en d atu d  p idu lik  koosolek.*

A latiselt tegutsevas ag itpunktis  
nr. 8 (Vanem uise tn . 46) kõneleb  
te isipäeval, 2. a p ril lil kell 19 Tartu  
linna partei- ja  r iig ik o n tro lli kom i
tee esimees sm. E. Kuld parte i- ja  
r iig ik o n tro lli o rganiseerim isest T a r
tu  linnas.

Järgneb film .
*

Täna kell 10 algab Ta rtu  Peda- 
aoogilise Kooli saalis (Salme tn . 1-a) 

TARTU KEELEPÄEV.

kohta, sest õpperaam atukogus on 
vähem alt üks eksem plar õ p p e k ir
janduse vä ljaannetest lugem issaalis  
kasutam iseks. Ka Teaduslikus Raa
m atukogus jäetakse kõige enam  ka
sutatavast k irjandusest üks ek 
sem plar lugem issaalis kasutam i
seks. Kuid a la ti pole võ im a lik  ek 
sim atult ette näha, ku ivõ rd  üht 
või teist teost lugem issaalis nõ utak
se. On otstarbekohane, et soovist 
kasutada m õnd vä ljaan ne t teatataks  
varem , siis võim e laenutatud teose 
tagasi nõuda ja  panna ta lugem is
saali (juhu l, kui sõovi teatud teose 
kasutam iseks on m itm el lugeja l). 
Samuti tu leb iga teos v iiv ita m a tu lt 
tagastada, kui tem a kasutam ine on 
lõpetatud.

Ruum ipuudus annab end v a lu 
sasti tunda. See on nii lugejate kui 
ka raam atukogu töötajate ühine  
arvam us. E riti raskeks ku juneb  
olukord  eksamisessiooni perioodil, 
m illa l raam atukogu kasutavad nii 
statsionaarsed kui ka m ittestatsio
naarsed üliõpilased. Tuleks kaa lu 
da võ im alust nende eksamisessioo
nide korra ld am iseks erinevatel 
aegadel, sest ka õppekirjandusest 
tu leb nappus kätte.

Ü likoolile on ta rv is  ajakohast 
raam atukogu, nii m ärg ivad  lugejad  
ankeetides. Tõepoolest, iseseisvast 
tööst raam atuga ei saa rääk ida , 
kui lugem issaalis ei ole v a ja lik ku  
arvu  kohti. Puuduvad lugem issaa
lid teaduslikkudele töötajatele, õp
pejõududele. E riti raske on raam a
tukogutöötajate o lukord , kes pea
vad igal aastal raam atukogu seinte 
vahefe pa igutam a üle 30 000 ek
sem plari k irjan d u s t. Raam atukogu  
kasutajad ja töötajad tunneksid  
siiras t rõõm u, kui alustataks võ i
m a liku lt ru ttu  uue hoone p ro jek te e
rim is t ja  ehitam ist.

Lugejate teenindam ise osas on 
m uid ki pisem aid pretensioone ja  
ettepanekuid , m ille  eest m e luge
ja id  tänam e ja  m ida me oma töös 
arvesse võtam e.

E. HANSSON, K. LE P IK ,
TRÜ Teadusliku  R aam atukogu
teen indam isosakonna  töö ta jad

Palju õnne,
KÜLLIKE LODI

ja
PEETER JOHANNSON! 

õigusteaduskonna V kursus

õn ne ühisel eluteel, 
EVE-MARJU SAAREPERE

ja
PEETER RAOTMA!

IV kursuse stomatoloogid

Tartu— Kilgi 
— Vasula

Eelmisel pühapäeval k o rra ld a 
sid TRÜ ja  EPA m atkasektsioo- 
nid ühise suusam atka m a rsru u 
dil T artu —Kilgi—V asula—T artu . 
E t m a tk  oli kavatsetud  võistlu
sena osavõtu m assilisusele TRÜ 
ja  EPA vahel, tundub  ü lla ta 
vana 'akadeem ialaste loid osa
võtt sellest (4 m atkajat!). Kuigi 
kõik organiseerim israskused la n 
gesid TRÜ noore, h ilju ti v a r ju 
surm ast ä ra ta tu d  m atkasek t- 
siooni õlgadele, tu ld i selle üles
andega võrdlem isi hästi toime: 
um bes poolesaja m a tk a ja  poolt — 
osavõtjaid  oleks võinud siiski 
rohkem  olla — n u rin a t ei olnud. 
K a ilm oli suusatam iseks lausa 
suurepärane.

Umbes 20 km pikkune täh is ta 
tu d  rada viis u ju la  ju u res t A ru 
küla kaudu Kilgüe, sealt läbi 
Vasula m etsa tagasi u ju la  ju u r 
de. R ajal K ilgilt läbi jagati 
m atka embleemid, sealsam as tu li 
ka v ik toriin i p raktilised  üles
anded lahendada. Uudse ü r itu 
sena oli sellel m atkal ko rra ld a
tu d  viktoriin . Kuigi paljud, näh 
tavasti oma võim eid alahinnates, 
ei söandanud sellest osa võtta, 
leidus ka julgem aid, kellest p a ri
m ateks osutusid A rpo ning M a
jas (A rstiteaduskonnast) 6 karis- 
tuspunktiga. Esimese ülesandena 
tu li m äära ta  endale kontrollaeg 
ning sellest kinni pidada. Iga 
15 m inu tit kõikum ist andis ühe 
karistuspunkti. Edasi tu li ra ja l 
m äära ta  an tud  puu kõrgus, puu 
ning telefoniposti vaheline kau 
gus ning nende sihi asim uut. 
Uhe karistu spunk ti andsid vead 
vastava lt 1 m, 5 m  ja  30°. A val
dam e siin ka õiged vastused: 
puu kõrgus oli 17 m, tem a kau 
gus telefonipostist oli 95 m  ning 
asim uut 336°. V iimane küsim us 
nõudis T artu  m a tk a ja te  VII 
kokkutuleku aega ja  kohta, m il
lele jäid  kõik vastuse võlgu. 
Teatam e siis, et see toim ub 
käesoleval aastal Pangodis. S uh
teliselt väikesearvuline osavõtt 
m atkast viib m õttele, et selliseid 
m atku  on T artus sel aastal kor
ra lda tud  v ist liiga palju  (see oli 
arv u lt kümnes), sam uti tu leks 
näh tavasti leida uusi vorme.

A. TUULM ETS

Võistlusreisil 
Riias, Kaunases

M öödunud nädalavahetusel 
võtsid pikem a võistlusreisi ette  
ülikooli võrkpallurid . Tehti 
vastukü laskäik  K aunase Polü- 
tehnilise Instituudi võ rkpallu ri
tele. P ikast bussisõidust ting itud  
väsim use arvele võib kanda esi
mese päeva kaotused — naistel 
0:3 ja  m eestel 2:3. Teisel päeval 
saadi revanš: naiskond võitis 
3:0, meeskond juba trad itsiooni
liseks ku junenud viiegeimilises 
m ängus 3:2.

Läbisõidul R iiast teh ti m õne- 
tunniline peatus, m ille vältel 
kohtu ti Riia Polütehnilise Insti
tuud i võrkpalluritega. Naised 
kaotasid 0:3, m ehed aga võitsid 
3:2.

Koos võrkpallu ritega käis 
Lätis ja  Leedus ka ülikooli 
väravpallinaiskond. Riias m än
giti K ehaku ltuuriinstituud i esin
dusega. Meie üliõpilastele oli 
see esim eseks välisvõistluseks ja  
küllap sellest ka tugev närv eeri
mine. Poolaeg kaotati 0:7. Teisel 
poolajal läks m äng ta  välistesse 
roobastesse ja  see koguni või
deti 4:2. M ängu lõpptagajärjeks 
oli 9:4 riia laste eduks. Leedus 
kohtu ti kahel korral K aunase 
M editsiiniinstituudi naiskon
naga. Esimene m äng kaotati 7:8 
ja  teine 4:8.

Tänase a ja leh en u m b ri k u ju n d as id  
ja  k ü ljen d asid  žu rn a lis tik a  e r ih a ru  
III k. ü liõp ilased  M. P a ju ste , E. Pung  
ja  I. Madissoo.

Toimetaja J. Peegel
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim. trü k ik o ia  
trü k k . T artu , Ülikooli 17/19. Ü ksik
nu m b ri h ind  2 kop. Tellimia© 
nr. 2715. MB 03303



R a a  m a t f c f c a S a t

ELKNU TRÜ Komitee 
aruande t e e s i d

Kõigi m aade pro letaarlased , ühinege?

Ф A ru an dep erioo dil oli TRÜ kom 
som oliorganisatsiooni peatähelepa
nu suunatud õppe- ja kasvatustöö  
parem ale organiseerim isele  komso- 
m olig ruppides, võ itlusele fo rm a lis 
m iga komsom olitöös, ü liõpilaste  
kaasatõm bam isele nende igapäevase  
elu küsim uste lahendam isele. TRÜ 
kom som oliorganisatsiooni üheks
tähtsam aks ülesandeks oli igas 
m eid h aarava ja  m eid üm britseva  
elu nähtuses ideoloogilise m om endi 
rõhutam ine, nii et kom m unistlike  
noorte teadm ised ku juneks id  kom- 
m unism iajastu  inimese veendum us
teks.

0 Õppetöö alal oli m eie põhiüles
andeks võ itlus õppedistsip liin i pa
randam ise eest ja  ü liõpilaste-kom - 
m unistlike  noorte endi osatähtsuse 
tõstm ine õppetöö parem aks o rg a n i
seerim iseks. Vastaval p leenum il re 
o rgan iseeriti senised oppekom isjo- 
nid õppe-teaduslikeks sektoriteks, 
laiendades viim aste õigusi. K iideti 
heaks õ igusteaduskonna IV  ku rs u 
se p ra k tik a  puudum istega seotud 
küsim uste lahendam isel ja  hakati 
raken dam a seda ka teistes osakon
dades. Kuigi osakondade õppe-tea- 
duslikud  sektorid  on te inud jõu
pingutusi õppeedukuse p a ra n d a m i
seks, pole need siiani olnud k ü lla l
dased. V iim asel sessioonil saadi ü lj- 
koolis 335 p u u d u lik ku  hinnet (ra v i
osakonna I — 49, raviosakonna  
II — 48, bioloogiaosakonna I — 24, 
stom atoloogiaosakonna I — 14 jne.). 
Vähe on vanem ad kursused jaganud  
oma kogem usi kõrgem as koolis õp
pim ise iseärasustest noorem atega.

Edaspidiseks on suund järgmine
— m itte  ühtegi ü liõpilast, kes töö
taks poole jõuga. Väga hästi õppi
ja te le , kes teevad teadu slikku  tööd
— loengute vabakuulam ine; kogu  
õppeprotsess sisukam aks, in ten siiv 
semaks.

•  Et kom m unism ieh ita ja  oe^b 
oma e ria la  kõ rva l oskam a ka pa iju  
m uud, o rgan iseeriti ü likoo lis ü h is 
kond like E ria lade Teaduskond (ÜET), 
kus väga pa ljudel on võim alus  
om andada oskusi ja teadm isi oma 
lem m ikharrastuses. Halvasti teos
ta ti üET-sse reg is tree rim is t keha
ku ltuuriosakonnas (sekretär V. Juu
das), kust pole laekunud ühtegi soo
vi, teoreetilise füüsika  erih aru s  
(sekre tä r I. Kuusm an) ja  m atem aa; 
tik a  teoreetiku te  seas (sekretär oli 
siis R. Kolde). Teistes teaduskonda
des oli ÜET-s õppida soovijaid ro h 
kesti, ku id õppustele jä id  pa ljud  
tu lem ata .

•  A ru an dep erioo dil ilm nenud fa k 
tid  nä itasid, et kõ ik  pole ko rras  
üliõpilaste id eelis -po liitilise kasva
tustööga. P aljudel juhtudel lähevad  
üliõpilaste teod lahku sõnadest, 
teadm iste taga pole veendum usi ja  
vastup id i, see on sam uti halb. On 
tendents ko rra ld ad a  po liitilis i' vest
lusi, diskussioone, in form atsioone  
jne. fo rm aalse lt või asendada näd 
v ik to riin id eg a  ja  eria laste  vestlus
tega.

Selle ta g a jä rje k s  on sa lliv  suhtu
m ine võõrasse ideoloogiasse, ideo* 
loogiline ham butus, m ille  pinnal 
idanevad soodsalt vaenu liku  ideo
loogia poolt põetatavad terakesed.

Meil veel esinevad puudused tekj- 
tavad üliõpilastes sageli a in u lt v i
risem ist, selle asemel et ära tada  neis 
soovi neid puudusi oma kätega k õ r
va ldada. Jällegi tu leb  puudu in it
sia tiiv is t, passiivsus m ü rg ita b  nii 
mõnegi hea algatuse, m õtte.

Edaspidi peab ideoloogilise kasva
tustöö ülesandeks olema jõuda iga 
kom m unistliku  noore, iga ü liõp ila 
seni, et siis organiseerida tööd, a r 
vestades igaühe iseärasusi, tead 
m iste taset ja  veendum uste k in d 
lust. Niisuguse tööni pole aga g rup i- 
organisaato rid  veel jõudnud, seda 
tu leb  lugeda kogu m eie tegevuse  
üheks suurem aks puuduseks.

Tu lev ikus tu leb  e r ilis t tähelepanu  
pöörata p o liitilise  kasvatustöö dis
kussioonilisele vo rm ile , sidudes 
seda senisest kaugelt rohkem  p ra k 
tilise  eluga (kohtum ised m itm esu
guste elukutsetega inim estega, pra lt- 
tilln e  osavõtt tootvast tööst, e lu lis
te küsim uste vahetust lahendam i
sest jne.), et m itte  jä tta  teooriat 
p rak tika g a  sidum ata, et m itte  kas
vatada p o liitilis i soss-seppi. S ih ik ind 
lam aks tu leb  m uuta j '^ lu b i  te(3®' 
vus. A ruandeperioodi lõpuks v a i
bus täiesti rahvaste sõpruse k lu 
bi tegevus (juhatuse esimees 
I. Kaasik).

Eesm ärgiks on, et üliõpilaste  
tead likkuse ja  veendum uste tase

tõuseks n iivõ rd , et võ im aldaks  
kõ ikidel kursustel lü litud a  kom m u
n is tlik ku  liikum isse.

#  A ru an dep erioo dil astuti samm  
edasi ÜTÜ tegevuses n ing ü T ü  ja  
komsomoli igakülgse koostöö orga
niseerim isel.

ÜTÜ tööst võttis osa 1516 ü liõ p i
last, kes andsid 23% ü likoo li kol
lek tiiv i teaduslike tööde ü ldarvu st.

E lulähedasem aks m uutusid tööde 
teem ad, tõusis nende p ra k tilin e  
tähtsus (B io loogia-G eograafiateadus- 
kond).

Reljeefsem alt ke rk is  esile komso
m oli funktsioon ÜTÜ-s: võ im ekate  
in im este kaasatõm bam ine ja  suuna
m ine ÜTÜ ringidesse, tööde tem aa
tik a  v a lik  koos ju hen davate  õppe
jõududega, loengute vabakuulam ise  
õiguse saavutam ine väga hästi õppi
vatele  ja  samal a ja l ak tiivs e lt tea
du slikku  tööd tegevatele ü liõp ilas
te le, osavõtt suunam iskom isjonide  
tööst ka ÜTÜ huvide vä ljen d a ja n a .

•  Möödunud kevadel laekusid  
komsom oli komiteesse jä r je k o rd s e lt  
sajad avaldused osavõtuks suvistest 
töödest, mis on saanud uueks nõu
ko gu likuks trad its io on iks  m eie ü li
õpilaskonnas.

Juulikuus töötas komsom oli lähe- 
tu sk irjad eg a  732 ü liõp ilast, augus
tis 174. O bjektid  pa iknesid  üle kogu  
v a b a riig i. Tööga tu ld i hästi toim e, 
seda tunnistavad ka k iitvad  iseloo
m ustused töökohtadest. Võeti osa 
kohapealsest üh iskond likust tegevu
sest ja sporditööst, peeti loenguid  
jne.

Edaspidi tu leb rohkem  tähelepanu  
pöörata sellele, kuidas o rgaan ilise
m alt siduda suviseid tö id  kogu ü li
kooli öppe-kasvatustöö protsessiga. 
P raegu kipuvad nad jääm a ku idaqj 
era ld atu d  rom antilisteks vahep a la 
deks, m illes t kü ll tehakse ju ttu , 
kuid  m ida võetakse vähe arvesse.

ф Üheks ü liõpilaste kasvatam ise  
tähtsaks vahendiks ü likoolis on 
m assiline ku ltu uritöö . Peam ist osa 
m ängivad  siin m itm esugused isete- 
g evusko llek tiiv id , e riti aga ü likooli 
klub i ja  kohvik.

Eelmise aruandeperioodiga v õ r
reldes on klubi ü ritu ste  ä rv  jä ä 
nud käesoleval aja l sam ale tasem e
le. A rv u lis e lt võib ju  cä 150 ürituse^  
ga jooksvas aastas rahu l olla, kuid  
p a lju  jääb  veel puudu üritu s te  si
sus, nende ideelises tasemes, ku ig i 
ka siin on m ärg ata  teatavat edasi
m inekut. Tänu üritu ste  huvitavale  
vo rm ile  ja  ku jundusele on klubi 
kü lastatavus m ärg a ta va lt kasva
nud. E rilis t huvi on äratanu d  tea
duskondade poolt ko rra ld a tu d  õh
tud. Võlgu on jäänud aga Füusika- 
M atem aatikateaduskond, kes ei 
suutnud vastutustundetu suhtum ise  
tõ ttu  plaan ikohast õhtut sisustada.

Tu lev ikus tu leb parandada klub i 
töö ju h tim is t, p raegune juhatus se
da ra h u ld a va lt teha ei suuda. Siin 
tu leb  raken dada komsom oli, am eti
ühingu ja  parte iko m itee  ühendatud  
jõudu.

P uudulik  on olnud kom itee osa 
kohviku  töö ju h tim ise l, see on v ii
nud selleni, et kohvikusse tu leb  sa
geli suhtuda kui pahesse, kui asu
tusse, m is soodustab ebatervete e lu 
viiside lev iku t, sealhulgas suitseta
m ist naisü liõp ilaste hulgas.

«  Nõrgad on ü likooli ja  Ta rtu  lin 
na ettevõtete vahelised sõprusside
med. Pedagoogilise šeflustöö sektor 
(ju ha ta ja  M. Ivask) ei suutnud edu 
saavutada, sest ei arvestatud  keh ti
vaid õppeplaane. Sellele vaatam ata  
tu leb esile tõsta Füüsika-M atem aati- 
kateaduskonna pedagoogilise haru  
II kursuse (sekre tä r A. Roos) head 
tööd T a rtu  koolide p ioneeridega. 
Samal a ja l ei tegelnud näiteks a ja 
loo-osakonna II kursusel (sekretär  
M. Pekales) m itte  keegi p ioneeritöö
ga. Ometi on serge, et tulevasele pe
dagoogile on pioneeritöö tundm ine  
hädava ja lik .

Edaspidi hakkab p ioneerijuh tide  
etteva lm istam ine to im um a ÜET kau-

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE. 
REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA A M E T I

ÜH IN G U K O M ITEE HÄÄLEKA NDJA

REEDEL, 5. APRILLIL 1963

Nr.
10(550)

X V I aastakäik

TRÜ parteikomitee viimasel 
istungil olid arutlusobjektiks ü li
kooli raamatupidamise töö küsi
mused. Summade operatiivsest 
kulutamisest ja eelarvedistsiplii- 
nist kinnipidamisest rääkis ü li
kooli pearaamatupidaja K. Pik- 
kat.

Ettekandele järgnenud aru
telust võtsid aktiivselt osa komi
tee liikmed ja teaduskondade 
esindajad. Vastuvõetud otsuses 
märgiti operatiivse informatsioo
ni saamise vajadust raamatupi
damisest ja leiti, et raamatupi
damise töös on veel rida puudu
si, mis vajavad kõrvaldamist — 
kasutamata reserve selleks peaks 
jätkuma.

T ö ö
ootab!

Esim estena said tänavu  tööko
had  teada tu levased arstid. Sel 
aastal on neid 206: 158 rav iosa
konna lõpetajat, 22 farm atseu ti 
ja  26 stomatoloogi. «Võib rahule 
jääda,» ütleb  dekaan prof. 
A. Linkberg. E nam ik lõpetajatest 
on saanud aru  oma ülesannetest 
ja  sellepärast ei tekkinud suuna
m isel raskusi. V arem  olid valu- 
lasteks ju st saared, sinna ei ta h t
nud  keegi m inna, nüüd aga h ak 
kab  saarte l töötam a 16 lõpeta
ja t — üks rohkem, ku i oli algul 
planeeritud.

Enam ik siirdub m aarajoonides- 
se, kuid kolm  diplom andi lähe
vad Sanatoorium ide ja  K uuro r
tide V alitsuse käsutusse, kuus 
asuvad tööle raudteele, m itm ete 
esim ene töökoht on kalalaevas
tik u s . . .

Riigieksam iteni on jäänud  veel 
1,5 kuud, mis on pühendatud  
puhterialasele praktikale. Juu lis 
aga annab  rek to r pidulike tuši- 
helide saatel kätte  diplomid. 
M uidugi, see on alles ees, ent 
prof. L inkberg  usub tänavuste  
diplom andide tulevikku, usub, et 
neist saavad oma ala tublid  spet
sialistid.

Elamispinnast 
huvitatuile

du. Komsomoli ülesandeks on teha „ „ .„ iu ii m e«  „ i , Än
selgitustööd pedagooge ettevalm is- aprillil 1963. a. kell 16 toi-
tavates osakondades, nä idata, m iks mub farmaatsiaauditooriumis 
selline e ria la  on v a ja lik  iga tu leva- (keemiahoones) ametiühinguak- 
se pedagoogi töös, et saavutada se- k  i nPn„  +РРт я 1 -
msest ro hkearvu lisem  osavõtt ette- L .“ ® ™  raam esL* *°eng teemai, 
va lm is tavatest õppustest. «Töötajate elamispinna jaota-

R ahuidav pole m eie üliõpilaste mise korrast TRÜ-s ja koopera- 
osavõtt linna rahvam aleva tööst, tiivelamuehituse perspektiivi- 
yähe ab istatakse m iilitsa  lastetuba, д е«Ь> I  p k tn r id  e m -d  H  ¥ u t r i l r  ia  
linna kom som olip rožektorit. „  VeKtontl sm a LUtriK ja

H . K in k .
(J ä rg * lk -I 4.) Osa võtta elamu-heaolu sekto-

rite juhatajail ja liikmeil, sot
siaalkindlustuse komisjonil ja 
sotsiaalkindlustuse delegaatidel. 
Samuti palume osa võtta kõiki 
elamispinnast huvitatud TRÜ 
töötajaid.

Kirjandusvõistluse 
võitjad

selgusid pühapäeval. Esikoha 
vääriliseks tunnistati Mare Koit 
Viljandist, Ene-Silvia Sarv Tartu 
VII Keskkoolist ja Boriss Tuhh 
Tallinna VI Keskkoolist.

Ü H I S K O N D L I K E  E L U 
K U T S E T E  T E A D U S 

K O N N A S
RAAMATUKOGUHOIDJATE JA KIR

JANDUSRINGI JUHATAJATE e ria la  
jä r je k o rd n e  õppus to im ub ko lm a
päeval, 10. ap rillil a lg u seg a  kell 19 
TRÜ T eadusliku  R aam atukogu  r u u 
m es.

õ p p u se  k ä ig u s  tu tv u s ta tak se  lä 
hem alt ra am atu k o g u  tööga.

EKP TRü Komitees Noored bioloogid

Ü H G Ä M I  R V

M öödunud nädala alguses ko
gunesid loodusteadusest h u v ita 
tud  koolinoored Vanem uise tä n a 
va õppehoonesse zooloogiakateed- 
ri auditoorium isse, e t osa võ tta  
olüm piaadi lõppvoorust. Selles 
voorus tu li õpilastel vasta ta  29 
küsim usele, mis haarasid  kogu 
bioloogia koolikursuse n ing peale 
selle m äära ta  üks taim  ja  üks 
lind. Ilm a m äära ja  ab ita  pidi ära  
tundm a kolm  taim e- ja  kolm  
loomariigi esindaja t n ing kolm 
inim ese skeleti luud.

Eelvoorus koostasid õpilased 
kaks tööd: ühe iseseisvate vaat-, 
luste põhjal, teise k irjanduse 
põhjal, valides ühe juhendis 
an tud  teem adest.

Iseseisvatest töödest väärivad  
esiletõstm ist Eha-M ai Vainu 
«Riia lahe ogalikust», A nts Lõh
m use «K irsipuude seenhaigustest 
Eesti NSV-^s» ja  Kai Langi «Lü
hiülevaade Loode-Saarem aa 
roosteseentest». N e e d  t ö ö d  
ü l e t a v a d  i s e g i  ü l i õ p i 
l a s t e  k u r s u s e t ö ö d e  
k e s k m i s e  t a s e m e  nii teem a 
valiku kui ka m aterja li läbitöö
tam ise poolest. Iseseisvat v aa t
lus- ja  head jä re lduste  tegemise 
oskust oli näha ka Olev Soku 
töös «Vaatlusi m inu kodukoha 
sügiseste m akroskoopiliste seente 
kohta».

O lüm piaadi lõpptulem used k u 

junesid järgm isteks: I koha saa
vutas P ärnu  I Keskkooli X kl. 
õpilane Rein Sander, II ja  III 
kohta jagasid T artu  I Keskkooli 
XI kl. õpilane A nts Lõhm us ja  
A bja KeSkkooli XI kl. õpilane 
Olev Sokk. Järgnesid  Elva K esk
kooli IX  kl. õpilane Ene T a tta r 
ja  P ärn u  I Keskkooli ab itu rien t 
Eha-M ai Vainu.

O lüm piaadi teisel ja  kolm andal 
päeval tu tvusid  õpilased meie a r 
vutuskeskuse tööga, vaatasid  
tea tris  ühiselt e tendust «Häda 
mõistuse pärast» ning käisid lai- 
ekraankinos. Kõige huvitavam aks 
ku junes õpilastele füsioloogiaka- 
teedri külastam ine, kus neile 
dem onstreeriti südam etegevuse ja  
hingam isega seotud katseid, kus
ju u res  katsealusteks olid õpila
sed ise.

Käesolev olüm piaad oli arv u lt 
kolmas. Rida ab ituriente, nagu 
Vainu, Sokk, Lõhmus, Lang, Al- 
likhein, on heade tulem ustega 
osa võtnud ka eelm istest olüm 
piaadidest. Enam ik neist k av a t
seb õpinguid jä tk a ta  ülikooli bio- 
loogiaosakonnas, mõne sooviks on 
aga saada arstiks. Õpilased, kes 
esimest aasta t o lüm piaadist osa 
võtsid, olid veendunud, e t nad  
jä tkavad  alusta tud  vaatlusi ning 
tu levad ka järgm isel korra l bio- 
loogia-alal jõudu proovima.

A. KALDA

Dekaan A. M itt õnnitleb m atem aatikao lüm piaad i võ itja t J. Tepandit.

Täppisteaduste
olümpiaad

Ü ldhariduslike koolide igal ke
vadisel koolivaheajal kogunevad 
Tartusse vabariig i keskkoolide 
parim ad täppisteadustehuvilised  
õpilased, e t om avahelises võistlu
ses selgitada vabariig i parim ad 
noored m atem aatikud, füüsikud 
ja  keem ikud. T änavune olüm 
piaad oli juba küm nendaks jõu
prooviks.

Käesoleval aastal võ ttis lõpp
voorust osa 114 õpilast, kelle h u l
gast 9 võistlesid kõigis kolmes 
aines.

Tore oli -see, et lõppvoorust 
osavõtjate hulgas oli viiendik 
8.—10. kl. õpilasi, kellest m itm ed 
kuulusid ka võ itja te  hulka. See 
lubab järgm isel aastal oodata 
veelgi tugevam at võistlust. P a l
judes vabariigi koolides töötavad 
tublid  m atem aatika-, füüsika- ja  
keem iaõpetajad, kes oskavad oma 
õpilastes ä ra tad a  sügavat huvi 
täppisteaduste vastu.

M atem aatikas oli parim aks 
kooliks Tallinna II Keskkool, 
füüsikas N arva VII Keskkool ja 
keem ias Rapla Keskkool,

M atem aatikas oli kolm andat 
aasta t parim aks Tallinna II 
Keskkooli ab itu rien t Ja ak  Te- 
pandi. Teise koha saavutas Vil
jandi Keskkooli 11. klassi õpilane 
M are Köit ja  kolm andaks tu li 
T allinna II Keskkooli 10. klassi 
õpilane P aul Tammela.

Füüsikas osutus võ itjaks Tapa 
I Keskkooli ab itu rien t M atti Jõgi, 
teisele kohale tu li Ja ak  Tepandi, 
kolm andaks N arva VII Keskkooli 
ab itu rien t A natoli Starostin.

Keemias olid kolmeks parim aks 
A nts Reino Rapla Keskkooli 11. 
klassist, M ihkel Aul T artu  V 
Keskkooli 8. klassist ja  Ilm ar 
K rigul Võru Keskkooli 9. klassist.

O lüm piaadi küm m et parim at 
(igas aines) au tasusta ti diplom i
te ja  m älestusesem etega ning 
nad on vabasta tud  küpsusek
sami sooritam isest vastavas aines.

K. SOONETS

Kolm võrdset
Võõrkeelte olümpiaadil saavu

tasid inglise keelt õppivatest 
noortest võrdselt 20 punkti Tcolm 
õpilast: Ena Kõomägi Tallinna 
XXI Keskkoolist, Katrin Palts 
Tallinna VII Keskkoolist ja Jaak 
Vihmand Tartu II Keskkoolist.

Saksa keeles oli parimaks Anti 
Kõverjalg Türi I Keskkoolist.



Lõppes ÜTÜ XVIII konverents
Plenaaristungilt

J. TAMMEORU — ÜTÜ VABARIIKLIKU NÕU
KOGU ESIMEHE, TRÜ teadusala prorektori ette
kande teemaks oli «Üliõpilaste teaduslik töö ja 
selle edaspidised arengusuunad».

P r a e g u s e d  s a a v u t u s e d :
ÜTÜ ridades on 1516 üliõpilast, möödunud aas

tal oli 1343. Tegutseb 63 ringi. Teaduslikust tööst 
võtab osa Bioloogia-Geograafiateaduskonnas 97°/«, 
kehakultuuriosakonnas 97e/o, õigusteaduskonnas 
63°/o, Ajaloo-Keeleteaduskonnas 57°/o, Majandus
teaduskonnas 45°/«, Füüsika-Matemaatikateadus- 
konnas 40°/o, Arstiteaduskonnas 37°/o. Kogu üliõpi
lasperest tegutseb ÜTÜ-s 50®/o.

Konverentside vaheajal ülikoolis üldse ilmunud 
856-st tööst tehti 195 tõsisemat teaduslikku uuri
must üliõpilaste poolt.

Ilmus kolm üliõpilastööde kogumikku: ajaloo, 
geograafia ja eesti kirjanduse ning rahvaluule 
alalt.

Tugevas võistlustööde konkurentsis vabariigis 
tuli esikohale meie ülikool, saades 38 auhinnast 14 
endale, kusjuures Tartusse toodi 50°/o kõigist esi
mestest auhindadest.

TRÜ hakkab šefluse korras abistama Tallinna 
Pedagoogilist Instituuti.

T u l e v i k u v ä l j a v a a t e d :
Järgmisest õppeaastast minnakse üle 24 loengu- 

tunnile nädalas. Suureneb praktikumide ja sem i
naride osatähtsus. Üliõpilane peab o s k a m a  m a 
t e r j a l i  m e t o o d i l i s e l t  o m a n d a d a .  On 
vaja õ p e t a d a  õ p p i m a .  Kes teadmiste oman
damisega siiski toime ei tule, nende koht pole ü li
koolis.

Teaduslik töö muutub õppeprotsessi osaks. Kas 
ÜTÜ on siis veel vajalik? On, sest ei tohi unus
tada teaduse organiseerimise küsimusi. Kust võt
ta muidu need, kes oleksid suutelised iseseisvalt

probleeme lahendama. Neid on 
vaja kasvatada, on vaja avasta
da talente ülikoolis, mitte pärast 
selle lõpetamist. ÜTÜ peab olema 

teadusliku töö organiseerimise keskuseks.
M is  v e e l  t e h a  on?

•  Osavõtt konverentsidest, võistlustööde arv ei 
ole veel nii suur kui peaks tegelikult olema.

•  Praegu on ideaalsed võimalused kirjastami
seks. Võistlustöö peab olema paljundatud, kätte
saadav kõigile. Ka hinnangu andmine on siis ob
jektiivsem. Umbes sada aastat tagasi suudeti seda 
teha. Miks mitte nüüd?

•  On vaja kummutada väär seisukoht, mille 
järgi oodatakse lektoriks ikka vähemalt professo
rit ega peeta lugu üliõpilaslektoritest. Üksikuid 
häid näiteid meil ju on, ent populaarteaduslik töö 
peab saavutama suurema ulatuse. Senisest roh
kem tuleb sõna võtta ajakirjanduses.

TRÜ ÜLIÕPILASTE TEADUSLIKU ÜHINGU 
ESIMEES sm. H. SILLASTU ütles järgmist:

•  Konverentsil esitati kokku 189 ettekannet 
(möödunud aastal 158). See on palju, sest ajast ei 
jätku. Töid võiks olla vähem, kuid nad võiksid 
olla rohkem valitud.

•  Istungeid kuulas üldse 1231 üliõpilast (möö
dunud aastal 1236). Seda on vähe. Külalisi oli 59.

Tutvuti Tartu ja Käärikuga. Tallinna Riikliku 
Konservatooriumi üliõpilased andsid kontserdi au
las ja esinesid sõprusõhtul ülikooli klubis. Peeti 
kaks koosolekut ÜTÜ organisatsiooniliste küsi
muste arutamiseks ja kogemuste vahetamiseks 
sellel alal.

Oma õppeasutuste üliõpilaste nimel tervitasid 
meid külalised. Iga sektsiooni parima ettekande 
autorile kingiti mälestusese.

ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär K. Adamson an
dis konverentsi tublimatele organiseerijatele 
T. Nilsonile, R. Salurile, A. Kallikormile, A. Siita- 
mile, T. Kesale ja teistele aukirjad.

OBi9mida
õ p p i d a

K ülalisi rohkem  kui varasem a
tel aastatel, e ttekannete  tem aa
tik a  m uutunud  sisukam aks, a ru 
te lu  aktiivsem aks — selliselt 
vöiks kokku  võ tta  bioloogia-geo- 
g raafia  sektsiooni tööd m öödu
nud konverentsil. K ülalisi oli 
tõesti pa lju  — üle kolm eküm ne. 
J a  nende esinem ised ära tasid  tä 
helepanu. Kõrgel teadusliku l t a 
semel olid L eningradi R iikliku j 
Ülikooli taim efüsioloogide e tte 
kanded (Judina, S trukova), origi
naalset m aterja li pakkusid k u u 
la ja te le  sam a ülikooli geom orfo- 
loogid ja  klim atoloogid (A irapet- 
jants, K uhtina, Avdejeva), h uv i
tavad  olid Läti R iikliku Ülikooli 
zooloogide (Brikm anis, S te rn 
berg) ja  paljude te iste u u rim u 
sed. K a perem ehed panid  v ä lja  
oma parim a. S u u rt huvi ä ra ta 
sid J. K ärneri, M. K anguri, 
T. Suti, M. Rahi, R. Leedi jt. 
tööd.

K ui m õnedel aladel (zoo
loogia, botaanika) astuvad  meie 
noored u u rijad  teistega võrdset 
sam m u, siis ei saa seda kah juks 
öelda füsioloogiliste ja  biokeem i
liste tööde kohta. Eks erinevusi 
ole veel paljus m uuski — seda 
konsta teerisid  kõik koos ühisel 
vaidluskoosolekul. A ru ta ti ÜTÜ 
organisatsioonilist tööd, vaieldi 
kaua ja  tu lise lt bioloogia kõige 
aktuaalsem ate probleem ide üle. 
P a lju s jõu ti ühistele seisukohta
dele, pa lju  oli ka 'arvam ustes 
lahkum inekuid, kuid kõigi ühine 
Seisukoht oli kindel — selliseid 
kohtum isi peab olema rohkem .

R. SALURI

Võõrkeelte
sektsioonis

E sita ti 8 ettekannet. K ülaliste 
kaks teem at olid rõõm ustavalt 
aktuaalsed. L eningradi Pedagoo- 
g ikainstituudi üliõpilane L. F ah- 
ridinova tu tvustas  probleeme, mis 
kerkivad m asintõlkel seoses sün- 
taksihom onüüm iaga, N. D antšen- 
ko Läti R iiklikust Ülikoolist a n a 
lüüsis G raham  G reene’i v as tu 
olulist loomingut. Mõlemad e tte 
kanded ära tasid  su u rt huvi ja  
a itasid  loodetavasti ka meie ü li
õpilasi su u n a ta  kaasaegse küsi
m ustering i uurim isele nii ling
v istikas kui k irjanduses.

Meie üliõpilaste tööd haarasid  
tem aatiliselt ü sna m itm ssugaseid  
valdkondi. Pedagoogilis-m etoodi- 
listele probleem idele olid pühen
datud  M. K eevalliku ja  J. L aas

nurm e ettekanded. Esimene k ä
sitles inglise keele õpetam ist alg
klassides, te ine polütehnilise h a 
riduse ja  võõrkeelte vahekorda. 
Tööd olid asjalikud  ning sisal
dasid m itm eid prak tilisi e ttep a
nekuid. Nii analüüsis J. Laas
nurm  keskkooliõpikuid ja  leidis, 
et polütehniline sõnavara on neis 
tüh iselt väike. Seoses sellega pa
ni ta  ette  lisada õpikutele väike 
oskussõnastik.

Väga ak tuaa lne oli R. Noorsalu

RINGIDES
töö struk tu ralism i panusest kee- 
leõpetusse. E ttekand ja  oli k asu 
tanud  m itm eid kodu- ja  välis
m aiseid allikaid. K onverentsil 
tu tv u s tas  ta  ajalise p iira tuse 
tõ ttu  vaid osa u la tuslikum ast 
tööst, esitades põhisuunad, milles 
s truk tu ra lism  uu rib  keeleõpe
tust. Teem a väärib  kah tlem ata 
tõsist uu rim ist paljude üliõpilas
te poolt, et tunda  ja  kasu tada 
tänapäeva teaduse uusim aid saa
vutusi.

Elav diskussioon järgnes U. T i- 
gase ettekandele B. K ellerm anni 
«Surm atantsu» tõlkest. R õhutati 
v a jad u st luua tihedam ad side
med k irjastu se  ja  ülikooli vahel, 
et k ind lustada v ilunud  tõ lk ija te  
ja  tõ lkekriitiku te  kaadrit. Senini 
on meie üliõpilaste tõ lkekriitili- 
sed tööd jäänud  ülikooli seinte 
vahele, kuigi nad  kvaliteedilt 
sageli ü le tavad  ilm unud (ja neid
ki väheseid) arvustusi. Seoses 
v iim aste artik litega a jak ir ja n d u 
ses võib oodata, e t tõLkeküsimu- 
sed hakkavad  saam a rohkem  
ruum i, ja  siin ei tohi ülikool jä ä 
da kõrvale. Tuleb k ind lustada ka 
tänavu  alanud tõ lkesem inaride 
pidev töö.

Võõrkeelte ringil tu leks pöö
ra ta  suurem at tähelepanu  ka 
spetsiaalküsim ustele.

J. RÄHESOO

RING PEAB 
OLEMA 

KOLLEKTIIV
K a A jaloo-K eeleteaduskonna 

ringid  tu lid  oma ülesannetega 
toime: p laneeritud  etteikanded 
esita ti ja  m õnikord isegi rohkem . 
Ü htekokku 36. K ülalisi oli 6. Ka 
osakonnanõukogu töö laabus v i
perusteta .

Ometi peab märikima m õnin
gaid puudusi. Esiteks ei võtnud 
konverentsist üldse osa 3 ringi.

Kui psühholoogia ja  ü ldkeeletea
duse ring  on noored n ing see 
võib olla arusaadav, siis m ure t 
valm istab pedagoogikaring. A as
ta  jooksul pole seal a ru ta tu d  ü h t
ki teoreetilist probleemi. Teiseks: 
side osakonnanõukogu ja  ringi 
esim eeste vahel võiks olla tuge
vam . E riti v iim aste poolt.

K evad on käes. K onverents on 
seljataga. Ometi ei saa veel käsi 
rüppe lasta. V arsti hakkavad  to i
m um a konverentsid  teistes ü li
koolides. Loom ulikult kutsu takse 
m eid sinna. S eepärast nõuanne 
ringidele: hoolitsege, e t teie pa
rem ad tööd oleksid tõlgitud vene 
keelde. K om andeeringud võivad 
tu lla  k iiresti ja  ootam atult. Möö
dunud aastal jä id  need tih ti k a 
sutam ata, sest polnud, keda saa
ta.

M õningaid m õtteid, m is k e rk i
sid seoses uue liikme vastuvõ t
misega. Oli aeg, kus see toim us 
suure pidulikkusega. P raegu  on 
see kaunis traditsioon paraku  pea
aegu täiesti unustushõl-ma v a ju 
nud. On aga liigne haka ta  sele
tam a, kui v a ja lik  see oleks. Va
ja likud  on ka traditsioonid, mis 
liidaksid ringi kollektiiviks, selli
seks, kes tegeleb teadusega. 
P raegu  on aga sageli nii, e t töö
tavad  ringi esimees ja  juhatus. 
Nemad kuu lu tavad  v ä lja  koos
oleku. S inna tuleb, kes juh tub . 
Ring peab m uutum a tugevaks 
kollektiiviks. Enam ik tänavusi 
esim ehi võib seda olla ka tu leval 
aastal, seepärast mõelgem oma 
tööle juba nüüd.

K. JAANSON

Õigusteaduskonnas
Ka õ igusteaduskonna ü liõp ila

sed esitasid  huvitavaid  ja  v a
ja likke ettekandeid.

K asulikke m ärkusi m ootorsõi
dukite teisele isikule kasu tada  
andm ise juh tum ite  kohta tegi 
IV kursuse üliõpilane A ndres 
Saue. K ehtiva k o rra  kohaselt 
piisab autoom anikul auto kasu 
tada andm iseks a inu lt vo litu 
sest, kasutusele võ tja l ei ole t a r 
vis allk irjag i anda. Kui nüüd  
autoga avarii juh tub , ei ole 
om anikul m ingisugust garantiid , 
sest kehtiva tsiviilkoodeksi jä r 
gi neab leping väärtusega üle 50 
rub la  olema sõlm itud k irja likus 
vormis. Siin aga lepingut üldse 
ei olnudki. Uues tsiviilkoodeksis, 
m is lähem al a jal vastu  võetakse, 
tu leks töös esita tud  seisukohti 
k ind lasti arvestada. A. Saue esi
tas oma ettekande k a  Moskvas, 
kus tem a arvam used heaks k ii
deti.

Õ igusteaduskonnas kuu la ti ü ld 
se küm m ekond tööd.

A. PAASMA

^  J  ust siis ta jusi-
** m e ähmaselt 

m ingit sissetungi — 
need polnud sam 
m ud, see ei ta rv itse
nud olla midagi 
m uud kui kuu  ilm u 
m ine taevasse.» 
(T. Capote «Rohu - 
kannel»).

A in u lt SEE pol
nud kuu . SEE oli 
side inim este va 
h e l— hele ja  habras 
ku i kuuvalgus. Ja 
see ei sündinud m it
te esimesel päeval 
K äärikul, ku i olid 
m ets, lum elagendi- 
kud  ja  suusad, m ida  
pole teil Tadžikista-  
nis. Te olite va i
m ustuses nendest 
pikkadest kitsastest 
laudadest, m illega  
oli kergem  uper
palli lennata kui 
edasi liikuda. Me 
naersime ja  naersi
me. Me tu tvusim e  
K ääriku  moodsa 
arh itek tuuri ja  soo
me saunaga, rääk i
sime spordilaagri
test ja  ÜTÜ töö or
ganiseerimisest.

«Kuidas om eti h e
liseb lum i jalge all,» 
ü tlesite teie.

Aga SEE ei ju h tu 
nud veel siis.

Isegi siis veel m it
te, ku i hu lkusim e  
Toomel ning kõnele
sime Baerist ja  S tru -  
vest ja  Faehlman- 
nist ja  Schm id tist ja  
B urdenkost ja  Piro- 
govist.

«Suudlen selle lin 
na m ullapinda, kus  
elas suur'- Pirogov,» 
ütles Raf fai l  ja  k u m 
m ardus maani.

«Kolm korda väri
seb maa inim ese 
elus.

Esimest korda vä 
riseb maa, ku i in i
m ene saab endast 
tead likuks ja  tu n 
neb, m ida tähendab  
inim ene olla. Siis

5E E
kum m ardab maa in i
mese suuruse ees ja 
väriseb esim est kor
da.» (J. R. Becher)

Maa meie jalge 
all värises nõrgalt; 
ta  tundis, et oleme 
inim esed.

A in u lt SEE ei ju h 
tunud  ik ka  veel.

Siis tu li viim ane  
päev. Olid ära olnud  
konveren tsi is tu n 
gid, olite närveeri
nud oma e ttekanne
te pärast, olime teile 
M aim u ja Mallega 
pöialt pidanud. K õik  
oli kenasti laabu
nud. Olite käinud  
kateedrites, olite 
öelnud raadiomees- 
tele, et meie ko n ve
ren ts m eeldis teile 
väga.

Ning nüüd: tillu- 
ke -tü lu ke  tudengi- 
tuba viiendal korru
sel. Ja meie viis: 
A leksei, M ihhail ja  
Raf fai l  Dušambe 

M editsiin iinstituu-  
dist ning L y  ja  m ina  
T artu  R iik likust 
Ülikoolist. A lekseil 
on kõlav hääl ja  
rahu likud  tõsised  
m õtted. R affa ilis on 
midagi sõnulkirjel- 
dam atult õrna, m ida
gi kristallist, m ille  
purunem ist iga hetk  
kardad. Ta õpib 
arstiks, ku id  süda 
on tal ku n s tn iku  
oma — hell ja  tu n d 

lik. M ihhail on neist 
kõige m aisem  ja  
asjalikum .

K urb-held inud  ka 
hetunnine lahku-  
m ishetk. Näitam e  
fotosid tudengiks  
löömiselt (teil sellist 
kom m et pole). Teie 
räägite oma labori
test, võim sast apa
ra tuurist, m editsiini 
arendamise plaani
dest, aga samas ka  
kišlakkidest, k ib it-  
kadest, rohelisest 
teest, sellest, ku is  
puuvilla  koristam as  
käite. Meie räägime 
Narvast, K undast, 
Saaremaast. In im 
liku  vaim ustusega  
vaatate meie rahva
riideid, kuulate K ih 
nu  rahvalaulude  
m otiive, m ida Ly  
tasa üm iseb. A ino  
Bach, K ristjan  Raud, 
Eduard V iiralt p üüa 
vad teile kõnelda  
meist.

Raf fai l  vaatab va 
pusta tu lt V iiralti 
im epeent graafikat.

«Ma ei suuda teda  
lõpuni mõista. M il
lised piinad, m illi
sed kannatused .»

«Just siis tajusim e  
ähmaselt m ingit sis
setungi — need pol
nud sam m ud, see ei 
tarvitsenud  olla m i
dagi m uud  ku i ku u  
ilm um ine taevasse.»

A in u lt SEE polnud  
kuu, vaid side in i
m este vahel, hele ja  
kaunis ku i ku u va l
gus.

Meil kõigil olid 
silmad veeälevil.

On vä ljakannata
m atu Õnn tunda, et 
maa peal elavad  
head inimesed.

M. REMMEL

u Rж
€жV
Ж ■ » i * ■ ■ • 1 s

R * ■ ! * 1 * * • ■ ■ ■ * ■ ■ *

I • ■ .

Pidulik hüvastijä tu -rongkä ik on vana kom m e ungari õpilastel. 
Nõnda jäetakse oma kooliga, õpetajatega ja kaasõpilastega 
hüvasti. Kõlab viim ane koolikell, lõpetajad vä ljuvad  oma klassist, 
lilled peos, käivad lauldes üm ber koolimaja, kõnnivad läbi linna  
tänavate. Siis lähevad tütarlapsed koju. Poisid aga korraldavad  
oma õpetajaile ja klassiõdedele öösel äratusm uusika.

Pildil ühe tehn ikum i lõpetajate hüvastijä tu-rongkäik.



K. TAEV
60-aastane
10. aprillil saab 60-aastaseks 

eesti k irjanduse ja  rahvaluu le 
ka teed ri juha ta ja , sepp ja  sõna- 
sepp-k irjandustead lane, kalam ees jõuks T artu  ülikooli

Tallinna.
P äras t nõukogude korra  keh

testam ist 1940. a. töötas K. Taev 
algul ajalehe «Rahva Hääl» to i
m etuses (nüüd juba parte i liik 
mena), h iljem  k irjastuses peda
googilise k irjanduse peatoim eta
jan a  ja  sellega rööbiti Tallinna 
I Keskkooli d irektorina.

1941. a. ku tsu ti K. Taev õppe-

/ /

ja  kunstihuviline K arl Taev. ■
Ju u b ila r  sündis 1903. a. S aare

m aal, endises K uressaare lin 
nas sepa pojana. Ta alustas 
õppim ist 1912. a. K aarm a-S uur- 
valla M inisteerium ikoolis, mille 
lõpetas 1917. a. K õrvuti õpingu
tega viim astel kooliaastatel alga
sid õpingud isa sepapajas. 1917. a. 
kevadel tu li v iim atim ain itud  
teadm isi rakendada esimeses ise
seisvas töös noorem a tre ia li ab i
lisena autorem onditöökojas. 
1918. a. sügisel asus K arl Taev 
edasi õppim a Saarem aa Ü his
güm naasium i.

P ärast 1923. a. suvel kestnud 
m ajanduslikku  hoovõttu labida 
ja  kangi naja l võis K. Taev 
alustada õpinguid ülikoolis. Üli- 
koolistuudium  kestis ta l kun i 
1935. aastani, vahepeal tu li teha 
pause: töötada õpetajana K ures
saare Güm naasium is, olla m etsa- 
tak saa to r ja  joonestaja, et k ind 
lustada ülikooli õpperaha. 1925. a. 
alates ilm us kaaneilustisi ja  v in 
je tte  signatuuriga  «K. Taev» 
a jak ir ja  «Vikerkaar» veergudel.

1930. a. hakkas K. Taevi huv i
alades konkureerim a ülikooliga 
kõrvuti kunstikool «Pallas», kuid 
m itte kauaks. K ahes kõrgem as 
koolis õppimiseks ei jä tkunud  
võimalusi; pärast ülikooli lõpe
tam ist 1935. a. siirdus ta  tööle

Suure Isam aasõja algul töötas 
K. Taev E N Sv K irjastuse te a 
dusliku k irjanduse toim etuses 
ja  ajalehe «Sirp ja  Vasar» to i
m etajana. L eningradi blokaadi- 
päevil oli K. Taev tööl rindea ja- 
lehe «Rahva Hääl» toim etuses.

A lates 28. augustist 1944. a. 
algas pidev töö TRÜ-s, esialgu 
õppeprorektorina, teadusliku  ala 
pro rek to rina ning h iljem  eesti 
k irjanduse ja  rahvaluu le kateed
ri juha ta jana .

K. Taevi töös k irjan d u stead la
sena on krista lliseerunud  2 põhi
suunda — ühelt poolt k ir ja n d u s
teooria ja  esteetika probleemid, 
teiselt poolt eesti k irjanduse käe
käik  19. sajandi II ipoolel. M õle
mas osas on K. Taev andnud 
h inna tava t eesti k irjanduslukku .

Üliõpilased tunnevad  K. Taevi 
sõbraliku, huum orisädem ega lek
torina; lek torina on ta  tu n tu d  ja  
h innatud  ka la ialt väljaspool ü li
kooli.

Napid vabad tunn id  suvevahe
aegadel ku luvad  spinninguga 
ojakäärudes.

Töökaaslased soovivad alati 
heatah tliku le ja  elurõõm sale ju u 
bilarile indu ja  töörõõm u veel 
paljude noorte k irjan d u stead 
laste kasvatam iseks, hoogu su
lele, pintslile-p liiatsile ja  sp in
ningule.

A L U S T A B  T Ö Ö D
Juba üle aasta käib ülikoolis 

vaidlus selle üle, kuidas paremi
ni organiseerida linna pioneeri- 
malevate abistamist ELKNÜ 
TRÜ Komitee poolt, kuidas anda 
üliõpilastele rohkem pioneeritöö- 
alaseid teadmisi ja kogemusi.

Pärast pikki vaidlusi otsustati 
selle aluseks võtta ühiskondlike 
elukutsete omandamise raames 
töötav pioneerijuhtide kool. Töö 
hakkab edaspidi toimuma selli
selt, et iga osakond saab oma 
šefluse alla ühe pioneerimaleva, 
kus kogu tööd suunama, juhti
ma jäävad need selle osakonna 
üliõpilased, kes õpivad vanem 
pioneerijuhtide koolis. Kogu te
geliku töö organiseerimisel kasu-

MIDA RÄÄKIS DOTS. VAREP

Geograafidest-diplomandidest
«Hiljuti oli terve geograafide 

V kursus nädal aega Vellavere 
puhkelaagris. Sinna lubati nad 
tingimusel, et keegi ei palu dip
lomitöö lõpetamiseks pikendust. 
Kõik lubasid õigeks ajaks asjaga 
toime tulla. Kuidas nad oma sõ
na peavad, selgub 3. mail.

Rein Leet valmistub indivi
duaalplaani alusel mullastiku- 
kaardistajaks. Diplomitöö kirju
tab ta teemal «Vastseliina sov
hoosi maafondi maastikuline 
iseloomustus», võttes arvesse 
mitte ainult mullastikku, vaid  
ka reljeefi. Tõenäoliselt lõpetab 
ta oma töö aprilli alguses.

Urve Sepp — teema «Eesti 
NSV lääneranniku laidude loo
duslikud tingimused ja majan
duslik kasutamine» — on kahel 
aastal osa võtnud ÜTÜ ekspedit
sioonidest Läänemere laidudele. 
Nüüd teeb ta kokkuvõtteid neist 
materjalidest. Osa sellest on 
avaldatud «Geograafiliste tööde 
kogumikus I».

Kai Kaare kirjutab diplomitöö 
Tilleoru maastikulisest keelu
alast. Selle teema soovitas Loo
duskaitse Peavalitsus. Üks osa 
nimetatud tööst on avaldamisel 
«Looduskaitseringi kogumikus».

Helle Pakk töötab juba pool 
aastat Toila Keskkoolis. Tema 
teemaks on «Kodu-uurimuslikud 
ekskursioonid 8-klassilises koo
lis». Seega metodoloogiline töö, 
mis põhineb kohapealsel prak
tikal.

Majandusgeograafidest tööta
vad kaks inimest individuaal
plaani alusel. Ülo Pihlak puudu
tab oma töös Kohtla-Järve lin- 
napiirkonna arenguküsimusi. 
Osa sellest on trükitud «Geo
graafiliste tööde kogumikus I». 
Koos Uudo Pragiga, kes spetsia
liseerub transpordigeograafiale, 
viibis ta hiljuti Moskvas, kus

Kultuuri 
kinos" Ж

tavad nad aga kõiki oma 
osakonna üliõpilasi.

Vanempioneerijuhtide kooli 
töö ise aga toimub 3 aasta jook
sul ä 2 tundi nädalas. Selle aja 
kestel õpitakse pioneeriorgani
satsiooni ajalugu, pioneeritöö m e
toodikat, esteetikat, lastekirjan
dust, mängude õpetamise metoo
dikat, korraldatakse telklaagreid, 
3 ekskursiooni jne.

Üliõpilased, kes on huvitatud 
vanempioneerijuhtide kooli tööst, 
saavad lähemat informatsiooni 
ELKNÜ TRÜ Komiteest 8. april
lil kella 16—17. Samal ajal ko
guneda komiteesse kõigil, kes 
soovivad 17. aprillil Leningradi 
sõita.

jõudis lõpule h e a d e  f i l m i d e  
k u u .  M i d a  ö e l d a  k o k k u 
v õ t t e k s ?

•  Ü ritus valm istas kinokülasta
jaile pa lju  rõõmu: võis uuesti 
kohtuda armsakssaanud kange
lastega, oli võimalus vaadata m it
m el põhjusel nägem ata jäänud  
häid film e. K ui ei oleks olnud  
heade film ide kuud, olekski vist 
paljudel üliõpilastel jäänud vaa
tam ata suvevaheajal linastunud  
«Inimene läheb päikesega kaasa» 
ja algul väheütleva pealkirjaga  
«Ivani lapsepõlv». V iim atin im e
ta tu  oligi ku u  populaarseim aks 
film iks  — kolm e päeva jooksul 
jälgis seda täismaja.

•  Rahule jäi ka «Kultuurikino»  
juhatus, sest tü k il ajal ei ole 
enam nii pa lju  külastajaid olnud.

•  Mis aga kõige tähtsam: hea
de film ide ku u  näitas k inokülas
tajate m aitse m ärgatavat tõusu. 
Enam pole plaani tä itm iseks vaja  
pöörduda «hästi ilusate» film ide  
poole. Heade film ide kordusli- 
nastused on alati teretu lnud.

K a s  s e e  ü r i t u s  j ä ä b  
«K u l t u u r i k i n o s »  v i i m a 
s e k s ?  Ei !

Juba m aikuus on plaanis kor
raldada festiva l «Maailm nae
rab» parim atest kom öödiafilm i
dest (kava koostas TRÜ kino- 
ring).

Vaikseks ei jää ka aprill.
1.—14. korraldab «K ultuurik i

no» U n g a r i  k u l t u u r  ip ä e - 
v a d e  t ä h i s t a m i s e k s  f e s 
t i v a l i ,  kus Ungari parim atest 
film idest linastuvad «Alba R e
gia» ja «Raudlill». K uu  teise 
poole täidavad Poola film id: põ- 
nevasisulised «Desertöör», «K ap
ten  M artensi aare» ja  «Vaikivad  
jäljed», lõbus «Oma naise mees», 
tõsised «Teekond läände», «M ees
kond» ja «Seda ei saa unustada».

Head vaatamist!
Ü. AALO E

Esmaspäeval algasid U ngari ku ltuuripäevad , m ida ka ü li
koolis täh ista takse m itm ekülgselt. Meie klubis on avatud foto
näitus «Ungari noorus», mis annab ülevaate sealsete noorte tööst, 
õpinguist ja  vaba a ja  veetm isest. Sõprade k irjanduse tu tv u s ta 
m iseks korra ldatakse U ngari raam atunäitus. Teine näitus — 
U ngari raam atukogundusest — eksponeeritakse TRÜ Teaduslikus 
Raam atukogus.

K ehakultuuriosakonna isetegevuslased tu tvustavad  meie klubis 
selle m aa kunstiloom ingut, kohvik-klubi küünlavalgusõhtul rä ä 
gib U. Kolk U ngari külalistele meie rahvakunstist. Ootam e külla 
ungarlasi. T utvustam e neile ülikooli vaatam isväärsusi.

T artu  Riiklik Ülikool on Nõukogude—U ngari sõprusühingu Eesti 
osakonna kollektiivne liige. P aljud  meie inim esed on käinud 
U ngaris. K ontak t seob sealsete kõrgem ate õppeasutuste ning meie 
ülikooli teadlasi. See kõik võim aldab meil tu lem usrikkam alt tu t
vustada ungarlaste ku ltuurisaavu tusi.

VI VABARIIKLIK

nad esitasid ÜTÜ liinis ettekan
deid Moskva üliõpilastele.

Paljud teemad on kooskõlas
tatud asutustega. Mõnevõrra on 
see kasulik. Praktilise väärtuse 
kõrval tuleb muidugi suurt tähe
lepanu pöörata teoreetilistele 
arutlustele ja järeldustele.»

t e a d u s l i k - m e t o o d i l i n e  
k o n v e r e n t s  k e h a k u l 
t u u r i  a l a l  toim us m öödunud 
reedel T artu s ja. laupäeval K ää
rikul. K unagi varem  pole nii 
suur olnud e ttekannete 'arv (38), 
nii lai käsitle tud  küsim uste ring 
ja  teem ad nii sügavalt läbi töö
ta tud . Tuleb m ärk ida meie ü li
kooli spordipedagoogide tõhusa t 
tööd nii ettekannete koostamisel 
(26 e ttek an n e t oli TRÜ tö ö ta ja 
telt) kui ka organisatsioonilises 
töös konverentsi e ttevalm istam i
sel. P aralleelselt k ehaku ltuu ri- 
pedagoogidega õlid m ain itud  töö
dega seotud ka arstid  (dots. 
Ü. Lepp, N. Sachris, A. Arro, 
m ed.-kand. Õ. R eintam  jt.), psüh
holoogid (U. Siiman), m atem aa
tikud  (A. Oja) jt.

Peale üldiste keh ak u itu u ri-

alaste e ttekannete («Naine ja  ke
hakultuur» , «K ehakultuur üh is
konnas» jne.) analüüsiti te rve lt 
seitsmes töös õppiva noorsoo ke
halise kasvatuse küsim usi. Veen
vate argum entidega tõestati, et 
kuna meie keskkoolides on võ r
reldes rahvadem okraatiam aadega 
kehalise kasvatuse tundide arv  
lubam atu lt väike, siis ka ülikooli 
astuvad noored on kehaliselt 
nõrga arenguga, neil on m adalad 
füüsilised võimed ja  vähe huvi 
kehaku ltuuri vastu.

K orrek tselt paljundatud  kon- 
veren tsim ater j alid, konverentsi 
puhul korra ldatud  näitus ja  ko
gu selle organiseerim ine andis 
rohkem  kui kahesajale osavõtjale 
head eeskuju  taoliste ü rituste  
korraldam iseks ka edaspidi,

B. MATVEI

Õnne ja üksmeelt ühisel elu
teel,

RIINA PREISMAN
ja

STEN HEIL!
Eesti filoloogia II kursus

Tulevastel pedagoogi
del tuleb edaspidi palju  
ko k ku  puutuda  pionee
ritööga. Teisiti pole ju  
koolitöö mõeldav.

Et tu tvuda  pioneeritöö  
uudsete vormidega, ko r
raldas ülikooli komso- 
m olikom itee õppereisi 
Leningradi. Sõit oli eel
kõige m ääratud neile, kes soovi
vad üh iskond liku  elukutsena pio- 
neerijuh i eriala omandada.

K olm küm m end  üliõpilast jäid  
kuu ldu-nähtuga  rahule. Üldse 
külastasim e selle 3 päeva jo o k
sul kah t kooli, viibisim e üle poo
le päeva Ždanovi-nim elises L e
ningradi Pioneeride Palees, kä i
sime teatris, külastasim e ka Er- 
m itaaži.

Koolidest ja  Pioneeride Paleest 
jäid m eile väga head m uljed. Zo- 
ja  K osm odem janskaja nim elises 
Leningradi 209. 8-klassilises Koo
lis häm m astas selle pioneerim a
leva töö, m is väljendus m itm e
sugustes stendides ja seinalehte
des, m is asusid pioneeride toas. 
Peale selle oli pioneerimaleval 
veel pioneeride-kangelaste saal, 
rahvaste sõpruse saal, Lenini 
saal-m uuseum , oma kunstigalerii, 
Z oja K osm odem janskaja klass- 
m uuseum  ja pa lju  m uud.

«Kuidas kü ll pioneerid jõua
vad seda kõike teha?» im estasi
me.

\ K o 4 t n  p ä e v a  

£e*Ungfuidii
M alevanõukogu esimees naera

tas: «M eid on ju  palju. K ui kõik  
rühm ad täidavad m ingit k in d 
lat ülesannet, siis see polegi pal
ju . Peaks veel enam  suutm a ja 
seda m e püüamegi.»

Jah, tundus, et selle taga on 
sisukas ja  u la tuslik pioneeritöö.

K onstantin  Zaslonovi nimelises 
pioneerim alevas {309. 8-klassiline 
Kool) hakatigi m eile kohe algu
ses rääkim a sellest, m illiste ü r i
tustega on saavutatud kõikide 
pioneeride aktiivne osavõtt oma 
m aleva tööst. K uulsim e tublidest 
frunzelastest — kom m unaaridest, 
kelle ridadesse kuu luvad  L en in 
gradi pione er im alev ate a k tiv is
tid. See n.-ö. koondm alev töötab 
M akarenko printsiipidel, seal 
proovitakse uusi pioneeritöö vor
me, m is nende frunzelaste-kom -  
m unaaride kaudu kanduvad kõ i
kidesse Leningradi koolidesse. 
Tundub, et see töövorm  end tä ie
liku lt õigustab.

H uvitavaks ku junes neil nä i
teks kohus laulu  «Другой берег» 
üle. Täiesti tõsiselt ja  tõelise

koh tu  vormis otsustasid  
pioneerid-frunzelased, 

et see laul on ideetu, ei 
kõlba neile laulm iseks. 
Selliseid laulude koh 
tu id  on kasutatud pal
judes Leningradi pio- 
neerim alevates selleks, 
et laste seas populaar
seks saanud ideetuid ja 

neile m itte  eakohaseid laule p io
ne er ikoondustelt välja  tõrjuda. 
Väga huvitav  vorm!

Üldse kuulsim e me nendes 
koolides väga pa lju  kasu likku , 
m ida saame edaspidi p ioneeri
töös rakendada.

Pioneeride palees olime küll 
üle poole päeva, kuid  seal oleks 
tah tnud  olla pa lju  rohkem , sest 
oli, m ida vaadata. See on tõe
poolest pioneeritöö m etoodiliseks 
keskuseks. M itm ekesine ja  sisu
kas oli m etoodikaosakond, kus  
meile kõige enam  meeldisid sten
did «Õpime südam etunnistuse  
järgi», «Kohus Ü kskõiksuse üle» 
(süüalustena olid kohal ka Ego
ism  ja Laiskus) jt. R ikka liku lt oli 
seal ka m uud m etoodilist m a ter
jali — tabeleid, skeeme, k ir ja n 
dust koondusteks jm . Viibisime 
palee rahvaste sõpruse klubis, 
m uinasju ttude saalides, a trakt-

Meie kriitika 
jälgedes

V astuseks a ja leh es ilm unud k r i i 
tika le  («ühel hom m ikul» a ja lehes 
«TRÜ» n r. 7, 15. m ärts il 1963) m as
silise p u udum ise  ko h ta  ü h isk o n n a 
tead u ste  lo en g u te lt jm., on to im etu 
sele saa b u n u d  v as tu sed  fü ü sik ao sa 
k o n n a  I k u rsu se lt  ja  A rs titea d u s
kon n a  rav i- ja  stom ato loog iaosakon
na  I k u rsu se lt.

Kõigis kolm es se le tu ses tu n n is ta 
takse  k riitik a  õigeks.

Nii tea tab  rav io sak o n n a  I k u rsu se  
vanem  M. Midt, et neil to im us k u r 
suse  g ru p io rg an isa a to r ite  koosolek, 
kus a ru ta ti  p u u d u m ist üldse, e riti 
aga NLKP ajaloo  loengutelt.

«Leiti, e t o lukord  on meil selles 
osas tõesti halb  — pa lju d  ei käi 
süs tem aa tilise lt p a r te i ajaloo loen
gutel. Sellel ag a  on ka  tea tav  põ h 
jus. Meil on õpik, sem in arid  ja  loen 
gud. Igaks sem in a rik s  valm istum e 
niikuinii. Loem e teoseid  ja  õp iku t 
veel lisaks. Loengul aga  on see sa 
m a m ate rja l — a in u lt p in n ap ea lse 
m ad, kui on v a ja lik  sem inariks. Ku
na aga k o rd  on kord , võeti koosole
kul v a s tu  o tsus tu g ev d ad a  kontro lli 
ja  p an n a  iga rü h m av an em a  sü d a 
mele — m ärk id a  sisse kõik p u u d u 
jad. Sam uti o tsu s ta ti a ru ta d a  iga 
näd ala  lõpul p u udum isi rühm akoos- 
olekul.»

«V astuseks a ja leh es 15. ja  28. 
m ärts il av a ld a tu d  k riitik a le  s tom a
to loog iaosakonna I k u rsu se  kohta,» 
k ir ju ta v ad  k u rsu sev a n em  R. P ä rn  
ja  g ru p io rg a n isa a to r  P. Valtna, 
«teatam e, et k u rsu se l k r itise e riti  
ran g e lt p õ h ju se ta  puudum isi. Ot
su s ta ti tu g ev d ad a  v a s ta s tik u s t abi 
k u rsu se  raam id es, .sam uti k a su tad a  
ä ra  seda  võ im alust, m ida p ak u v ad  
kon su lta ts io o n itu n n id  v as tav a  aine 
õppejõu  poolt, e t lik v id eerid a  võ lg 
nevusi NLKP sem in arid e  ja  ka  te is 
te õppeainete  osas.»

F üüsik ao sak o n n a  I k u rsu se l a ru 
ta ti 20. m ärts i koosolekul ühe põhi- 
pu n k tin a  p õ h ju se ta  puudum ise  k ü 
sim ust.

G ru p io rg an isaa to r A. R aidaru: 
«V astuvõetud o tsu seg a  h o ia ta ti m õ
n ingaid  k u rsu sek a as la s i ja  a lu s ta ti 
trad itsioon i: igal esm aspäeval kell 
15 k u rsu se  koosolekul põhjendadE

sioonide ja  m ängude saalis, ja  läbi a ru ta d a  koik  eelm ise n äd a la  
tehnikaosakondades jm . puudum ised . P ro tokollid  esita tak se

Ekskursioon oli m u lje te- ja  dekanaati.J V astuvõetud  o tsu ste  m oju on ilm 
ne. P õ h ju se ta  p u u d u m iste  агл* kur* 

S. LEPP  susel on jä r s u lt  vähenenud .»
m õtterikas.



ELKNÜ TRÜ Komitee teesid A P R I I . L I K A R N E V A L I L T
(A lgus lk-l 1.)

0 K eh aku ltu u ri- ja  sporditöös  
saavutati r id a  m ärk im isväärse id  ta 
g a jä rg i. E dukalt esineti ü liõpilas- 
sportlaste ü le liidu lise l sp artak iaad il 
Tbilisis. Kom itee peatähelepanu oli 
suunatud m assilise keh ak u ltu u ri- 
liikum ise hoogustam isele. Suusa
laag rid  K ääriku l ja  V ellaveres ongi 
kujunem as heaks trad its ioon iks . Et 
ÜSK tegeleb peam iselt ü likoo li esin- 
dusvõistkondadega, siis tu leb  m assi
lise k e h ak u ltu u riliik u m ise  aren d am i
seks edaspidi lugeda o tstarbekoha
seks teaduskondade k e h a k u ltu u ri
ko llek tiiv id e  esimeeste koondam ist 
kom itee vastava sektori Juurde.

0  P aranenud on ühiselam u nõu
kogude töö k o rra  kindlustam isel 
ühiselam utes. Nõukogud on haka
nud iseseisvalt lahenaam a paljusid  
küsim usi. Selliste küsim uste rin g  
laieneb tu lev iku s  veelg i, ku i kasvab  
nõukogude prin tsip iaaisus ja  op era
tiivsus küsim uste lahendam iseL V ii
m astest näib praegu veel puudu tu 
levat T iig i tn . 78/80 ühiselam u nõu
kogul. H om m ikvõim lem ist pole suu
detud organ iseerida  teistes ühisela
m utes peale T iig i tn. 14 (nõukogu  

•esim ees T. A ltv ä lja ). Samal a ja l aga 
pole üksm eelt selle ühiselam u ko
m andandi ja  nõukogu vahel.

Ü hiselam ud peavad saama ü liõ p i
lastele koduks, m itte  olem a ainuTt 
ö ö ko rte riks . Nad tu leb lü litad a kas
vatusprotsessi senisest tähtsam a ele
m endina.

0  T u nd uva lt on va ja  parandada  
tööd esimeste kursustega. Ei tohi 
hetkekski unustada, et sellest, k u i
das esimese kursuse üliõpilasi kaa
sa tõm m atakse ü likooli m itm epalge- 
lisse e llu , kuidas nendega hakkab

tegelem a komsom ol, sõltub kõige 
rohkem  see, kas m õne aasta pärast 
haarab  neid ü liõpilasi passiivsus või 
m itte . Uute üliõpilastega tehtud töö 
ebapiisavust nä itab  aktiivsuse ja  
ülikoolis kä idud a ja  pö ördvõrdelisu- 
se tendents, m is v iitab  sellele, et 
esimeste kursuste en erg ia t pole sa
geli õigetesse kanalitesse suunatud.

Tööst esimese kursuse ü liõp ilaste
ga sõltub ka kom m unistliku  liik u 
m ise arendam ise edukus ü likoolis. 
P raegu võ tavad sellest liikum isest 
am etliku lt osa a in u lt kaks kursust 
— kehaku ltu uriosako nna IV  ja  in g li
se filo loogia osakonna II .  Et osavott 
kom m unistlikust liikum isest on kas
vatustöö efektiivsuse üheks tähtsa
m aks n ä ita jaks , peam e ka siin m ä r
kim a, et selles osas on veel väga  
p a lju  ä ra  teha.

#  N õrga lt õpetati a k tiiv i. Edaspi
di peab kom itee kaasa haaram a  
laialdase a k tiiv i osakondades ja  k u r
sustel, seda p ideva lt õpetades. Tu
leb kaaluda ka kursusevanem a  
funktsioonide ü leandm ist kursuse  
büroo s e kre tä rile , et sel teel suu
rendada veelgi komsomoli osatäht
sust ü liõpilaste igapäevases elus 
ning luua kom iteele k in d lam ad toe
tu spu nktid  kursustel.

•  TRÜ 3502 ü liõpilasest kuu lub  
praegu  ÜLKNÜ-sse 2323 (76%). A ru 
andeperioodil astus ÜLK NÜ  liikm eks  
a in u lt 37 ü liõp ilast, sealhulgas vene 
filo loogia osakonnast (sekre tä r  
I. Luukas), M ajandusteaduskonnast 
(sekre tä r I. Siim on) ja  ajaloo-osa- 
konnast (s ekre tä r E. Lahe) a in u lt 
Uks üliõp ilane igaühest.

A ru an dep erioo dil astus 22 kom 
m u n is tlik ku  noort N LKP liik m e kan 
d idaadiks .

ELKNÜ TRÜ KOMITEE

K irevad õhupallid, lae all kõ ikuvad  kaunistused, pildid ja  plakatid . Karneval! A in u l t . . .  
enam ik külalisi on p idanud oma igapäevast nägu kõige huvitavam aks m askiks. Parem ini oskas 
oma päritolu varja ta  neegritar. K uid  kes teab, ehk ongi ta Aafrikast?

„ AKA D EEM ILIN E SA U N "

Tervist, kallis kirjandusõpetaja!

Marta Valk %шмШ&ин№
SO-aaslane

TRÜ te lefonikeskjaam a ruum  
peahoone esimesel korrusel. K o
ridoris kõnelejaid m anitseb p u 
naste tähtedega kiri «Sissekäik  
rangelt keelatud». Sisenemisõigus 
seliesse ruum i on ainult telefo- 
nistidel ja  m ehhaanikutel.

A utom aatjaam a surin, klõpsa
tused. Targad autom aadid tööta
vad siin omapead. Teises ruum is  

kom m utaatori taga ühendab  
aga v ilunud  inim esekäsi linna- 
võrgu kõnesid ülikooli abonenti
dega.

«4 . . .  1 . . .  2 . . .  0 ...»
«Keskjaam  kuuleb  ...»
«Palun a rv u tu sk e sk u s t...»
. . .  E ndastm õistetavalt saadak

se ühendus.
K es siin töötavad? Üks telefo- 

nistidest on M arta Valk. Juba  
ülikooli keskjaam a loomisest ala
tes on ta istunud  kom m utaatori 
juures ning kollaseid ja  rohelisi 
signaaltulukesi jälgides ü h en 
danud ja  lahutanud telefonil kõ 
nelejaid. UlikooLi teenistusse as
tus sm. Valk juba  1946. aastal.

K es on tublid , neid kiidetakse. 
Kes peab lugu oma tööst, seda 
austavad kaaslased. M arta Vaiki 
on korduvalt esile tõstetud TRÜ  
rektori käskkirjades, teda on 
prem eeritud.

30. m ärtsil sai M arta Valk 50- 
aastaseks.

Kallis juubilar! õ n n itlem e  Sind  
ning soovime Sulle järgnevateks  
eluaastateks tugevat te rvist ja  
elurõõmu!

K A A ST Ö Ö T A JA D

TRO TEA DU SLIKU S  
RAAMATUKOGUS

loodusteaduste ala lt:
К a  i s  i 1 a, J. Im m igra tion  und  

E xpansion  d e r  L ep iao p te ren  in 
F inn land  in den Ja h re n  1869— 1960. 
Helsinki 1962. 452 lk. (Acta entom o- 
logica fenn ica  18).

S e p p ä n e n ,  M. On the accu 
m ulation  an d  the d ec re a s in g  of 
snow  in pine dom inated  foresc in 
F inland. H elsinki 1961. 51 lk. (Fen- 
n ia  86:1).

V a s a r i ,  Y. A stu d y  of the vege- 
ta tlo n al h is to ry  of the K uusam o 
d is tr ic t (North E ast Finland) d u rin g  
the  L a te -q u a te rn a ry  period . H elsinki 
1962. 140 lk.; 35 tab.; 11 pi. ill.; 
append ix . (A nnales bo tan ic i societa- 
tis zoologicae b o tan icae  fenn icae  
'V anam o ' 33:1).

m ajandusteaduse ala lt: 
P au k k u n en , L. Työvoim an liikku- 

vu u s Suom essa. K arto ittav a ' tu tk i- 
m us työvoim an m u u to k u ista  v. 1958 
ja  e rä is tä  n iih ia  v a ik u ttan e is ta  
y le is is tä  sy istä . H elsinki 1962. 184 
lk., 6 tab . (Taloudellinen tu tk im us- 
k e sk u s  — The econom ic re se a rc h  
in s titu te  of F inn ish  in d u stry . Ser. 
A:IV).

õigusteaduse ala lt: 
N o u s i a i n e n ,  T. R an g aistu k sen  

m ää rääm ises tä , e rity ise s ti silm ällä- 
p itän  tu o m arin  m ittaam is to im in taa  
o ikean  ra n g a is tu sm ä ä rä n  tavoitta- 
m iseksi n o rm aa lila titu d in  pu itte issa . 
R ikoso ikeudellinen  tu tk im u s. Vam
m ala  1961. 329 lk. (Suom alaisen la- 
k im iesy h d isty k sen  ju lk a isu ja . A-sar- 
ja  65).

pedagoogika ala lt:
Iso saa ri, J. Jy v äsk y län  sem inaa- 

r in  k asv a tu s- ja  ope tu so p in  o p e tu s 
vuosina  1865 — 1901. Jy v äsk y lä  1961. 
216 lk. (Jyväsky län  k asv a tu so p ilisen  
k o rk eak o u lu n  ju lk a isu ja  — Acta 
A cadem iae paed ag o g icae  Jyväsky- 
läen sis  25).

b ib lio g raa fia  ala lt:
Suom en tie tee llis ten  k ir ja s to jen  

lisäluettelo . 7. 1951 —1956. H elsin
gin y liop iston  k ir ja s to n  ju lka isem a. 
— F in lan as v e ten sk ap lig a  b ib lio teks 
accessions-ka ta log . 7. 1951 —1956. 
Utg. av  H elsing fo rs u n iv ers ite tsb ib - 
liotek. Osa 2 — Del 2 (C atalogue of 
accessio n s to th e  re se a rc h  lib ra r ie s  
of Finland). H elsinki 1961. Lk. 689— 
1420.

% P alun  väga vabandust, e t ju lgen Teid oma 
% k irjaga tü litada. K uulsin, e t läksite sel aastal 
$ pensionile ja  võib-olla on Teil huv itav  teada, 
$ mis on saanud Teie endistest õpilastest.
I  M ina näiteks olen ülikoolis ja  õpin ju b a
* II kursusel. H ilju ti sooritasin  eksam i vene nõu
lt kogude k irjan d u sest ja  arvestuse vene k ir ja n -  
$ dusest. Eks ole need ju  sam ad ained, m ida Te 
$ m ulle keskkoolis õpetasite? A itäh  Teile õpeta-
* mise eest! Neid teadm isi on m ul väga m itu
* korda v a ja  läinud. Nii e t selles «viies», mille 
t  m a eksam il sain, on suu r osa ka Teie tööd.
$ M äletate, kui m a veel keskkoolis käisin, olid
* ju  igas klassis ülem inekueksam id ja  k irjandu -
* ses v ist küll igal aastal. A lustasim e m e vene
* k ir ja n d u s t Radištševi «Teekonnaga P e te rb u ris t 
Jt Moskvasse», Lerm ontovi p riiusetem aatiliste 
t  luu le tuste  ja  «Meie a ja  kangelasega», P uškini
* poeemidega jne., jne. Esim est korda tegin  neist
* eksam i v ist kaheksandas klassis. K üpsus-
* eksam iks tu li kogu m a te rja l uuesti ära
* õppida ja  eksam iga k innistada. S uu r abi oli
* m uidugi sellest, e t suurem  osa neid k irjan ikke
* ja  teoseid sai paralleelse lt ka vene keeles läbi
* võetud.

Ei m öödunud p a lju  aega, ku i jä lle tu li õpik 
avada «Teekond P ete rb u ris t Moskvasse» kohalt, 
e t sisseastum iseksam itel anda aru  oma k ir ja n -  
dusalastest teadm istest. Ma m illegipärast a rv a
sin, e t ehk  nüüd  aitab , kuid võ ta näpust! Ü li
koolis asusim e jä lle asja  kallale n ing jälle 
R adištševist Solohhovini. Te m uidugi protestee
rite  — m ina rääk isin  teile ju  vähem . Muidugi, 
m uidugi, kuid kas m õned väikesed lisandid asja  
m uudavad?

Ah, soo! S uur tänu  Teile ka selle eest, et 
sisendasite meisse arm astuse raam atu te  vastu. 
Eks sellele võlgnengi tänu , e t m a oma vanu  
õpikuid m õne vanapaberi korjam ise kam paania 
a ja l ä ra  ei andnud, sest praeguse eksam i a ja l 
oli m ul neist suur abi. K ui m õni koht konspek
tis oli tü h ja k s  jään u d  (ja kellel seda ei 
juhtu!), siis kulus k irjandusõpik  m arjaks ära. 
Kõlab v ist paradoksaalsena — üliõpilane ja  
näiteks VIII klassi k irjandusõpik , kuid nii see 
oli ja  m itte  a inu lt m inul.

Veel ikord, vabandage tülitam ise pärast. Teile 
head te rv ist soovides.

HEIKKI
P. s. K ui Teil tekib  küsim us, m iks elus üh t 

ja  sam a asja  nii p a lju  korratakse, siis lubage 
öelda, et «repetitio est m ater studiorum ».

M ärgusõna «HEIKKI»

Hi-hi-hii!
USA üliõpilased võ istle

vad rekordi pärast elusate 
kuldkalade neelamises. 
V õitjal õnnestus neelata 80 
kala.

Sellest teada saanud, tegi 
ü ks senaatoritest seaduse
pro jekti kalade kaitseks.

* * A
Üks üliõpilane istus jää

pangal palja lt täpselt 5 
tund i ja  m aksis selle rek o r
di eest eluga. Teine rekor- 
dim ees magas kuus ja  pool 
päeva, kolmas luges va lju s
ti p iib lit vahetpidam ata 27 
tundi, neljas naeris ilm a  
puhkuseta  78 m in u tit 11 se
kund it.

õllejoomises kaotas Trinidadi üli
õpilane maailmarekordi. Uueks re- 
kordimeheks on 22-aastane kanada
lane Tony Bobben, kes jõi 5,5 tun
ni jooksul 11 liitrit õlut.

Aastate vä ltel on 
Tartu  koolid h arju 
nud  sellega, et kahel 
kuu l — ü ks sügisel, 
teine südatalvel — 
erineb õppetöö rü tm  
tavalisest: neil k u u 
del on õpetajal har
va võim alik üksi 
klassi ilm uda, ikka  
saadab teda kü m m e
kond kuulam is- ja  

õppim ishim ulist 
noort, ja  p u h u ti tu 
leb koguni õpetajal 
endal kuu la ja  osaga 
leppida. Aeglaselt ja  
väärika lt liiguvad  
sellised seltskonnad  
mööda koolide trep 
pe, jäädes (vähe
m alt väliselt) soliid
seteks ka  siis, ku i 
m õned väledad ja la
paarid m üdinal klas- 
siuste taha kaovad: 
««Praktad» tulid!»

Tänavused kaks  
kuud  on nüüd  m öö
das, praktikapäe- 
vade m älestusi-m ul-  
jeid  on arutatud  
ja vaetud, tunn i-  
konspektid  ja  päe
v ikud  seisavad juba

korra liku lt kö idetu - 
tena m etoodikute  
töölaudadel.

Tavaliselt ka tkeb  
sellega side üliõpi
laste ja  «noorema 
põlvkonna» vahel. 
Sel aastal ootab aga 
õpilasi ü lla tus (olgu 
m eeldiv või eba
meeldiv): p ra k tik a n 
did ei lahkugi kooli
dest. Tõsi küll, 
ühessegi kooli ei jää  
neid n iipa lju  ku i 
seni, ku id  see-eest 
on haaratud ka  m õ
ningad koolid vä l
jaspool T artu t. L ä
hem a pooleteise kuu  
jooksul võib Ajaloo-

K eeleteaduskonna  
üliõpilasi kohata  
kõigis T artu  kooli
des, peale selle E l
vas, Jõgeval, A la ts-  
kivil, Koosal, K u u s
tes ja  isegi Tallin
nas. Suurem  osa 
jääb siiski a i m a  
m a t  e r  i lähedusse, 
et õppejõududelt 
kursusetöödeks ning  
lähenevateks eksa-

Stažööri-
praktikale
m iteks  abi ja  toetust praktikapaikade va- 
saada. A rvu lise lt on hekord niisugune:

ajal. eesti fil. vene 
Tartus 14 21 14
m uja l — 7 1

fil. võõrk.
16
1

Eesti filolooge 
suundub väljapoole 
T artu t kõige enam; 
juurde võ iks arvata  
veel kaks žurnalisti, 
keda nende p ra k ti
line etteva lm istus  
juba  veebruaris Tal
linnasse viis. A ja 
loolasi on aga see- 
eest Tartus kõige 
erinevam at liiki koo
lides — nii peda
googilises, m ed itsii
nilises, kunsti- kui 
ka  ehituskoolis. K uue  
meie filoloogi pea
m iseks tööajaks jää 
vad edaspidi õhtud: 
nem ad tahavad saa
da kogem usi tööks

töölisnoorte k e sk 
koolides.

Praktikabaase peab
k i pa lju  olema; igal 
üliõpilasel tuleb ju  
kevadeni ühes klas
sis päris klassijuha
ta jaks olla ja  igal 
nädalal ka 8— 12 
ainetundi anda.

Käesoleval näda
lal sõlm iti tu tvusi 
uute klasside ja  
nende klassijuhata
jatega; need, kes  
sellega kiirem ini 
toim e tu lid , andsid  
juba  ka uue etapi 
esimesi tunde. 7. ap
rillil peab aga sta- 
žööripraktika  — see

ülikooli ajaloos p ra k
tilise lt esmakordne 
õppevorm  — täies 
hoos olema.

M illiseks ku juneb  
tu levik?  Üldine ar
vam us nii õppejõu
dude ku i üliõpilaste 
poolt on, et m itte  
ju s t kergeks. M etoo- 
dikaloengud, m ida  
kuu la ti kõ rvu ti p e
dagoogilise p ra k ti
kaga, jõudsid küll 
selle ku u  alguseks 
lõpule, ku id  tundide  
huvitavaks m u u t
m ine nõuab p ra k ti
kantidelt siiski päris 
palju  vaeva, ja  õn
nestum ine pole iga
kord kindel. Varsti 
võivad siin oma kaa
luka  otsuse teha  
koolilapsed. K ui n e
m ad oma «mängu- 
õpetajatega» rahule 
jäävad, on ka p ra k
tikan tide l kergem  ja  
rõõmsam töötada. 
Siis jääb suurem aks  
m ureks veel ü likoo
litöö. õppeplaanid  
pole ju  m eil — sisu
liselt m ittesta tsio 

naarsetel tudengitel 
— varasem ate aas
tatega võrreldes olu
liselt m uu tunud , 
õppimisaeg on aga 
võrra tu lt lühene
nud.

Praegu eelistame 
siiski sellised sün
ged m õtted  tagaplaa
nile jä tta . Esimesed  
sam m ud õpetaja
am eti teel on a stu 
tud, h irm  laste ees 
on m itte  a inu lt ka 
dunud, vaid põhili
selt im elikuks m ä
lestuseks m uu tunud . 
On juba  päris uhke  
tunne m inna  klassi, 
suur päevik ja  vih i-  
ku p a kk  kaenlas, võ i
m a liku lt range ja 
asjalik nägu ees (et 
lapsed tunn iand ja t 
siiski kogem ata liiga 
nooreks ja  tüh iseks  
ei peaks!), südames 
teadm ine, et paar
küm m end  silmapaari 
sulle ootusärevalt 
vastu  vaatab . . .

I. KOEMETS

TEADAANDED
Igal pühapäeval võib m atkara- 

dadel kohata sadu TRÜ õppe
jõude ja  üliõpilasi. A rvukalt 
võeti osa m atkadest Vorbusele, 
Vellaveresse ja  K äärikule. Kuid 
kõik m atkahuvilised  ei tea, 
et kui on osa võetud 4—5 
puhkepäevam atkast kogupik
kusega 75 km, on võim alik 
saada m ärgi «NSVL turist»  
om anikuks.

Soovijail reg istreeruda TRÜ 
Spordiklubis kella 10—17, laupäe
viti kell 15.

TRÜ Spordiklubi 
* * *

Esmaspäeval, 8. aprillil kell 21 
kuulam e tšehhi orelim uusikat ja  
laule džässvokalisti Zarah Vaug- 
han’i esituses.

• * *
Reedel, 5. a p r il lil algusega kell 20 

to im ub geog raafiaaud itoo riu m ls  
(Vanem uise tn . 46)

LOODUSKAITSERINGI KOOSOLEK
Päevakorras:
1. Kas ku ldn okk  on inim esele sõ

be r või vaenlane?
2. L innu lau lu  kuulam ine heli

p laad ilt.
3. Juhatuse va lim ine.

* * *
A latise lt teg u tsev as  ag itp u n k tis  

n r. 8 (V anem uise tn. 46) an tak se  
te isipäeval, 9. ap rillil kell 19

JURIIDILIST KONSULTATSIOONI
D em o n stree ritak se  film e «Piloodi 

süda», «K angelaste kool» ja  «Pol- 
gukaaslased» .

õnnitlem e abiellumise puhul! 
EHA ARDVE 

ja
AIVO NURKSE 

Majandusteaduskonna 
diplomandid

T änase a ja leh en u m b ri k ü ljen d asid  
ja  k u ju n d as id  ž u rn a lis tik a  e r ih a ru  
III k u rsu se  ü liõp ilased  E. B rand  ja  
E. Ojand.

Toimetaja H. Peep
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trü k ik o ja  
trü k k . T artu , ü likooli 17/19. Ü ksik
n u m b ri h ind  2 kop, Tellimise 
n r. 2715. MB 03309,
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TÄNA ON 
KOSMONAUT] KA-

* ^  tÄi;

PÄEV

A S T U D A  
Kuu pinnale

Kžiqi m aade pro letaarlased , ühinege! Koori- ja massi- 
laulutekstide

VÕ ISTLUS

päris palju  inimesi. Mõned II 
kursuse arstid valm istuvad fü 
sioloogia arvestuseks. ' Ü ksikud  
aspirandid, õppejõud. A ili Aris- 
maa pühendab vaba päeva v i i
mase võimaluseni füüsikale. 
«T unniks ei tasu sellega tegelema 
hakatagi,» ütleb ta ise.

Tiigi tänava uue ühiselam u  
ees lavastub järjekordne «30 k e 
vadist m inutit» . Vaene noor
mees on juba päris närviline. 
Uks pu istab  tänavale tütarlapsi 
küll üksi, küll salgakaupa, aga 
see õige laseb ennast oodata.

Ühiselamu telefonivalvel on 
üpris kiire. Trrr  . . .  Klõps . . .  
Halloo? . .. Palun kutsuge . . .  Jah, 
k o h e ...

Ja valve jookseb. Maja on suur 
ja 8 tunn i jooksul tuleb v iien 
dale korrusele joosta oma paar
küm m end  korda. See teeb kokku  
m itu  versta. Jääb ainult kades
tada Pälsoni tn. 23 ühiselam u  
valvet: seal on kom m utaator. 
M uudkui istu ja va ju ta  nupu- 
kestele.

K ohvikus on kõik lauad täis 
nagu alati. M uusikat, naeru, su
m inat. Kaminasaalis on paar lau
da ko k ku  lükatud. Lilled lubavad  
oletada sünnipäeva. Mõnes n u r
gas torkavad silma sünged näod, 
tühjad silmad: igav. M uidugi on 
igav, kui istuda siin hom m ikust 
õhtuni!

(Järg 3. lk.)

Ajaleht «Tartu Riiklik Ülikool» 
TRÜ ametiühingu klubi

<€ifiOsoMõXk&d, cks6ü&h.isüd,
akvGheMCd

Läheneva kunsti" 
nädala tähistam iseks 
avas (kujutava kunsti 
kabi net pii h apäe va i, 
7. aprillil TRÜ ko h 
vikus oma tüöde üle
vaatenäituse. Ekspo
neeritud  on üle 100 
joonistuse, akvarelli, 
graafilise lehe, m ille 
autoreiks on noored, 
kes oma eria laõpin- 
gute kõrval on leid
nud aega ka tse tu s
teks k u ju ta v a  k u n s
ti alal. N äitusest osa
võ tja te  hulgas ei ole 
a inu lt kunstiaja loo  
eriala üliõpilased või 
joonistusõpetaja k u t
se taotlejad , kes on 
kohustatud tegema 
praktilisi harju tusi. 
Näiteks on O tt Raud 
A rstiteaduskonnast, 
Kai Vihalem õpib 
füüsikat, Raivo R a
husoo m atem aatikat.

Näitus tu tv u s tab  
aasta jooksul teh tud  
tööd. K unstikabinetis 
pühendatakse su u rt 
tähelepanu  joonista
misele. Joonistus- 
oskuse om andam ine 
näib olevat paljil 
raskem  ja  püsivam at 
harju tam is t nõudev 
kui akvarelli või ise
gi lihtsa linoollõike 
valm istam ine. E t aga 
joonistam iseski võib 
õpingute kõrval jõu
da -küllaltki silm a
paistvale tasem ele, 
seda täheldam e nä i
teks H. Luikatsi ja 
V. Allsalu lehtede 
puhul («Töölise po rt
ree» ja  «Portree»).

V õrdselt meeldiva 
m ulje jä tavad  v ä lja 
panekud akvarelli ja 
m ust-valge graafika 
alal. Tähelepanu 
väärivad  O, Raua 
akvarell «Kalad»,

M. Lillem a «Alpi 
kannid», L. K äida 
«N atüürm ort õun te
ga».

M aastik on alati 
olnud aikvarellikunsti 
arm asta tu im aks te e 
m aks. A kvarelliteh
nikale omane m eele
olukas, tabav  ning 
värvirõõm us iseloom 
võim aldavad loodust 
ja linnavaateid  huv i
tavalt ku ju tada. P al
judes töödes on seda 
kasutatud. Näiteks 
M. Otsa «Kingissepa 
tänav», A. Metsa 
«Sügis» jt. Portreed 
akvarellis on katse
tanud R. Uring.

Oma kogemusi 
peaksid noored kuns
tih a rra sta jad  k a su ta 
m a ka suvel m atka- 
teedeil. K as võib olla 
to redam at m atkapäe- 
v iku t ku i oma k äe 
ga teh tud  akvarelli - 
mapp!

S uurt tähelepanu 
on kunstikab inet pü 
hendanud linoollõi- 
kele ja  kartong- 
trükile. Nende abil 
hakatakse parem ini 
m õistm a k a  teisi, 
keerulisem aid graafi- 
katehnilkaid, mis 
muide vähesel m ää
ral on esindatud 
praeguselgi näitusel 
(ikuivnõel, ofort, mo

notüüpia), P arem ate 
saavutustena tahaks 
siin m änkida O tt Raua 
m onotüüpiat «Vasi
kad». Esiletõstm ist 
väärivad k a  sama 
autori tööd pastel
lis (kaunijoonelm e 
«Kallad»), toreda 
tem peram endiga ak
varellid.

Parem ate linoollõi
getena võiks m ain i
da K. Vihalema 
«Vaadet 'Toomelt», 
A.-M. Vaasi tööd 
«Alutaguse» jaV . Pä- 
rise «Talve». Noored 
kunstn ikud  on õiges
ti aru  saanud linool
lõike iseloomust: põ
hilist osa etendab 
suurte  valgete ning 
m ustade pindade 
kontrast.

H uvitava osa n ä i
tusest m oodustavad 
eksliibrised. K indlas
ti aitavad nad m eie 
üliõpilaskonna h u l
gas eksliibriseid po
pulariseerida. P a re 
m atena näivad R. Ra
husoo (puugravüür), 
L. Mäe (linool) ja 
H. Laugam etsa (li
nool) tööd.

Jääm e huviga oota
ma k u ju tav a  kunsti 
kab ineti valiknäitust, 
mis organiseeritakse 
m aikuus vabariik liku  
iülevaatuse raames.

K. RAAM

LOE
Ungari RV-st lk. 2. 
Meie klubist lk. 3. !>

Ei ole teada esimest, kellel tu li 
pähe mõte: kui saaks lahkuda
meie planeedilt! K auge m ineviku 
m üüdid  ju tu s tavad  ju  nii p a lju 
dest unistustest. Aga XX sajandi 
inimesel on kõik võimalused 
seda ideed tegelikkuseks m uuta.

Inim konna suurim  unistus — 
jõuda m aailm aruum i avarustesse 
— sai tõelisuseks 730 päeva tagasi, 
kui Ju r i G agarin sooritas esim e
se lennu kosmosesse. M itte väik
sema täh tsusega ei olnud G. T i- 
tovi, A. N ikolajevi ja  P. Popo- 
vitši lennud. Nüüd on eesm är
giks nr. 1 saanud Kuu. Teele 
saadeti au tom aatjaam  «Luna-4». 
K uu täiesti «maine kaugus» tin 
gib, e t just nim elt see taevakeha 
on kord esimeseks väljaspool 
Maad asuvaks kosm osejaam aks.

M illine on K uu loodus? Kas 
Kuul on atm osfäär ja  vesi? On 
seal võim alik elu? Nendele ja 
m itm etele teistele küsim ustele 
võime juba praegu anda konk
reetsed vastused, mida tuleb  ehk 
üksnes täpsustada. On aga terve 
rida probleeme, millele vaatlev  
astronoom ia ei saa veenvat vas
tu st anda. Mida rohkem  õpime 
Kuud tundm a, seda enam  k er
kib uusi küsim usi. Kas Kuul on 
m agnetväli? Mida ku ju tavad  
endast juba binoklis natitavad 
heledad kiired, mille pikkus u la
tub  sadade ja  isegi tuhandete  
kilom eetriteni? Kas K uu on 
täiesti su rnud  taevakeha? Ja  lõ
puks k lassikaline küsim us: mis 
asub K uu nähtam atu l vastaskü l
jel? Astronoom idele peab siin 
appi tu lem a astronautikateauus, 
mis meie silm ade all vähem  kui 
viie aastaga praktiliseks d ist
sipliiniks on m uutunud. Rohke
arvulised probleem id lahenda
takse eksperim entaalsel teel. 
Tervele hulgale küsim ustele või
me saada vastuse (m õningatele 
oleme juba saanud) K uu p iir
konda ja  tem a pinnale saade
tud kosm iliste autom aatjaam ade 
abil. M uidugi tuleb inim esel 
paljud m õistatused lahendada 
põhim õttel «Oma silm on k u 
ningas».

Üks silm apaistev am eerika 
teadlane ütles:

«Inimese jõudm isega K uule ei 
saa võrrelda üh tk i te ist sünd
must. Kui too inim ene pole 
am eeriklane, kurvastab  see meid 
k õ ik i. . .  Esimene spu tn ik  oli 
selle kõrval tüh ine kaotus.» Ehk
ki need sõnad väljendavad 
kartu st A m eerika Ü hendriikide 
m ahajääm use pärast kosmose 
uurim isel, peitub nende taga 
mõte K uule jõudm ise tohu tust 
tähtsusest. Ning faktid  kõnele
vad selle poolt, et esimesena 
astub K uu pinnale inim ene, kel
le skafandril on tähed  — СССР.

M. LIIGANT

Tähelepanu!
SUUSATAMISHUVILISED!

Suusahooaeg jõuab lõpule. 
Suusaspordi ja kehalise kasva
tuse kateeder palub kõiki hilje
malt e s m a s p ä e v a k s ,  15. 
a p r i l l i k s  k e l l a  10-k s ta
gastada kesklinna ja Emajõe- 
äärsest suusabaasist laenutatud 
varustus. *

õ p p im is m a ja d  on laupäeva
õhtuselt vaiksed ja tühjad. Pea
hoone valvelauda on toodud kõik  
võtm ed peale A jaloo-K eeletea- 
duskonna raam atukogu (igapäe
vases keeles «seminarka») oma. 
Sealt tabame veel viimase luge
ja. See on Enno Türm en, 1 k u r 
suse inglise filoloog. Tema ees 
laual on kaks köidet Lenini ieo- 
seid, NL KP ajalugu ja  veel mõ~ 
ned raamatud. Nädala alguses 
on seminar.

Keemiahoones on m ärksa roh
kem  inimesi. I korrusel askel
davad UI kursuse keem ikud.

«Mida te segate selles ko lvis?»
«Keedan seepi,» on tõsine vas

tus.
Seepi? Sellest rohekas-sogasest 

vedelikust?
Järgneb seletus estritest j a . . .  

noh, seebikeetm ise protsessist 
üldse.

«Kas praegune p rak tikum  on 
õppeplaani järgi nii hilja ette  
nähtud?»

«Ei. K õik on vabast ajast ja  
tahtest. Pole ju  veel hilja, alles 
seitse. Vahel istum e siin lausa 
südaööni.»

Teiselt korruselt leiame Jüri 
K uke  — diplomandi, füüsiku -  
keem iku  — ostsillograafi juures  
istum as (alumisel fotol). D iplom i
töö. H iilime siit tasa ära, sest 
diplomande ei m aksa segada. I k 
kagi teaduslik töö.

Toome raam atukogus on veel
Reedel, 19. aprillil kell 18 on 

TRÜ kohviku rõdusaalis
VIKTORIIN

ühe nädala (12.-18. aprilli) 
ajalehtede materjalidest («Noorte 
Hääl», «Edasi», «Sirp ja Vasar», 
«Literaturnaja Gazeta», «Tartu 
Riiklik Ülikool»).

Võistlevad Ajaloo-Keeletea- 
duskonna ühiselamute võistkon
nad.

Asjast huvitatuid palume osa 
võtta.

AUTO-MOTOKLUBI TEATAB:
Järjekordse am atöörauto ju h ti

de ettevalm istusgrupi töö toim ub 
15. aprillist 1. maini. Soovijate 
registreerim ine ja  tööaegade 
m ääram ine on 15. aprillil kell 19 
peaih. aud. 98. Seille grupi tööst 
võivad osa võtta üliõpilased, 
õppejõud ja  teenistu jad .

Ajaleht «Tartu Riiklik Ülikool» 
ja TRÜ ametiühingu klubi kuu
lutavad välja koori- ja massi- 
laulutekstide võistluse.

Võistlus on mõeldud selleks, 
et saada kõrge ideelis-kunsti- 
lise tasemega laulutekste, mis 
annaksid võimaluse luua haa
ravaid kooriteoseid meie ü li
õpilasnoorsoo elust, tegevusest, 
ideaalidest, probleemidest, tun
netest. Tekstide viisistamisest 
võtavad osa vabariigi parimad 
heliloojad.

Võistlusele saadetavad tööd 
võivad olla kõige mitmekesise
mates vormides, kusjuures eel
tingimuseks on viisistatavus. 
Ootame uudset käsitluslaadi ja 
huvitavaid mõtteid humoristlike, 
lüüriliste jt. tekstide loomisel.

Koori- ja massilaulutekste hin
natakse koos. Arvestatakse a i
nult seni avaldamata ja viisis- 
tamata tekste. Võistlustööd tuleb 
esitada kolmes eksemplaris va
rustatuna märgusõnaga ning sa
ma märgusõna kandva ümbri
kuga, milles on autori nimi, elu- 
ja töökoht (õppeasutus).

Parimatele töödele määratakse 
järgmised preemiad: 
üks esimene preemia — 35 rbl., 
kaks teist preemiat — ä 20 rbl., 
kolm kolmandat preemiat а

10 rbl.,
neli ergutuspreemiat -  а 5 rbl.

Lähtudes tööde tasemest võib 
žürii auhindadeks määratud 
summa teisiti jaotada või mõne 
preemia jätta välja andmata.

Võistlustööde esitamise viim a
seks tähtajaks on 20. mai 1963. 
Võistlustööd tuleb saata ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool» toime
tusele Ülikooli tn. 18 või TRÜ 
ametiühingu klubi juhatusele 
Tähe tn. 29. Ümbrikul olgu 
märkus «Koori- ja massiiaulude 
võistlus».

TARTU R IIK L IK U  ÜLIK O O LI PARTEIKOM ITEE, 
REKTORAADI, E LK N ü KOMITEE JA A M E TI

ÜH IN G U K O M ITEE HÄÄLEKANDJA
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Magyar Köztärsasäg u n g a r i r v

Reisimälestusi

K ui «Ikarus» m öödunud suvel 
ühel õhtupoolikul p ik i asfaltteed  
Budapestile lähenes, ootasid meie 
turistid  seda põnevusega. Igaüks 
oli kuu lnud  sinisest Doonaust ja  
m ustlasm uusikast. M inule oli B u 
dapest m älestuste linn, ku h u  jäi 
kord kaunis killuke m u  nooru
sest — kõige m ulje ter ikkam  üli- 
õpilasaasta. Teadsin, et Doonau 
pole, üldse sinine, vaid pigem  
«blond», sogase savikarva veega. 
M issugune on aga praegu suur
linn Doonau m õlemal kaldal, seda 
m a ei teadnud.

Ja korraga veereski buss m öö
da Buda kitsa id  tänavaid, ületas  
jõe ja  peatus Pesti poolel hotelli 
ees. Budapest, kus giid ü tles ela
vat ligi V5 kogu Ungari e lan ik
konnast ehk ligi kaks m iljon it 
inim est, on m itte  ainult riigi ad
m in istra tiivne, vaid ka ku ltu u ri
line keskus. S iin  töötab Ungari 
Teaduste A kadeem ia oma a rvu 
kate uurim isinstituutidega, siin 
asuvad 18 ülikooli ja  instituu ti 
um bes 20 ООО üliõpilasega, viis

suurt raam atu
kogu, m ille kö i
dete arv ulatub  
6,5 m iljon in i, 15 
m uuseum i ja ld 
teatrit.

N iisugune sa 
siis oledki, B uda
pest, vana ja iga- 

щ щ ш ш  vesti noor, room- 
Ü iaste Hdne A quin-

cum  ja  ungar
laste sotsialistlik 
pealinn! Õ htul 
L ä k s im e  kõik sind 

vallu tam a . . .  
Sõbrad olid meile 
korraldanud m ee
leoluka õh tu  hea 
vein i ja m ustlas
m uusikaga. Kaasa 
tu lid  ka B uda
pesti eestlased . . .

H om m ikul algas 
linnaga tu tv u m i
ne. õ ie ti ku junes  
see vaid läbitor
m am iseks, sest 
paarist päevast ei 
jä tk u  suurlinna  

tundm aõppim i
seks. Ja ometi 
käisim e kahes 

kunstim u u seu 
mis, kus muuseas  
nägime prantsuse  

akvarellinäitust, 
ning im etlesim e linna arh i
tek tu u ri ja m älestussam baid. Ko- 
lossaalsusega lausa rabav on 1000 
aastat Doonau ääres elamise m ä
lestussammas, m ida olevat eh ita 
tud  35 aastat. Sügava m ulje  jä t
tis G ellert-m äe otsa püstita tud  
vabadussammas, m is paistab üle 
kogu linna. Selle m assiivsel k iv i-  
alusel leiduvad Budapesti vabas
tam isel langenud nõukogude sõ
durite  nim ed. Jõudsim e käia  
M drgit-saarel suplem as ja  k u n s t
lik ku  lainetust nautim as. Saar 
ise varasem a nim ega Jäneste 
saar — asetseb Doonaus Buda ja  
Pesti vahel. Praeguse nim e on 
see saanud kuningatü tar M argi
tist, keda ta isa tatari ikke  ajal 
antud tõotuse järgi pärast Ungari 
vabanem ist nunnaks pani. Jänes
te saarele eh ita tud kloostri va i
kuses elas ja  surigi nooruke M ar
git XI I I  sajandil. Tänapäeval on 
saar rahva arm astatud lõbustus- 
ja puhkekoh t.

Vabal pärastlõunal põikasim e 
Paul ja  Tiiu Koklaga TA K eele

teaduse Instituu ti. Tu tvusim e  
ungari keele uue etümoloogilise 
sõnaraamatu koostamisega. Varsti 
aga libises meie «Ikarus» taas 
mööda m aanteed. M öödusime 
külakoolim ajast, m ille õpilane oli 
kord olnud väike Sändor Petro- 
vics, kellest sai Ungari suurim  
lüürik, ja käisim e P etöfi allika  
juures. Õ htul olime ajaloolises 
Egeris,

M eeldivaks kujunesid  ko h tu m i
ne pedagoogilise instituud i õppe
jõududega ja õhtul õpetajate su 
vekursuse lõppemise puhul ko r
raldatud koosviibim ine, õpeta jad  
esinesid isetegevusega, meie es- 
toonlastest kaaslased laulsid. Noo
red õpetajad proovisid jõudu  ve 
ne keeles, meie noored ungari 
keeles konfereerim isega. Vastas
t ik k u  saadi aru ja  jäädi rahule.

Tšehhi piiri äärse looduskaitse
ala vaatam isväärsus — Aggteleki 
stalaktiidikoopad on üle 20 km  
pikad. Koopad m oodustavad na-

ühingute puhkekodu . L innas on 
jä rv  supelrannaga ja suurepära
ne koobasujula, m is valm is 1959. 
aastal. Tapolca koobasujula vesi 
tuleb maa alt soojaveeallikaist. 
Seal on basseine nii ravitoim elise 
kui hariliku  veega.

M iskolcis oli koh tum isõh tu  m e- 
tallurgidega. Samas klubis toim us 
ka kom som olipulm , m illest meiegi 
osa võtsim e. Ungaris, kus ka to 
liku  k ir iku  m õju on teatavasti 
noortegi hulgas veel külla lt tu 
gev, pole ilm alik abiellum ine nii 
üldine ku i meil. Et aga ju st M is
kolcis näib see sagedasem olevat, 
tundub ootuspärasena  — on ju  
linn Ungari tähtsam aid tööstus
keskusi, pealegi on tal olnud tä 
helepandav osa töölisliikum ise 
ajaloos. Nägus noorpaar — pruu t 
looris ja  p ikas valges siidkleidis, 
peigmees m ustas ülikonnas  — 
andsid p idu liku lt oma jaa-sõna  
laia rahvusvärvides lindiga eh i
tud  perekonnaseisuam etnikule.

UNGARIST
gu m ääratuid maa-aluseid pas
telltoonides sammassaale, kus  
ühed sambad ripuvad laest alla, 
teised aga kerk ivad  põhjast üles. 
Koopas voolab kaks maa-Qlust 
jõge, m ida ku tsu takse  Achero- 
n iks ja  S tyx ik s . Neis elavat ürg 
seid loomakesi, nagu aggteleki 
pim e vähk. Maa all oli üsna kü lm  
ja märg, ku id  valge, sest see osa, 
m ida turistidele näidatakse, on 
elektrifitseeritud . Selle allm aa
ilm a «va litse ja» — nähtavasti 
kohalik giid — aga kõneles, et 
siin koobastes on elanud ürgini- 
mesi, nagu osutavad tuleasemed  
ja hauad.

M iskolc, suuruselt teine linn  
Ungaris, on ligi 20 km  p ik k , ku id  
väga kitsas. S iin  on sotsialistliku  
rasketööstuse keskus  — suur m e- 
tallurgiakom binaat, m asinatehas, 
maa vanim  paberivabrik jm . 
Linnas on rasketööstuse tehnika  
ülikool, m ille neljas teaduskonnas  
õpib um bes 2000 üliõpilast. Mis- 
kolci üks ots liitub mägedes aset
seva im eilusa suvituskohaga. 
Sealset luksushotelli võisid ko 
danlikus Ungaris kasutada ainult 
rikkad. Praegu on siin am eti-

Pärast tserem ooniat võtsid nad 
vastu  õnnesoove ja  isad-emad  
kostitasid õnnitlejaid.

Debrecen, põline linn keset k u 
nagist pustat. S iin  on avarust ja 
rohelust. Laiu tänavaid palista
vad puud ja suured pargid. P ind
alalt on linn Budapesti jä rgm i
ne — 446 km 2, elan ikke on aga 
ainult 129 000. Debrecenis asus 
1849. aasta vabadusvõitluse ajal 
valitsus, siin kuu lu tas parlam ent 
Habsburgid troonilt kõrvaldatuks. 
Pärast fašism ist vabanem ist 21. 
detsem bril 1944. aastal m oodus
ta ti siin a ju tine valitsus ja  k u u 
lutati Ungari vabariigiks. Linnas 
asub Lajos Kossuthi nim eline Üli
kool, m ille  filosoofia- ja loodus
teaduskonnas õpib ligi 1000 ü li
õpilast.

H om m ikul olid uued sõbrad 
vihm ast hoolimata m eid jaa
ma saatma tu lnud. Peeti 
lahkum iskõnesid. Saime king iks  
suure k im bu  punaseid roose. 
Rong hakkas liikum a. I kka vä ik 
sem aks jäid vihm avarjud  perroo
nil, kun i nad silm ist kadusid . . .  
H üvasti, Ungari!

P. PALM EOS

See oli m öödunud aasta  sep
tem brikuus, ku i m ulle itelhti e tte 
panek k irjavahetusse astuda Un^ 
gari üliõpilasega, kes õpib B uda
pesti M ajandusteaduste  In s titu u 
di III kursusel väliskaubanduse 
osakonnas. Et Edith  Eber oli h u 
v ita tud  meie ülikooli M ajandus
teaduskonna tööst, siis olin m ee
leldi nõus sellest tem ale k ir ja  
teel ju tustam a.

Edith  teadis siis T a rtu  kohta 
n iipalju , et see on Eesti üks tä h t
sam aid ku ltuurikeskusi, kus on 
õppinud ka tem a vene keele õpe
ta ja . Et E dith  arm astab  m uusikat 
ja  õpib peale m ajandusteaduse 
veel ka laulm ist m uusikakoolis, 
siis teadis ta  sedagi, e t meie 
ülikoolis on nais- ja  meeskoor, 
kelle esinem isega ta  oli tu ttav  
E estit tu tv u stav a  raadiosaate 
kaudu.

Edith Eber on praegu 22-aas- 
tane. P ärast keskhariduse om an
dam ist töötas ta  ühe aasta  v ab ri
kus. Talle on keeled alati huvi 
pakkunud. See, et m a jandustea
duste instituudis on keeltele suurt, 
rõhku pandud, oli üks põhjusi, 
miks ta  otsustas ju st m ajandust 
õppim a hakata. N üüd valdab 
Edith vene, ungari, saksa, p ra n t
suse ja  inglise keelt. P raegu on 
ta  am etis ka  eesti keele õppim i
sega. Selle lühikese a jaga on ta 
saavutanud  edu. Ta töötab II—
IV õppeaasta eesti keele õpiku 
alusel.

Saatsin  ta lle eesti-vene sõna
raam atu , kuid nüüd  on raskusi 
veel m õnede eesti keele h ää liku 
tega, m ida ungari keeles pole.

Eesti k irjan ike  teostest meeldis 
Edithile väga Ju h an  Smuuli 
«Jäine raam at».

U ngari—Nõukogude Liidu sõp- 
rusnädala puhul sain oma U ngari 
sõbrannalt kingituseks tem a ko
dum aad tu tv u stav a  album i «500 
kep M agyarorszagrol» («500 pilti 
Ungarist»), kuhu  pühendus oh 
k ir ju ta tu d  eesti keeles.

A. NIMVITSKI, 
M ajandusteaduskonna II kursuse

m ittesta ts ionaarne üliõpilane

C H tO A IÜ  K U K A S l  
JA A S IA

K ui võõral maal ollakse eri 
kordadel, jääb sellest m aast ka  
erinevaid m uljeid. Erinevaid m u l
jeid  jääb sellegi järgi, kas reisi
takse kevadel või sügisel, suvel 
või talvel. Noor vaatleja  näeb 
võõrast maad teisiti ku i v a n a , 
entusiast taas teisiti ku i skeptik. 
On aga pa lju  üh iseidki m älestusi 
loodusest, in im estest ja  nende te 
gevusest, m is annavad asjaom a
sest m aast üldise püsiva  k u ju tlu 
se. Need üldised eri aegadel saa
dud m uljed  toovad esile m uu tu -  
sedki, m is on to im unud aastate 
jooksul.

N ende ridade k irju ta ja  oli es
m akordselt Ungaris 1923. aastal. 
Tollal oli ta hõim urom antik . 
Ungari oli lõunamaa, m illes kõik  
võlus, mis oli erinev Eesti olu
dest. Doonau-sõit V iin ist B uda
pesti, Visehräd, Väe, Gödöllö, 
Põhja-Ungari mägine ala ja  pus
ta. Need on elavalt praegugi sil
me ees. Ungari m õisnikule k u u 
lus pa lju  hästi haritud põldusid, 
talupoja omad olid p ikkades k i t 
sastes ribades ja need asusid sa
geli külast kaugel. M agnaatide 
nurm ed olid avarad. Ungari re i
sikaaslane mainis, et käes on juba  
kolmas raudteejaam , m is on sama 
Eszterhäzi mõisate maal. K ün ti 
suuresarveliste härgadega. Koor
m aid vedasid härjad, hobused, 
eeslid ja  — naised suurte selg- 
korvidega. K õikja l võis kohata  
inim esi ungari ilusais rahvarõi
vais, m ida oli nähtud  film ides. 
Ungarlane oli lahke. Võõras ta -

lunainegi p akkus esim esi hapu- 
kurke , tom ateid ja  puuvilja , kui 
oli im etletud  ta käsitöid ja  mehe 
keraam ilisi oskusi. Ilus maa ja 
hea rahvas, ent häm m astav oli 
kogeda, kuidas ungari vana ta lu 
m ees võ ttis oma peakütte maha, 
kõneldes eesti koolipoisiga, kellel 
oli peas Tallinna Poeglaste H u
m anitaargüm naasium i k irju  
m üts. S ind n im etati arm uliseks  
härraks. Eesti taludes oli h arju 
tud nägema ajalehti ja raam a
tuid. S iin  oli üksnes palveraam a
tuid, m ida vaid osa perekonna
liikm eid  oskas lugeda. Sulle vaa
dati kaastundm usega otsa, et sa 
pole katoliiklane. Ü ks vanatädi 
leppis siiski m inuga, sest ma pol
nud ka ka lvin ist. K uskil külas oli 
ühes otsas üks usk ja üks üh is
kond, teises teine usk ja teine  
ühiskond. A rvukad  «israeliidid» 
(ungari keelt kõnelevad juudid) 
m oodustasid kolm anda üh iskon -» 
na. Purded eri rühm ituste  vahel 
olid nõrgad. Vanaema oli m ulle  
rääkinud, et ta tu li omal ajal 
Tormast Tartu  jalgsi vähese 
vaskraha kokkuhoidm iseks. Un
gari turulised m arssisid suurte 
korvidega p ik i raudteed jaam ast 
mööda linna poole, et m itte  ku lu 
tada oma paari m ünti.

Budapest oli ilus ning ta on 
ilusaks jäänudki. Seal oli tore
daid parke, Doonau ääres ko h v i
kuid, m uuseum e ja  palju  ilusaid 
hooneid. L innast allajõge sõita 
asus võluv Margiti saar. Ülesjõge 
minna oli aga räpaseid tänavaid

Budapesti parlament.

onnidega, näruseis rõivais lapsi 
ja  m anguvaid m ustlasi. Nunnad, 
preestrid  ja paraadm undrites oh
vitserid  vilasid promenaadidel. 
Oli ka palju  kerjajaid. Buda m ä
gedel ahistasid turiste  kerjuslas- 
te karjad.

Ungari tugevad vastuolud tu n 
gisid läbi hõim u- ja m inu  ro
m antika.

A llak ir ju tanu  viibis te istkord
selt Ungaris 1960. aaastal. Pool 
inim iga oli ku lunud  vahepeal. 
Ungari põllud olid hästi haritud. 
Silm apiiri taha ulatusid ku ldko l
lased m aisiväljad, veripunased  
paprikarõugud ootasid äraveda
m ist. Ü hism ajandite põldudel r u t
tasid traktorid, kom bainid peksid  
fiisureht. Ungari talunaised olid 
oma suured kaubakorvid  toonud  
turule kolhoosiautodega. Rahva
rõivast on nüüdki veel alal. Paar 
väärikat talunaist lasksid ennast 
välismaa professoritel meelsasti 
pildistada, k irju tasid  oma aad
ressid võõra taskuraam atusse ja  
panid südamele, et seltsim ees pii- 
did kindlasti saadaks. Talumees

ei küsi sinult, kas sa oled ka to
liiklane või kalvin ist. Teda h u v i
tavad Eesti kolhooside tööpäevad  
ja  välispoliitika. Väikelinna raa- 
m atukioski ees on järjekord: laa
dalised tahavad kiiresti saada 
u u t ajalehte.

Budapesti ja teiste linnade tä 
naval ei näe kleeruserüüsid, ei 
näe ka räbaldunud eeslinlast, sest 
neid eeslinnu pole enam  olemas. 
H üttide asemele on kerk inud  
värvirõõm said suurehitusi. Sinna  
on elama asunud Budapesti töö
tajad.

Rongis istub pingile m ustlas- 
naine. See pole enam  paaria. T e
m a ü ks poeg on maadleja, teine 
õpib filoloogiat. Ei kerja  enam  
m ustlane ega pole ungo.rlasi-ker- 
jajat.

Budapest on vana linn. Ta jä 
tab väärika m ulje . See väärikus  
pole aga enam  aadellikult kodu
nev. See on töötahteline ja  töö
jõuline. Kogu Ungari on vana  
ning suurejooneliselt uus.

P. AH1STE

Budapestist
teatatak se

U ngari—Nõukogude Sõprus
ühingu Budapesti osakonna ju u 
res tegutseb 1962. aastast alates 
Eesti NSV ring, k u h u  kuuluvad 
kohalikud eestlased ja  meie va- 
bairi igist h u v ita tu d  ungarlased. 
Ringi hingeks on endine TRU 
kasvandik Mai Kiisk-Bereczki, 
kes praegu töötab vene keele 
õpetajana K arl M arxi nimelises 
M ajandusteaduste Ülikoolis B u
dapestis, ja  Gäbor Bereczki, Bu
dapesti ülikooli dotsent.

M öödunud aastal toim us Buda
pestis esim ene Eesti NSV õhtu, 
kus esinesid ettekannetega meie 
vabariik i k ü lastanud  ungari ku l
tuuritegelased skulptor Z. Olcsai- 
Kiss ja  k ir jan ik  M. Timär; esitati 
eesti rahvalaule, dem onstreeriti 
filme jne. K a tän av u  k o rra ld a
takse Eesti NSV-le pühendatud  
õhtu. S issejuhatava sõnavõtuga 
esineb tu n tu d  lu u le ta ja  ja  eesti 
luule tõ lk ija  Geza Kepes.

0. PALM



MIKS NELI TOOLI?

Kindlasti olete kuulnud  järg 
m ist vestlust:

«Siia laua juurde on ette näh 
tud neli tooli. Viige viies kohe 
tagasi.»

Aga me oleme ju  viiekesi. K u 
hu siis ü ks  peab istuma?»

«Siia on ette nähtud  neli tooli!»
«Seal auditoorium is ei ole ju  

praegu kedagi. Toolid seisavad 
niisama. M iks me ei või sealt 
tuua?»

«Neli tooli!»
«Olge nüüd ometigi hea in im e

ne, ku h u  viies ikka  läheb.»
«Neli!»
«Miks??? Mi ks  ei või siia kas 

või küm m e tuua? Need ei oleks 
ju  kellelegi tüliks!»

«Nii on ette  nähtud. Meie ei 
saa midagi lubada!»

See on variant kahekõnedest 
(või «ko lm e-neljakõnedest») m is 
igal kolmapäeval küünlavalguse- 
õhtutel ja  võib-olla veel nii mõ-

Auhinnatööd
1. aprill oli auhinnatööde esi

tam ise täh ta jaks. Laekus üldse 38 
tööd väga m itm esugustelt aladelt. 
Esikohal on A rstiteaduskond 16 
tööga, kõik teised teaduskonnad 
esinevad märiksa tagasihoidliku
m alt. Väikese üliõpilaste arvuga 
Õ igusteaduskond esitas 5 tööd, 
M ajandusteaduskond 4 tööd. Hoo
pis halb on lugu Bioloogia-Geo- 
graafia teaduskonnas (3 tööd) ja  
A jaloo-K eeleteaduskonnas (6 
tööd). J a  ju s t nendes teaduskon
dades on m ituküm m end üliõpi
last individuaalplaanil! M illega 
tegelevad tu levased teadlased, see 
jääb  igatahes Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonna ja  A jaloo-K eele
teaduskonna saladuseks. N im eta
gem aga, e t mõned üliõpilased 
esitasid kaks auhinnatööd (A rsti
teaduskonnast ja  Õ igusteadus
konnast). Ü htki tööd ei esitanud 
kehakultuuriosakond.

Kom isjonid on asunud töid läbi 
vaatam a. Tulem used teata takse
1. maiks.

E. VÄÄR

Lahtiste uste fpäev
Iqa aasta va rakevade l alustatakse  

Ta rtu  R iik likus Ü likoolis e tteva lm is
tusi uute üliõpilaste vastuvõtuks. 
Selleqa teqeleb kom isjon, kelle üles
andeks on luua ko ntakt koolideqa  
ninq tu tvustada vastuvõtutinq im usi 
a ja k ir jan d u s e  kaudu.

Nende üritu s te  sarjas k o rra ld a 
takse ülikoolis lahtiste uste päevi, 
m illa l ka teedrites  oodatakse kü lla  
keskkoolide noori. Sel aastal on 
TRÜ Biolooqia-G eoqraafiateaduskon- 
nas lahtiste uste päevad 15. kuni 
21. a p rillin i ke lla  12-st kuni 18-ni.

Keskkoolinoored, te id oodatakse 
m eie teaduskonnas! Taham e te ile  
tu tvustada spetsialiseerum ise võ i
m alusi.

L ARU

nelgi m uu l õhtul 
ko h v iku s  j ■ e tte 
kandjate  ja  ü li
õpilaste vahel aset 
leiab. Nende
vaidluste taga
järg: ettekandjad  
on solvunud ja 
pahased, üliõpila
sed aga ärritatud  
ja  häm m astatud  

loogikavaesusest, 
m is ■seekord sei
sab sõnade taga 
«ette nähtud».

Tõepoolest, m il
liseks on k u ju n e 
nud olukord? Iga 
laua juurde on 
ette nähtud neli 
(mõne juurde  
kolm) tooli. Kui 
lähete üksinda, 
kahe-, kolm e- või 
neljakesi, on kõik 
korras, minge 
ainult külla lt va 
ra, et kohad leia
te. Kaheksakesi po
le ka häda midagi, 
saate kaks lauda. 
Seltskonda, m is 
koosneb viiest, 
kuuest, üheksast 
jne. liikm est, po
le aga «ette näh
tud». Soovi korral 
võivad ülearused  

seista püsti või 
toetuda tugitoo

lide käsipuudele. M uidugi oleks 
neil viisakam  lahkuda.

O m eti võiks kohvikusse tõepoo
lest toole juurde tuua. Rõdusaali 
m itte. Seal segaksid need tagu- 
m istest laudadest väljapääsem ist 
ja võib-olla ka tantsijaid. Teistes 
saalides aga tohiks toole olla nii 
palju, ku i ühe laua üm ber ainult 
m ahub. Vähem alt kuus. Üliõpila
sed on ju  ise nõus kitsam a ru u 
miga läbi ajama. M illeks on sii'$ 
ettekandja ile teh tud  korraldus 
lisatoole m itte  lubada? Kuidas 
segab ettekandja id  toolide hu lk  
iseteenindam isega ruumides?  
Püsti seisjad on neil alati palju  
rohkem  ees. K ohviku l üle «ette
nähtu» istm eid  ei ole. Seni, kui 
need ehk m uretsetakse, võiks 
täiesti vabalt auditoorium ist kor
rus kõrgem alt toole tuua.

M. VIIES

«Kas klubis käisid?»
«Käisin.»
«Noh, kuidas oli?»
«Oli k a h . . . »
Oli ja  ei olnud ka, Ei saa Öel

da, e t see «oli kah» on a la ti ühe 
ja  sam a väärtusega. Ei. T a on 
a inu lt te ljeks m uljetele, m is kõi
guvad üles- ja  allapoole halli 
keskpärasust. V äär oleks arvata, 
nagu poleks üldse õnnestunud 
ja  m eeleolukaid klubiõhtuid. On 
küll. K uid nende kõrval püsivad 
kah juks k a  täiesti «aia taha» 
läinud ü ritused  (näiteks fa r-  
m aatsia- ja  stom atoloogiaosa
konna õhtu  6. aprillil). Klubi 
astub edasi arglike ja ebalevate 
sammudega.

M iks on see nii? Miks pole 
klubi ku junenud  kohaks, kus 
võiks igavust tundm ata  lõbut
seda, tan tsida , k u u la ta  h u v ita 
vaid ettekandeid? Ma ei hakka 
analüüsim a võimalusi, kuidas ja 
m illeks võiks meie klubi veel 
kasutada. V aatlem e pisut lähe
m alt iganädalasi puhkeõhtuid  
laupäeviti ja  pühapäeviti.

AJAST JA ALGUSEST

K ella järg i algab laupäev kõi
gile ühel ajal. Millal aga algab 
laupäevaõhtu  puhkeaja täh en d u 
ses, see sõltub igaühe töö h u l
gast, kohusetundest jms. Selle
pärast ei või õigeks pidada 
nõuet, e t pärast algusena v ä lja 
kuu lu ta tud  kellaaega külalisi 
enam  sisse ei lasta. A rvestada 
tuleb aga ka neid, kes said oma 
päevatöödega varem  valm is, 
jõudsid kohale täpselt m ääratud  
a jaks ja  on sunnitud  pooltühjas 
saalis . k au a  algust ootama.

23. m ärtsil pidi puhkeõhtu 
algam a kell 19.30. Selleks ajaks 
oli kohale jõudnud um bes 50 
peolist. K ellaosuti liikus juba 
üheksa poole, en t laval valitses 
endiselt vaikus. Näib, et oleme 
ummikus: nii ei saa ja  teisiti ka 
ei saa. '

KONTSERTOSA JA 
TRADITSIOONID

Tavaliselt on puhkeõhtud m in
gi im eliku traditsiooni alusel 
lahatud  kaheks teineteisest sõl
tum atuks jaoks: kon tsert ja 
seltskondlik  osa. Inim esi on m it
mesuguseid: ühtesid huvitab  esi
mene, teisi teine, kolm andaid 
mõlem a õnnelik süntees. K aldu
vuste ja  m aitse üle pole m õtet 
vaielda. Eeskava lõppedes või-

N M D A L  L O P P I

OLI KAH
vad soovijad lahkuda, teised 
lükkavad k iiruga toolid kokku 
ning algabki seltskondlik osa — 
tants. Midagi endale kohast saab 
igaüks.

Jah , m i d a g i .  K uid kas ei v ää
riks need õhtu kaks osa lähem at 
analüüsim ist? Kus m ujal kui 
siin peitubki pääsetee eespool 
m ainitud  um m ikust?

Tavaliselt on meie klubis p a 
ku tav  nn. kontsertosa keskpä
rane, Vahel ka alla  seile. 
Torkab silm a kiirustam ine ja  
juhuslikkus. R u ttu  midagi siit 
ja  sealt kokku klopsitud, et 
tä ita  eeskavale m äära tud  aega. 
Saaks a inu lt kaelast ära. Siis 
toolid kokku ja  . . .  edasi nii nagu 
ikka. On kindel, et selliselt orga
n iseeritud  kon tsert ei m eelita 
tõepoolest rahvast alguseks ko
hale, P arem  juba lõpetada mõni 
poolelijäänud töö kui klubis v ii
sakuse pärast käsi plaksutada.

Kas on võim alik ka peoõhtu 
esimest osa m uuta  selliseks, et 
keegi ei raa tsiks sellest ilma 
jääda? K indlasti on. Hea näitena 
võib tu u a  30. m ärts i klubiõhtu, 
mille korraldasid bioloogid ja 
geograafid. Kui m itte arvestada 
poolteisetunnilist hilinem ist (se
da ei saa lugeda ko rra ldaja te  
süüks), oli see üks m eeldejääva
maid üritusi. Kõik oli algusest 
lõpuni läbi mõeldud. V estlusvor- 
m is eeskava haaras kaasa kõilki. 
Seda tunn istasid  üksm eelne 
naerukahin , pidev huvi, kaasa
elam ine K esk-A asia ootam a
tustele. Im proviseeritud tša iha- 
naa, roheline tee, ja  mis peaasi,, 
ko rra ldaja te  oskus tõm m ata to i
m uvale kaasa kõiki kohalolijaid. 
Seda, e t osavõtjaid oli vähevõitu, 
tuleb a inu lt kahetseda.

SELTSKONDLIK OSA

Kesk-A asia õhtu plussid pole 
veel am m endatud. Neid jä tkus 
ka õhtu  sellesse poolde. Siingi 
oli tunda  ko rra ldaja te  suunavat 
kätt.

K ui arvatakse, e t seltskondli
kus osas on a inu lt ta n tsu s t k ü l
lalt, eksitakse rängalt. O rkester 
ei jõua ju  m ängida algusest lõ
puni. Tekivad pausid, mis tä id e
takse m uusikaga helilindilt. Kõik 
seisavad seina äärde, tan tsupõ 
rand  on tühi, valitseb sunnitud 
õhkkond. Sageli on pausid üsna 
pikad, igavus ja  ebam ugavus- 
tunne k ipuvad kallale. T uju  
alaneb tunduvalt.

Õ htu korra ldajad  peaksid ja 
gu saam a sellistest tüh jadest

pooltundidest. Neid võib tä ita  
viktoriinide, ettekannete, hum o
ristlike palade ja  . . .  kas võim a
lusi on siis vähe? Rohkem  leid
likkust!

PUBLIKUST JA  NOORUSEST
Ju b a  iidsest a jast on hoog, elu 

rõõm, hea tu ju  ja  tem peram ent 
nooruse pärisosad olnüd.

«Kas tõesti?» kipub ehk  k ah t
lev küsim us mõne klub ikü las- 
ta ja  huultele. Ehk püüab sellega 
nii mõnigi vabandada raskeid 
süüdistusi, m ida on hulgakaupa 
visatud k lubi juha tuse  ja  peo
õh tu te  korra lda ja te  kapsaaeda, 
«Nad ei ta h a  ju  midagi!» — Eks 
see ole te inekord  õiguski. Tekib 
küsim us: kuhu  on meie ü liõpila
sed pannud  oma noorusliku e lu 
rõõmu, m iks jäetakse see klubi 
ukse taha? T antsu  alguses on 
saalis olukord nagu vanas rah v a 
jutus: pikem  poeb keskmise, 
keskm ine väiksem a varju . Kas 
tõesti peab palum a õhtu  k o rra l- 
dajailt, et nad garan teeriksid  
um bes 5 ohvrim eelset paari, kes 
kohustuksid iga tan tsu  alustam a? 
E t pääste taks peo tu ju  ja  et 
o rkester ei peaks õhkam a ta r 
dunud saali poole: «Noorus ei 
tu le  iial ta g a s i . ..»

KORRALDAJAD JA 
KORRALDAMINE

Õ nnestunuiks võib pidada a i
n u lt neid õhtuid, mis on ette 
valm istatud ja  läbi mõeldud 
algusest lõpuni. Rohkem peaksid 
sellest osa võtm a kursused, te a 
duskonnad ja  isetegevuskollek- 
tiivid. P uhkeõhtuil on võim alik 
realiseerida oma fan taasiat, tead 
misi, oskusi, leidlikkust ja  e tte 
panekuid. E rinevad kollektiivid 
m uudaksid õhtud m itm ekesise- 
m aiks ja  huvitavarnaiks, kaok
sid sissesõidetud teed.

J a  veel: üliõpilased-külalised! 
Kui te il on tore idee, hea e tte 
panek või to rkab  silm a puudusi, 
avaldage oma arvam us. Keegi 
ei tohi tunda  end kõrvalseisjana, 
sest ju tt  on ju  m e i e  o m a  
klubist!

LÕPETUSEKS

Kui m õnele tundub, e t käes
olevas artik lis on esile toodud 
ainu lt klubi varjukülgi, noritud  
pisiasjade kallal, siis on põhjust 
meelde tu le tada  tu n tu d  tõde:’ 
pisiasjadest kasvavad suured. 
Küsigu igaüks endalt, kas tohib 
ööpäevas, mille igal tunn il on 
sisu ja  eesm ärk, olla as ja tu lt 
raisa tud  aega? Ja  seda niigi lü 
hikestel puhkehetkedel? Rohkem 
vastu tustunnet, viim istlem ist 
n ing kõikide aktiivset kaasalöö
mist! Siis öeldakse «oli kah» 
asemel: «Tore oli!»

I. SOO

Meie kriitika jälgedes

Pesu on pestud. N üüd võib 
mõelda puhkusele (pildil üleval).

(1. lk. järg.)

Teel klubisse saime va s tu tu li
ja te lt teada, et õhtu jäävat ära. 
Läksim e siiski. Umbes paarküm 
m end p e ttunud  näoga inim est: 
eeskava jäeti ära. Miks? Õ htu  
organiseerijad stomatoloogid rää
kisid, et kõik oli korras, clinult 
rahvas ei olnud kella üheksaks  
veel kohale jõudnud (algus oli 
välja  kuu lu ta tud  kell kaheksa).

«Kõige p iin likum  on lektori ja  
m uidugi ka nende üks iku te  ees, 
kes siiski saalis olid.»

Üleval m ängitakse koroonat ja  
jälgitakse televisioonisaateid.

Kus on siis veel üliõpilasi? 
Kinos, teatris. Ü hiselamute va l
gustatud aknad kõnelevad sellest, 
et nende taga elatakse tavalist 
üliõpilaselu  — loetakse, õpitakse, 
vesteldakse.

M. S A A T

V astuseks Teie a ja leh es 1. III 
1963 ilm unud  k riitilise le  sõnum ile 
«Miks 28. v e eb ru a r il jäi ä ra  Füüsi- 
ka-M atem aa tik atead u sk o n n a  klubi- 
õhtu?» tea tan , e t s.eaT esile toodud  
fak tid  olid õiged. K lub iõh tust oli 
M. A belit tõepoolest in fo rm eeritu d  
11- v e eb ru a ril ja  p ä ra s t  p a a r ip ä e 
v a st sm. Roolaiu tu lem u ste ta  tag a 
o tsim ist an d is  ta  selle tea te  15. 
v e e b ru a ril  üle am etiü h in g u b ü ro o  
esim ehele. Ise sa in  ma sm. Roolaiu 
k ä tte  20. v eeb ru a ril. K ahjuks a su 
sid  tead u sk o n n a  ku ltu u rik o m is jo n i 
liikm ed se isukohale , e t k o rra lik u  
nii k u u la ja id  kui ka e sin eja id  r a 
h u ld av a  k o n tse rd i või tem aatilfse 
õhtu  e ttev alm istam in e  nii lüh ikese  
a ja  jooksu l ei ole enam  võim alik. 
Tundub, e t p ä ra s t  seda, kui TRÜ 
am e tiüh ingukom itee  oli õige p õ h 
ja lik u lt tu tv u n u d  m eie am e tiü h in g u 
büroo  ja  osa lise lt ka k u ltu u rik o m is
joni tööga, oli te a d u sk o n n a  p u h k e 
õhtu  p lan eerim in e  n iiv õ rd  v a rase le  
täh ta ja le  v aev a lt o ts ta rb e k as . Jäm e 
v iga oli see, et tead u sk o n d  om a 
ä raü tle m ises t ei in fo rm eerin u d  k lu 
bi ju h a tu s t. Väga võim alik, e t ü h es
koos oleks le itud  m õni m uu lah en 
dus.

Seoses a ja leh es ilm unud  k r iit ik a 
ga a ru ta ti  tead u sk o n n a  k u ltu u r i
tööd õige p õ h ja lik u lt te a d u s
konna k u ltu u rik o m isjo n i la ien d a
tud koosolekul. E dasp id ises töös 
o tsu s ta ti p eam ist täh e lep an u  pöö
ra ta  e lu jõu lis te  ansam blite  o rg a n i
seerim isele  ja  tö ö lerakendam ise le  
(I k u rsu se  e s tra a d io rk e s te r , m ees
trio , m atem aatik u te  ja  pedagoogide 
naisansam blid), sam uti sisu k a te  
k u rsu se- ja  o sak o n n aõ h tu te  o rg an i
seerim isele . K lubiõhtute k ü sim u s 
jäi lah tisek s, sest k lu b is t saad u d  
esialgse  in fo rm atsioon i kohase lt oli 
tead u sk o n n a lt k lu b iõ h tu  o rg a n isee 
rim ise  õigus ä ra  võetud. Hiljem 
sed a  se isu k o h ta  siiski m uudeti ja  
23. m ärts il sai M. Abel teada, et 
tead u sk o n n a l tu leb  hoolt k a n d a  ap- 
r illik a rn ev a li k o rra ld am ise  eest. 
Siingi oli täh ta eg  ilm selt liiga lü 
hike, ku id  p a tu g a  pooleks täitsim e 
selle ü lesan d e  siiski ä ra . On su u r  
soov, et ed asp id i a n n ak s  k lub i ü r i 
tu ste  e ttev a lm istam isek s re a a ls e 
m ad täh ta ja d  (vähem alt üks kuu).

I. P IIR ,
F ü ü sik a -M atem aatika teaduskonna  

am etiü h in g u b ü ro o  esim ees

UUSI TEATMETEOSEID TRÜ TEADUSLIKUS 
RAAMATUKOGUS

Verzeichnis w issenschaftlicher Справочник по цветным и редким ме-
A rbeiten 1947— 1961. In s titu te  fü r  таллам и их соединениям, применяемым
Medizin und Biologie d e r  For- в лабораторной практике. Основные по-
sch u n g sg em ein sch aft d e r  n a tu rw is- казатели качества препаратов. Москва
senschaft-lichen, techn isch en  und  1962. 027 lk. 
m edizin ischen In stitu te  d e r  D eut

Краткий справочник по минеральным 
ресурсам капиталистических стран. Аф
рика, Австралия и Океания. Москва 
1962. 198 lk.

Газовая хроматография. Библиографи
ческий указатель отечественной и зару-

Toomas Varrakul on laupäeva
õhtu  üpris pingeline.

sehen. A kadem ie d e r  W issenschaften  
zu Berlin. B erlin  1962. 161 lk.

K arl-M a rx -U n iv ers itä t Leipzig ,
B ibliographie  z u r  U n iv e rs itä tsg e 
sch ich te  1409 — 1959. Leipzig 1961.
558 lk.

Взаимосвязи и взаимодействие на- литературы (1952 1960 гг.)
циональных литератур. Библиография
(1945—1960). Ч. 1—3. Москва 1962. 958 lk. А. Серрей. Справочник по органиче- 

История СССР. Аннотированный ука- ским реакциям. Именные реакции в ор- 
затель литературы для учителей сред- ганической химии. Перевод с англий- 
ней школы. 4-е изд. испр. и доп. Вып. 1. ского. Москва 1962. 299 lk.
Москва 1962. 247 lk. Библиографический указатель работ

Краткий юридический словарь-спра- государственного Никитского ботаниче- 
вочник для населения. (По состоянию ского сада с 1812 по 1960 год. Ялта 1962, 
на 1-е июля 1962 j\)- Москва 1962, 514 lk. 163 lk.



Vähikäik keha-
kultuuritöös

ä r a  m i n a  r ä ä s t a  a l l a  1

Arstiteaduskond
karikavõitjaks

L õppesid  TRÜ 1963. aa s ta  k a r ik a 
võ istlused  laskm ises. Seekord  või
tis A rs titead u sk o n d . Jä rg n es id  Bio- 
loogia-G eograafia- ja  Füüsika-M ate- 
m aatika teadusK onna la sk esp o rtla 
sed. A rs titead u sk o n n a  võit oii rõ õ 
m u stav  ja  igati teen itud , belle tag as 
kõigi võ istk o n n a  liikm ete hea e tte 
va lm istus ja vö id u tah te lin e  e s in e 
m ine (mida ei saa  seek o rd  k ah ju k s 
öelda  m itm ete m eie p a rem ate  las
k u rite  kohta).

V õistluste ta g a jä r je d  po lnud  sil
m ap a istv ad , ku id  rõ õ m u stas  m it
m ete n o orte  la sk u rite  — P Koti- 
jarov i, A, Palsi, J Noore jt  tõ u s
m ine p a rim ate  Kõrvale.

V aikekaliibrilises v ab ap ü ss is
(stan d ard  3x20) oli k in d la lt p a rim  
'г К окк (A) t>34 silm aga. Jä rg n es id  
M E nnever (BG) 519 ja  M Aim s 
(fM) tem a kon ta  v äh eü tlev a  5Uö 
silm aga. T. Kokk oli p a rim  põlvelt 
ja  p ü stia sen d is  (v astav a lt 184 ja 
Ш2 silma); lam avas a sen d is  sai 
M. E n n ev er ta g a jä r je k s  191 silma.

N aiste s ta n u a rd is  tegi «puhta  
töö» V k u rsu se  g eo g raa f M. N arusk, 
k e s ' võitis esikoha  536 silm aga 
(lüües ka  kõiki mehi) ja  olles p a 
rim  kõigis a sen d ites  (vastavalt 192, 
181 ja  iü3 silma). Teine oli V. Lall 
(sam uti BG) 514 ja  ko lm as M. Sau
v e re  (AK) 513 silm aga. Põhiliselt 
tänu  n a is la sk u rite  tublile  esinem i
sele võ itis se lles h a r ju tu se s  Bio- 
ioogia-G eograafia  teaduskond .

Meeste v ab ap ü sto lis  oli jälle  p a 
rim  Т. Kokk (A) 264 silm aga. J ä rg 
nesid  P. K otljarov  (FM) ja Ü. Paap  
(BG) v õ rd se lt 250 silm aga. Naisie 
v ab ap ü sto lis  võ itis A. Keispas (A) 
240 silm aga M. S auvere  ja I. Koe
m etsa  ees (m õlem ad AK, ta g a jä r 
jed  v a s tav a lt 226 ja  212 silma).

V abapüsto lis oli p a rim  A rs titea 
duskond.

Väljaspool võ istkond likku  a rv e s 
tu st oli k av as ka laskm ine spordi- 
püsto lis t rin g m ä rk i ja  siluetile . 
R ingm ärk i laskm ises oli m eestest 
p arim  T. Kokk — 282 silm a (hiljuti 
p ü stita s  T. Kokk selles h a r ju tu se s  
TRÜ re k o rd i 288 silm aga). J ä rg n e 
sid ü . P aap  273 ja  P. K otljarov 
272 silm aga. L askm ises siluetile

jä r je s tu s id  võitjad: 1. P. K otlja
rov  274, 2. Ü. P aap  — 274, 3. 
R. P u n g a r  (A) — 273 silm a.

N aistest võitis m õlem ad h a r ju tu 
sed M. S auvere  (rin g m ärk i 263, 
siluetile  269 silma) A. R eispasi ees 
(vastava lt 249 Ja 244 silma). L ask
m ises r in g m ä rk i oli kolm as J. Noor 
(A) 244 ja siluetile  I. Koem ets 219
SllmaSa A. JAANI

• • • •

JURIOO 
JOOKSULE! '

Läheneb suvise orienteerum is- 
hooaja esirnene su u rs ta rt — Jü ri-  
öö-jooks. Kolmest varasem ast 
võistlusest on T artu  R iikliku Ü li
kooli o rien teeru jad  võitnud kaks 
— p iu stv eres  ja  V ändras, T äna- 
vu kogunevad orienteerum is- 
võistkonnad 20. aprilli õhtuks 
K arksi-N uiasse. Esm akordselt a r 
vestatakse Jüriöö-jooksu tu lem u
si Eesti NSV m eistrivõistlustena 
teateorienteerum ises.

T änavü on kavas välja  saata 
6 võistkonda (18 m ees- ja  12 
naisvõistlej at).

P raegu on m eesorienteerujatest 
veel puudus. Kõiki asjahuvilisi 
(eriti B ioloogia-G eograafiateadus- 
konna I—II kursuselt) palutakse 
endast tea tada TRÜ spordiklubis
se või Madis A ru j ale (elukoht 
R. Pälsoni 14—325).

Viimased treeningud enne J ü 
riöö-jooksu on 16. ja  18. aprilli 
õhtul. Täpsem ad andm ed ajast 
ja  kohast ilm uvad ajalehes «Eda-
S1>>- A. KIVISTIK

VAHEST SAAKS 

SEDA LAHENDADA 

NII?
Viimasel a ja l on m agnetofoni 

kasutam ine võõrkeelte õppimisel 
m uutunud täiesti tavaliseks as
jaks. E riti oluline on see üliõpil 
laste iseseisvas töös võõrkeelse 
kõne õppimisel. Enam ik võõrkeel
te  gruppidest on endale m uretse
nud lindid, kuhu  h a rju ta ta v  tekst 
on peale k irju ta tud . Lindid pole 
suured, nad op p a ra ja  raam atu  
mõõtm etega õhukeses karbis. 
Kaasas kanda pole neid raske, 
kuigi pappkarb id  tük ivad  katki 
minema, kuid ,.

G rupi liikmel A-l on võimalik 
h a rju tad a  alates kella 17-st, В 
vabaneb aga enne kella 18. A on 
võtnud lindi ja  läinud h a r ju ta 
ma. В jookseb teda otsima. Ta 
käib kõikides kabiinides, kodun
duse kab inetis ja  lõpuks veen
dub: ta jä i h iljaks, A on lahku 
nud. В longib koju tagasi. Lint 
on kokkulepitud toas. Aga tu n n i
ke on läinud ja  h a rju tam in e  jääb  
ära.

Seda saaks lahendada vahest 
nii, e t A jaloo-K eeleteaduskonna 
dekanaat organiseeriks oma ü li
õpilaste jaoks sem inariraam atu - 
kogus pisikese nurga mõnesse 
kappi, kuhu grupid  oma lindid 
hoiule annaksid ja  kust üliõpila
sed a llk irja  vastu  (n im ekirja 
põhjal) neid laenutada saaksid 
nagu raam atuid.

G rupp A jaloo-K eeleteadus
konna üliõpilasi

TRÜ Spordiklubi ja  kogu ü li
kooli sporditöö edukus sõltub 
suurel m ääral teaduskondade 
kehakultuuriko llek tiiv ide tege
vusest. Käesoleval õppeaastal on 
kehakultuuriko llek tiiv id  halvasti 
töötanud. Nõulkogud ja  nende 
esimehed pole suu tnud  tööd 
vajalikule tasem ele tõsta.

Ju b a  veebruaris said kollek
tiivide esimeihed juhendid  
spordiklubi liiikmete üm ber
registreerim ise, aruandluse ja  
tööplaanide koostam ise kohta. 
Nende täitm ise täh taegadest pole 
kinni peetud.

On püütud  ko rra ldada nõu
pidam isi kõigi teaduskondade 
kehakultuuriko llek tiiv ide esi
meestega. Kahel k o rra l on kohal 
olnud J. ö p ik  (A rstiteaduskon
na II), H. Kalam  (A rstiteadus
konna I) ja  A. L indebarg (Aja- 
loo-K eeleteaduskond); ühel kor
ral E. Lillo (ikehalkultuuriosa- 
kond) ja  K. Ju rk a tam m  (Füü- 

sika-M atem aatilkateaduskond). 
K ordagi pole suvatsenud nõu
pidam istel käia  J. M artin  (Bio- 
loogia-Geogr aaf iateaduskond) j а 
A. Mägi (Õ igus-M ajandustea- 
dusikond).

A rusaam atu  on komsomoli
organisatsiooni loid suhtum ine 
kehakultuuritöösse. Juba  aas
ta id  tagasi võeti ülikooli komso-

TRÜ klubis
L a u p ä e v a l ,  13. a p r i l l i l  

k e l l  19.30. Meil on külas T al
linna Polütehniiise Instituud i ü li
õpilaste näitering.

I. B. Prestley «Skandaalne 
juhtum mr. K ettle’i ja mrs.

Mooniga»
Piletid  ä 50 kop eelm üügil 

TRÜ klubis.

m oliorganisatsiooni poolt vastu 
otsus, et iga noor peab saam a 
aktiivseiks kehaikultuurlaseks. 
See otsus on langenud form a
lismi ohvriks ja  päevakorrast 
hoopis kõrvale jäänud.

Spordiklubi liikm ete arv  moo
dustab  üliõpilaste ü ldarvust 
kehakultuuriosaikonnas 71%, 
A rstiteaduskonnas II kollektiivis 
32% ja I kollektiiv is 26%, A ja- 
loo-iKeeleteaduskonnas 19%, Bio- 

loogia-G eograafiateaduskonnas 
17 %, Füüsiika-M atem aatikatea- 
duskonnas 14% ja Ö igus-M ajan- 
dusteaduskonnas 7%. Isegi keha- 
kultuuiriosakonnas on liikm ete 
arv  suhteliselt väike. Veel enam , 
see kollektiiv «ikonikureerib» 
edukalt Õ igus-M ajandus-, Füü- 
s ika-M atem aatika- ja  Bioloogia- 
G eograafiateaduskonnaga, kelle 
kaustades tän in i puuduvad töö
plaanid, spordiklubi liiikmete 
n im ekirjad  ja aruanded  spordi
ü ritu stest osavõtjate ikohta.

Tõsiselt on suh tunud  oma 
ülesannetesse A. L indeberg, 
H. K alam  ja  J. Öpik. Nad ju h i
vad ülikooli suurim aid  k eh ak u l
tuurikollektiive, see aga on ras
kem  kui väikese kollektiiviga 
töötam ine. P uudusena tuleb 
m ainida, et ka n im etatud esi
m ehed pole suu tnud  tööle iraken- 
dada oma aktiivi, s. o. ku rsuste  

kehakultuuriorganisaatoreid , 
kelle aktiivsusest sõltubki suurel 
m äära l kehakultuuriko llek tiiv i 
edu või ebaedu. O rganisaator ei 
tohi olla a inu lt nimi paberil.

L ugupeetud noor inimene! 
Mõtle eelloetud ridadele. Pane 
käed külge oma teaduskonna 
kehakultuuriko llek tiiv i töö elus
tamisel. Sellega aitad  kaasa ka 
meie ülikooli positsiooni tagasi
võitm isele Eesti NSV kõrgem ate 
koolide vahelises k eh a k u ltu u ri
alases sotsialistlikus võistluses. 
M öödunud aastal tegim e vähi- 
käigu «tänu» teaduskondade 
kehakultuurikollektiiv ide puu 
dulikule tööle.

E. VAS AR,
TRÜ Spordiklubi juha tuse  

esimees

TEADAANDED
A latiselt teg u tsev as  a g itp u n k tis  

n r . 8. V anem uise tn. 46, v e s tab  te i
sipäeval 16. ap rillil kell 19.00 T artu  
Riikliku Ülikooli õppejõud  J. L a i d -  
v e r e  teem al

«K eh ak u ltu u r kesk- ja  v an em a
ealiste  elus».

L õpuks film id «S tard ivad  a u to 
sp o rtlased» , «B elgradi sta rd id »  ja 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  «M aailma tugevaim ad» .

P ü h a p ä e v a l ,  14. a p r i l l i l  
k e l l  20 

Õigus-M a j andusteaduskonna 
klubiõhtu 

«Tänapäeva noorus prokuröri 
pilguga» 

Vestluskaaslaseks on T artu  lin 
na prokurör H. Roop. 
**************************  

önne! önne! önne!
MARI VIIDING

ja
ANDRES TARAND

Eesti filoloogia ja geograafia- 
osakonna V kursus

EÖLJETON

Kuidas minust sai 
kaiastatud suitsetaja

K ui ma kaks aas
tat tagasi keskkooli 
lõpetasin, nu tsin  suu
rest õnnest ja har
dusest. Teist korda  
nutsin  siis, kui ü li
kooli sisse sain. M ul 
olid siis kaks suurt 
süü tu t sinist silma, 
loom uliku värvusega  
juuksed , m a trikke l, 
uued poolkõrgete 
kontsadega kingad  
ning h irm us ta h tm i
ne õppida.

A usalt öelda, ma 
olen ilus tüdruk. 
Olin siis ja olen 
selle kahe aastaga 
järjest ilusamaks  
läinud, sest olen 
elamise ära õppinud. 
Seda õpetas m ulle  
üks noormees ja m õ
ned tem a austa jan
nad, keda ma dis
kreetsust silmas p i
dades nim epidi ei 
nimeta.

Kui ma selle noor
mehega esim est kor
da ko kku  sain, siis 
kandis ta eluaegse 
sunnitöölise soengut,

burlaki habet ja  
pükse, m is ei olnud  
m itte  enam m aka
ron-, vaid nuudel- 
püksid. K okkusaa
m ine ju h tu s ülikooli 
kohvikus, selles saa
lis, kus nii palju  
suitsu  oli, et ma lä
kastam a hakkasin. 
Ma viibisin  esimest 
korda kohvikus, olin 
arg ja häbelik, mul 
olid suured süütud  
silmad mahalöödud  
olekus. Et vaba lau
da ei olnud, ku tsus  
see kena noormees 
m ind sügava k u m 
m arduse saatel oma 
lauda. Ta pakkus  
mulle kohe «P rii
m a t». Ma ütlesin , et 
ma ei suitseta. Meie 
vahel hargnes järg
mine dialoog.

Noormees: «Te ole
te vist maakas? A u 
salt, kas ma teid ei 
ole ehk m öödunud  
suvel Kapa-Kohilas  
näinud, kui ma seal 
teaduslikul kom an
deeringul olin?»

Mina: «Ei, ma olen 
Tallinnast.»

Tema: «Ei või 
olla! Tallinnast ja 
ei suitseta  — u sk u 
m atu  m ahajääm us 
kaasaja pulbitsevast 
elust.»

Mina: «Su itseta 
m ine on vastik  ja  
tervist r ik k u v  ko m 
me. Kui ma oleksin  
teadnud, et kohvikus  
nii pa lju  suitsu on, 
ma poleks siia üldse 
tulnud.»

Tema: «Oo, te olete 
oma naiivsuses lih t
salt jõle kena! Elav 
moraalikoodeks! Ma 
olen sunnitud teid  
värbama pika n im e
ga ühingusse tervis-  
hoiulektoriks!»

See va im ukas d ia
loog (vaim ukused, 
nagu taiplik lugeja  
aru saab, olid ainult 
noormehe poolt) vä l
tas kaua. Lõppude 
lõpxiks koorus m inu  
ees lahti lihtne tõ 
de: tuleb õppida ela

ma. Elu peab võtm a  
nii, nagu  ta  on. 
Suitsetam ine kuulub  
elu juurde. See tu 
leb ära õppida. Sest 
üks asi on loengutel 
käia ja eksam eid t e 
ha, aga elust ei tohi 
irduda. Et see kena  
noormees oli juba  
teisel kursusel, siis 
oli tal vana tudengi 
autoriteet. See jä t
tis m inusse tunde, 
mida kirjanduses  
sügavaks m uljeks  
nim etatakse.

Esimesest stipist 
ostsin küm m e pakki 
«Priimat» ning elu 
õppim ine läks lahti. 
Esimese paki pahvi- 
sin in tri koridoris 
suu kaudu välja  
(küll m u süütud si
nised silmad tilk u 
sid selget soolakat 
vett!), teise paki 
töötlem isest võttis  
tü ka ti osa ka nina, 
neljanda pakiga jõ u 
dis tööprotsess kop
sudeni. K üm nendat 
tõm basin juba nagu  
paadunud piraat sa
dam akõrtsis.

Õppisin ära ka ele
gantse sigaretihoid- 
m ise ja tuharaputa- 
mise viisi (koos 
juurdekuu luva  sää- 
resirutusega). Kui 
te ei u$u, tulge ü li

kooli kohvikusse ja  
vaadake  — iga is
sanda päev tossan 
seal ku i täisverd  
naistudeng kunagi. 
M õjuv p ilt (igatahes 
m itte  abstraktne). 
Kui elu esitab uusi 
kõrgendatud nõud
misi, võin üle m inna  
K uuba sigarile, p ii
bule või p inutagu- 
sele — põnnam a ei 
löö.

Noh, ema oli ikka  
ü lla tunud  küll, kui 
vaheajal ko ju  läksin, 
jala su juva  graat
siaga üle põlve h e it
sin ning sigareti u l
ja lt n ä kku  lõin. 
Paari m õjuva lause
ga hajutasin tema  
m ahajäänud m eele
olu ning tem a tead
vusse sai surm ani 
surutud kindel tead
m ine, et õige nais
üliõpilane ja  tu b a 
kas kuuluvad  lahu
tam atu lt üh te nagu  
m eri ja  tuul.

N iipalju m inu  are
nem isest selles sek
toris. Teistest elu- 
lõikudest ju tustan  
edaspidi.

Nii — tõm ban veel 
ühe sügava m ahvi — 
ja panen ka nim e  
alla:

TIPSTUDENG

Г Sš&STI

RAH V U 8ЯА А MATUK G QU

TRÜ peahoonest on 
võim alik esm aspäe
v iti ja  neljapäeviti 
kell 10—11 osta pile
te id  (kinno «Komso
mol» igaks näda la
päevaks ja  seansiks.

Reedel, 19. aprillil 
1963 esineb  a r s t i te a 
d u sk o n n a  raviosakon- 
n a  3. k u rsu se  üliõpi
lane Ilm ar Soom ere 
teem al «N eurofüsio- 
loogia ja  p sü hho loo
gia».

A lgus kell 18 peda 
googikaauditoorium is.

M öödunudaastasel Jüriöö-jook- 
sul olid TRÜ orien teeru jad  edu
kad. 73 konkurendi hulgas saa
vutasid meie 4 võistkonda 1., 3., 
17. ja  34. koha. Nagu võib näha 
enne sta rti teh tud  pildilt, oli ü li
kooli rahvas juba ette  optim ist
likus meeleolus.

Toimetaja II. Peep

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
H ans H eidem anni nim. trü k ik o ia  
trü k k . T artu , Ülikooli 17/19. Ü ksik
n u m b ri h ind  2 kop. Tellim ise 
n r. 3042. MB 03316.
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ELKNÜ TRÜ organisatsiooni XI konverents
aigab homme, 20. aprillil kell 15 aulas ja jätkub 21. aprillil kell 10 u ß . . „

У  агнат а ka h e . a a s ta  ttid>
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKO O LI PARTEIKOM ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I

Ü H IN G U K O M ITEE  HÄÄLEK A ND JA

REEDEL, 19. APRILLIL 1963

Nr.

12(552)
X V I aastakäik

Konverentsieelseid
mõtteid

Ülikooli komsomoliorganisatsiooni eelseisev konverents on pan
nud üliõpilasi elavalt mõtteid vahetama küsimuste Üle, kuidas 
omapoolselt aidata lahendada õppetöö kitsaskohti, normaliseerida 
üliõpilaste õppekoormust, tõsta õppeedukust, tagada püsivate ja 
kindlate teadmiste omandamist. Tuleb vaid tervitada komsomoli
organisatsiooni sellealast initsiatiivi, sest õppejõudude ja ü li
õpilaste ühine peamurdmine neis küsimustes võimaldab mitm e
külgsemalt lahata veel esinevaid puudusi ja leida efektiivseid  
vahendeid õppetöö paremaks korraldamiseks.

Väärib tõsist tähelepanu üliõpilaste poolt avaldatud mõte 
tõsta seminaride osatähtsust. Pidevalt on kasvanud ja kasvab 
edaspidi veelgi kõrgemate õppeasutuste vajadusteks koostatud 
õppevahendite ja õpikute hulk. Üha enam saab üliõpilastele 
kättesaadavaks teadmiste varasalv kirjasõna kaudu. See võim al
dab märgatavalt suurendada üliõpilaste iseseisva töö osa, suu
nata ülikoolis toimuva õppetöö iseloomu. Seminarid, erisemina
rid, praktikumid jne. on vormideks, kus tõepoolest saab kõige 
edukamalt kinnistada kirjandusest omandatud teadmisi ü li
õpilaste endi aktiivsel osavõtul, õppejõu suunamisel ja juhenda
misel. Selles seisab nende suur eelis võrreldes loengutega. Kuid 
nende vormide kasutamine nõuab ka üliõpilastelt kõrget teadlik
kust, enesedistsipliini, tõsist tööd seminarideks ettevalmistumisel. 
Paraku seda mõnikord ei nähtu ja seminar kulgeb passiivselt, 
pingutatult ja ei täida oma ülesannet. Järelikult, kui me oleme 
suutelised parandama seminarideks ettevalmistamise taset, teiste 
sõnadega, kui me iseseisvasse töösse suhtume täie tõsidusega, 
siis on ka avatud tee seminaride osakaalu tõstmiseks õppeprot
sessis.

Otstarbekaks tuleb tunnistada ka ettepanek teha mõningaid 
korrektiive õppeplaanis distsipliinide õpetamise järjekorra osas. 
Reas õppeplaanides on tõepoolest eriala distsipliinid paigutatud 
viimastele kursustele, kuigi osa neist oleks võimalik läbi võtta ka 
varasematel kursustel. Spetsialisti parema ettevalmistamise seisu
kohalt tuleb leida õiged proportsioonid üldainete ja eriainete 
vahel kogu õppeaja jooksul.

Ettepanekuid on tehtud võõrkeelte õpetamise parandamiseks 
ja seda eeskätt selles mõttes, et võõrkeelte õppimine oleks üli
koolis otseselt seotud sel ajal omandatavate teadmiste ärakasuta
mise võimalusega erialases õppetöös. On vaieldamatu, et tõeline 
oma ala spetsialist saab olla vaid see, kes on suuteline jälgima 
teadusliku mõtte arengut paljudes maades. See eeldab mitmete 
keelte tundmist. Võib öelda, et ülikooli võõrkeelte kateedrid on 
viimastel aastatel mõndagi ära teinud selleks, et võõrkeelte õpeta
mist lähendada teaduskondade spetsiifikale. Kuid ilmne on see, 
et seda tööd tuleb jätkata. Seda rõhutab ka neil päevil tulnud 
NSV Liidu Kõrgema ja Kesk-erihariduse Ministeeriumi kiri 
«Võõrkeelte õpetamise parandamise kohta NSV Liidu kõrgemates 
õppeasutustes», kus on antud organisatsioonilisi ja metoodilisi 
näpunäiteid võõrkeelte õpetamise parandamiseks just eespool mär
gitud suunas. Nende juhiste tegelik ellurakendamine peaks 
aitama kõrvaldada paljutki neist puudustest, mis sel alal meil 
esinevad ja üliõpilaskonda erutavad.

Nurinaid on üliõpilaskonnas tekitanud ka semestri lõpupäevade 
ülekoormatus. Toimuvad ju sel ajal nii õppetöö kui ka arvestused, 
nende hulgas diferentseeritud arvestused mõningate teoreetiliste 
kursuste osas, samuti eksamiteks intensiivne ettevalmistamine. 
Tuleb öelda, et sellise ülekoormatuse tekkimises on süüdi ka ü li
õpilased ise, kes mõnikord alahindavad pideva süstemaatilise töö 
tähtsust ning satuvad tööhoogu alles viimasel minutil. Need ü li
õpilased ei saa arvestusi semestri töö järgi, nad peavad tasa tege
ma semestri viim astel päevadel selle, mis varem on tegemata jää
nud. Kuid ei saa eitada seda, et mõnedel kursustel tekib ülekoor
mus ka selletõttu, et semestri õppetöö graafik on läbimõtlematult 
koostatud. Siin on tarvis, et dekanaadid ja kateedrid tõsisemalt 
suhtuksid õppetöö organiseerimise küsimustesse ja vajaduse kor
ral korraldaksid õppetöö neil kursustel selliselt, et eriti diferent
seeritud arvestuste eel oleks üliõpilastel ka mõni vaba päev aine 
kordamiseks. Võimalusi selleks on alati olemas, sest mitte kõik 
semestri nädalad pole ühesuguse õppetöö koormusega.

On veel palju teisigi probleeme, mis erutavad Üliõpilasi ja 
mille lahendamisest on nad eluliselt huvitatud. Kahtlematult ker
kivad need probleemid üles ka eelseisval konverentsil. Pole kaht
lust, et asjalik mõttevahetus neis küsimustes aitab meil leida teid 
ja vahendeid kitsaskohtade kõrvaldamiseks, mis esialgu tunduvad 
ületamatutena. K. PÜSS, 

õppeprorektor

Ü v u la li  lo o s l i i l i

OftdjMade &d
Möödunud laupäeval tuli 

kokku ülikooli maipühade ko
misjon eesotsas õppeprorektori 
sm. Püssiga.

Komisjonis tegeleb demonst
ratsiooni korraldamisega õppe
osakonna juhataja V. Haamer, 
klubi tegevusega A. Siimer, 
ametiühingu üritustega L. Pärl, 
majandusküsimustega majan
dusjuhataja sm. Elterman, kuna 
kunstilisi nõuandeid annab 
K. Põllu. Komisjoni kuulub ka 
komsomolikomitee esindaja. 
Koosolekul arutati eelnevalt 
aktuse, demonstratsiooni, hoo
nete kaunistamise ja klubi tege
vusega seotud probleeme.

20. aprillil tullakse uuesti 
kokku.

Ka teaduskondade komisjonid 
on alustanud ettevalmistusi mai- 
pühadeks.

A. PABU T

Matemaatika
abistab

teadusharusid
Teisipäeva õhtupoolikuti kogu

nes farmaatsiaauditooriumi m it
mepalgeline kuulajaskond: esi
meste kursuste üUõpilasi ja õp
pejõude, arste, kehakultuurlasi, 
filolooge, pedagooge. Lektoriks oli 
dotsent L. Võhandu, kes luges 
kursust faktoranalüüsist. Kursus 
oli jätkuks loengusarjale «Ekspe
rimendi planeerimine». Mainitud 
tsüklis tutvustati matemaatika 
rakendamise võimalusi huinani- 
taar- ja bioloogiateadustee.

Matemaatiliste meetodite kasu- 
tamissfäär nendes teadusharudes 
on kaasajal tublisti laienenud.

Täienduskursuste tähtsust on 
raske ülehinnata. Dotsent L. Võ
handu kohanes publikuga, kelle
dest mõned tunnevad kõrgemat 
matemaatikat, teised aga meenu
tavad suurte pingutustega kesk
kooli algebrat. Lektor on juba 
mitmeid oma õpilasi abistanud 
katsete planeerimisel ja rakenda
nud nende teenistusse masinad 
arvutuskeskusest Kuulajad on 
tänulikud dotsent Võhandule, kes 
aitab neil orienteeruda nii vaja
likus ja keerukas aines.

I. UNT

UTU nõukogus
Tehti kokkuvõtteid teaduslikust 

konverentsist. Märgiti, et side
med teiste liiduvabariikide kõr
gemate õppäasutustega on laie
nenud.

Tänavu antakse konverentsil 
esitatud tööd esmakordselt trükki, 
õigusteaduskonna, Füüsika-M a- 
temaatikateaduskonna ja Arsti
teaduskonna kogumikud ilmuvad 
juba mai lõpus. Ülejäänud trüki
takse käesoleva kalendriaasta 
jooksul.

B. RAND

1958. aasta veebruari algusest 
töötab ülikoolis väike trükikoda, 
mida on hakatud trükimasina 
järgi nimetama lihtsalt rotaprin- 
diks. Kui selle sõna tähendust 
veel ei teatud, siis juhtus paar 
korda ka nii, et sooviti kõnelda 
seltsimees Rotaprindiga. Viimas
tel aastatel pole selliseid soove 
enam esinenud.

Kui 1959. aastal loodi kirjastus
grupp, siis suurenes märgatavalt 
ka trükimaht, sest nüüd oli ju 
olemas keskus, mis hoolitses trü
kivalmis käsikirjade laekumise 
eest. Rotaprindi peaülesandeks 
ongi olnud varustada üliõpilasi 
loengutekstide ja muu vajaliku 
õppematerjaliga, et tudengitel 
jääks enam aega iseseisvaks tea
duslikuks tööks. Möödunud aas
tal trükiti sellist materjali üle 
viiesaja trükipoogna. Kui kee
gi tahaks rotaprindil viie 
aasta jooksul trükitud õppema
terjalid üksi käsitsi ümber kirju
tada, siis kuluks tal selleks 1200 
aastat, kui ta töötaks 36 tundi 
nädalas kiirusega 8 lehekülge 
kirja tunnis. Keskmiseks tiraažiks 
tuleb arvestada 400—500. Rota
prindi praeguse kahe vahetuse 
päevatoodangu ümberkirjutami
seks kuluks ühel konspekteerijal 
kaks aastat. Kui ta aga töötaks 
söömata ja magamata, siis ehk 
saaks ka viie kuuga hakkama, 
kui ta tempot jõuab pidada.

Ülikooli rotaprint on meie va
bariigis esimene ja üleliiduliselt 
esimesi. Selle asjaolu tõttu on ta 
teatud määral olnud ka n.-ö. õp
pebaasiks mõnedele asutustele nii 
meie liiduvabariigis kui väljas
pool seda, kus samuti on tahetud 
rotaprinte tööle rakendada. Väl
jastpoolt Eesti NSV-d on meil cl-  
nud õpilasi Kaunasest ja Lvovist, 
isegi Ufaast Baškiiri ANSV-st. 
Praegu õpib meil Mušeg Darbin- 
jan Armeenia NSV-st. Paari kuu 
pärast asub ta tööle Jerevani 
Riiklikus Ülikoolis.

Kuigi konspektid ilmuvad pide
valt, ei rahulda see veel kõiki 
ülikooli vajadusi. Käesolevaks 
aastaks on rotaprindile tellitud  
lisaks teine samasugune trükima
sin ja abiseadmeid. Kui need 
ükskord saabuvad ja tööle raken
datakse, siis suureneb trükimaht. 
Kirjastusgrupi masinakirjabaas 
on aga praegugi ebapiisav ja va

jab laiendamist. Samuti ei jõua 
siis kaks brošeerijat (eriti siis, kui 
neil pole poognate voltimisel ka
sutada masina abi, nagu seda on 
praegu) enam trükkimise tempo
ga sammu pidada, kui nüüdki 
peab kolmas aeg-aj alt abistama. 
Võib-olla on rotaprindil trükitud 
teoste autoritel ja lugejatel muid
ki soove ja ettepanekuid kirjas
tusgrupi ja rotaprindi töö suhtes. 
Vastaval korral on otstarbekoha
ne esitada need meie ajalehe toi
metusele. Edaspidi tuleksid saa
bunud ettepanekud läbi arutada 
ka kirjastusgrupi ja rotaprindi 
kollektiivi ning ülikooli juhti
vate töötajate laiendatud toot
misnõupidamisel. Muide, sellist 
(ka laiendamata) nõupidamist 
pole senini veel kordagi ol
nud. Arutletavate küsimuste 
konkreetse ja operatiivse lahen
damise huvides on väga soovitav, 
et sellest nõupidamisest võtaksid 
osa teadusala- ja haldusprorek
tor jt.

Fotol: TRÜ polügraafiameister 
J. Temmo näitab M. Darbin j ani
le, kuidas «seltsimees Rotaprin
di» «taskut» paberiga täita, et ta 
trükkimisel ühe lehe asemel kor
raga mitut ei haaraks.

H. HEIN,
TRÜ litograafiameister
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5. aprillil oli adm inistra tiiv - 
ja  m ajandusosakonna p a rte i
organisatsiooni lah tine koosolek. 
P äevakorda oli võetud aktuaalne 
küsim us: lenin lik  tööstiil. Selle 
koosolekuga täh is ta ti Lenini päe
vi, tu tv u ti suure juh i ideelise 
pärandiga.

Koosolekul esines NLKP ajaloo 
ka teed ri õppejõud ajalookandi

daa t J. K alits. Tem a ettekandes 
käsitleti töödistsipliini ja  palju  1 R u  klllbis OTI puhapaeval, 
muid küsim usi. Jä rgnes elav 21. aprillil kell 20 Õhtll 
arutelu ,

Koosolekul sõnavõtnud (J. Ado- 
jaan , S. L aar ja  P. E lterm an jt.) 
analüüsisid  adm in istra tiiv - ja 
m ajandusosakonna töös esinevaid 
puudusi. K avandati abinõusid 
o lukorra parandam iseks.

«MÕTLEME LENINIST».

Külalistena
neerid.

esinevad pio-

«KUI JULGEI»

Tallinnas lõppes III vabariiklik fotonäitus. Kolme ja poole 
nädala jooksul külastas näitusesaali umbes 25 000 inimest, küla
listeraamatusse kogunes hinnanguid, ajaleheveergudel võtsid sõna 
selle ala asjatundjad ning lihtsalt külastajad, kellele näitus pak
kus kunstilise elamuse.

Züriil ei olnud kerge 329 töö hulgast parimaid välja valida, 
sest võrreldes eelmiste näitustega oli tänavune tase üldiselt kõr
gem ja väga vähe oli neid töid, mille ees seisatusid selleks, et 
mõelda: miks selline pilt üles riputati?

Kui kunstnik H. Kersna 1958. a. fotonäitusest kokkuvõtet tegi, 
siis ütles ta muuhulgas: «Kui ma senini ei julgenud tarvitada 
sõna «fotokunst», siis nüüd teen seda ju lg e lt ...»

Praegu on 1963. a. ja ma arvan, et nüüd julgeb (ja peab) iga
üks, ka >kõige skeptilisem meie seast, tarvitama meie paremate 
fotomeeere tööde kohta sõna: FOTOKUNST. Hs RÄTSEF



33 inimest
32 istusid, ü ks  seisis.
«Mõelge nüüd  hästi järele! M i

tu  pühapäeva on veel vabaks  
jäänud? M itte ühtegi? Aga kuhu  
me m ahutam e väljasõidu Tõrva, 
m is kohustuses on märgitud? E n
ne e s im e s t. ..»

K õik m õtlesid. Aga puuduva t 
pühapäeva kalendris ei olnud.

«Ja veel! K uidas jääb spordi- 
päevaga? Enne esim est aprilli.»

33 tegid plaane algavaks se
m estriks. L um i oli alles maas ja  
keegi ei teadnud, m illal see 
jõuab ära sulada.

Pärast kah t tundi kestnud  aru
te lu  m ahtusid  üritused siiski ka 
lendrisse ja  Ele luges plaani ette. 
33 in im est hääletasid poolt.

Peale 33 oli auditoorium is 
*veel keegi, keda polnud näha, 
kuid  kelle olemasolu kõ ik  eba
m ääraselt ta jusid  — kam paania- 
tont. Igatahes tookord saime tast 
jagu: igaüks sai ülesande vasta
va lt kalduvustele ja  võimetele.

M uidugi ei jä tku n u d  sellest 
kahest tunn ist, et kõike selgeks 
rääkida, aga ühes olime kindlad: 
m e valitsem e paberit, m itte  tem a  
m eid. Me korraldam e vaidlusõh
tu id , spordipäevi, tea trikülastusi 
ja  m uid  üritusi selleks, et o lek
sime hom m e seesm iselt rikkam ad  
ku i täna, et tunneksim e end 
osana suurest ja üksm eelsest ko l
lektiivist. K õike seda ei tohi teha  
kuupäevade ja  «linnukeste» pä
rast.

Me hakkasim e kom m unistliku  
ellusuhtum ise kursuse n im etust 
taotlem a m öödunud aasta aprillis. 
N üüd on aeg ko kkuvõ tte id  teha. 
Kõige tähtsam  on hästi õppida. 
K ohustustes oli k irja  pandud: 
sooritada põhikeele eksam  vähe
m alt heale. Talvisel sessioonil 
tä itsim e lubaduse 97,3°/o-liselt 
(ainukesena sai kolme Reet, kes 
oli p ikem a t aega haige).

Ja siiski on eksam ihinne a inult 
asja ü ks  pool. K õikide võõrfilo
loogide kirstunaelaks on olnud  
praktiline keeletarvitus.

Võtsim e kohustused: rääkida vä 
hem alt kaks tund i päevas ing 
lise keelt, lOOVo õppeedukus, m i
nim aalne puudum iste  arv, a k
tiivne osavõtt isetegevusest (kur
susel on oma ansambel, kõne
koor, draam agrupp, soliste), ko r
rapäraselt to im uvad  po liitin for
matsioonid.

Aga viim asega seoses vilksatab  
jälle kam paaniatondi tu tta v  nä 

gu. Näiliselt on kõik korras — 
teem ad on va ja likud , läb iv iija 
teks on kordamööda kõik, tekib  
vaidlusigi, aga — ku i võ tta  süda
m etunnistuse järgi? Rääkisim e 
sellest. M iks ei lü litu  kõik ü h t
viisi agaralt vaidlustesse? Kas 
puuduvad neil oma seisukohad  
või — m is pa lju  tõenäolisem  — 
ei viitsi neid lihtsalt avaldada? 
T uum akate diskussioonide nimel: 
enam siirust ja  põhja likkust!

Kas meie poliitilised teadmised  
on ku ju n en u d  veendum usteks?

Kas me oleme kolme aasta pä 
rast küpsed astum a klassi ette?

Kuidas leida tee iga inimese 
juurde eraldi?

Kuidas vabaneda inertsusest?
Me vaidlesim e tol sügisööl kella  

kaheni. Olime otsustanud kolhoo- 
sinoored oma šefluse alla võtta. 
Aga m ida teha?

«Mida erilist siin üldse ikka  
tegema peab. Üks kontsert nüüd, 
talvel teine ja ongi kõik.»

«M ängime «kultuuritöö jaid» ? 
Naeruväärne!»

ELKNÜ  Valga Rajoonikom itee  
sekretär ü tles septem bri alguses: 
«Me ootame teilt, üliõpilastelt, 
rohkem at ku i kartu livõ tm ist. 
Komsomolitöö ei lähe kolhoosis. 
Noortel puuduvad  kogem used h u 
vitavate ürituste  läbiviim iseks. 
Aga m is m a teid  õpetan, ise 
teate!»

Teadsime kü ll. Aga kus t otsast 
alata? Olime siis verivärsked tu 
dengid ja  kuigi üks või teine asi 
endale selge oli, polnud niisama  
lihtne seda teistele arusaadavaks 
teha. Kasvõi küsim us õppim ise 
vaja likkusest. Kuidas veenda sel
les inim est, kes ütles, et kogu ta 
päev on karjalauda-askeldustega  
täidetud?

Küllap oli tookordsest m õ tte 
vahetusest kasu, sest šeflusside- 
m ed eksisteerivad. Jaanipäeval 
lõpetasime ühiselt suvepäevad. 
Neil päevil sõidavad Liisu, Eve, 
Leili, A ili ja Reet maale, et koos 
sovhoosinoortega arutada Osvald 
Toominga romaani «M aantee lä
bi metsa». K ui maa p isu t talie- 
neb, sõidame kogu kursusega  
õunapuid istutam a. Kontserdi 
korraldam e m uidugi ka.

K ui küsite ü kskõ ik  kelle lt meie 
hulgast, kas ta tunneb end n im e
tuse väärilisena, siis saate vae
va lt jaatava vastuse. Me oleme 
võimelised enam aks. Palju on 
veel vaja teha.

V. VIIR,
inglise filoloogia II kursuse 

üliõpilane

ELKNÜ TRÜ Kom itee pleenum  isegi stipendium ist ilm ajätm ise-
26. veebruaril ikiitis heaks õppe- ja ni (A. M ürk ja  S. K irsipuu I
teadusliku  sektori e ttepaneku  uue kursuselt). K uid kollektiiv võib
korra  sisseseadmise kohta põhju- m itte a inu lt karistada, vaid ka
seta puudum iste likvideerim iseks, õigeks mõista. On kellelgi tõesti

Kas toodud põh jus rahu ldab  oluline põhjus puudum iseks, m i-
või ei, selle otsustab nüüd  kursus da küll tõendiga seletada ei saa,
ise. Ü liõpilane teab  ja  tunneb  arvestatakse seda.
oma kaaslasi kõige parem ini n ing D ekaan P. V ihalem  arvab, et
võib seetõ ttu  teha kõige õigemaid kursus saab ise om a sisemisi asju
järeldusi. P ärast põhjalikku sisu- palju  parem ini aru tada. D ekanaat 
lis t a ru tam ist koos
olekul võtab kursus 
seisukoha ja  tea tab  
otsusest dekanaati.
Juhul, kui ilm neb 
ebaprintsipiaalsus, 

o tsustab dekaan.
K ollektiiv ü tleb  oma sõna ka õige.

nendele üliõpilastele vabakuu la- Nüüd natuke arvude keelt,
mise õiguse andm iseks, kes õpivad M öödunud sem estril oli I kursusel
edukalt ja  teevad ÜTÜ ringis tea- 290, nüüd 178, II 414, nüüd 180
duslikku tööd. Indiv iduaalp laan i (neist 140 langeb ühele), III 307,
alusel töö ta ja id  on m eil praegu praegu 284, IV 405, nüüd  47 põh-
80, loengute kuulam ise kohustu - ju se ta  puudu tud  tundi. P rotsendi
sest vabasta tud  76 üliõpilast. a javad  kõrgeks üksikud suured
_ H äid tulem usi on saavu ta tud  puudujad , kelle arvele tu leb  m i-
Õ igusteaduskonnas, IV kursuse tuküm m end tu n d i (A. M ürk,
in itsia tiiv il m indi kõigil kursus- õ . Mägi, M. Saar, M. Merilo jt.),
te l üle uu te le  alustele. See on ai- Nad viivad ka  kursuse n ä ita ja

Kursus ise
ei jõua kõikjale ja  see poleks ka

n u lt siis mõeldav, kui suhtum ine 
on tõsiselt prin tsip iaalne. Nii siin 
ongi. Kui varasem atel aega
del teaduskond heade kollektii
vide poolest silm a ei paistnud, 
siis nüüd  küll. E riti rõõm usta
vaks näiteks on I kursus, kus ju 
ba algusest peale m indi õigetele 
rööbastele. 19 inim est on tu lnud  
kas töölt või sõ javäest n ing oska
vad distsipliinist lugu pidada. 
Elu vaadatakse küpsem a, juba 
ilm a ja  inim esi näinud  pilguga.

Esimene, m ida tehti, oli see, et 
m ärg iti kõik puudum ised sisse. 
K a need juhud , kui õppejõult ära 
küsiti. Päev ik  peegeldas siis te 
gelikku kohalviibim ist. Selle saa
vu tam ine on kõige raskem , sest 
«sõbram ehelikkus» oli la ia lt m aad 
võtnud. «Ole hea, m ärgi sisse, ma 
lähen sinna ja  sinna.» M ärgitak- 
segi, sest ei ta h e ta  teisele halba. 
Ei taheta , aga tehakse ometi. Nii 
kaua patsu ta takse  õlale kui p a t
su ta takse ülikoolist välja. P ärast 
eksm atriku leerim ist im estatakse 
küll, aga selle peale ei tu lda, et 
oleks veereva vank ri õigel ajal 
p idanud peatam a.

Kui kõik tunn id  sisse m ärgiti, 
selgus kohutav arv  — 3417 (neist 
põhjuseta 1416). A suti selgitam i
sele. Kuid kuidas sa tõstad  sõbra 
vastu  kätt?  Alguses oli nagu 
vimma, kuid üldiselt m õisteti, et 
seda tehakse tõe nimel.

K ursuse ju h en d aja  ei pidanud 
enam  kõike käsist-j alust ju h ti-  
ma. H akati nagu rohl-em kokku 
hoidma. P rin tsip iaalsus tu li au 
kohale. N oom itusest m indi edasi

Meie üliõpilaste
Igal aasta l ku lu tab  riik  ühe 

üliõpilase peale keskm iselt 1000 
rubla. S iia on võetud ku lu tused  
õppim isele ja  puhkusele, stipen 
dium  jne. K uhu aga kulub s ti
pendium , m issugune on üliõpilas
te  tu lude-ku lude büdžett, sellest 
allpool lühike ülevaade.

U urim use aluseks on üleüli- 
kooliliselt k o rra lda tud  kordum is- 
te ta  juhuväljavõte. Sellega on 
h aa ra tu d  11 nais- ja  14 m eesüli- 
õpilast. V äljavõtukogum i m aht 
(25) on meie ülikooli koh ta väike 
(üldkogum ikus on 3056 üliõpi
last). Et saada p iisava tõenäosu
sega (0,95) tulem usi, ku juneb  
väljavõ tu  piirveaks — 6,3 rbl., 
mis m oodustab 10% tuludest.

U urim us on m õeldud ee lvaatlu- 
sena. K ogutud andm etest selgub, 
et 0,95-se tõenäosusega ja  50- 
kopikase väljavõ tu  piirveaga tu le 
m uste saam iseks on v a ja  sam ast 
üldkogum ikust j uhu väljavõtu  
teel saada 1217 büdžetti.

Peale selle, et eelvaatlus või
m aldas k indlaks m ää ra ta  v a ja li
ku  väljavõ tu  m ahu, pakuvad  
tea tud  huvi vaatluse enda tu le 
mused, ehkki nende tõlgendam i
sel tu leb  pidada silm as võim alik
ku hälbim ist tegelikust o lukor
rast.

V aatlus näitas, e t peam iseks 
tu lua llikaks m eesüliõpilastel on 
stipendium , mis m oodustab kõi
k idest tu lu d e s t '45,3%. N aisüliõpi
laste osas on stipendium il ja 
toetusel vanem atelt võrdne tä h t
sus: +  38,6%. Büdžeti andm etel 
saavad naisüliõpilased kuus 
keskm iselt 6,1 rbl. stipendium i 
vähem  ja  lähevad vanem atele 
6,5 rbl. kulukam aks kui m ees- 
iiliõpilased. Ise teenivad ja  või-

tuludest-kuludesfr
gu võtavad m õlem a soo esinda
jad  võrdselt, kusjuures see p ro t
sent tu ludest on keskm iselt 1,2 
ja  5,2. Keskm iselt 1 kuu  jooksul 
on büdžeti andm ete kohaselt 
raha line  sissetulek 58.— rbl.

K õikidest sissetu lekutest m itte 
rahalised  tu lud  m oodustavad 
m eesüliõpilastel 18,7°/'o ja  naisü li- 
õpilastel 16,1%. Peam isteks m it- 
terahalisteks tu lu liik ideks on v a 
nem atelt ta su ta  saadud to idu
kaubad  ja  rõivad. K eskm ine tu 
lu kõigi tu lua llikate  jä rg i kok
ku ühe kuu  jooksul on m eesüli
õpilastel 71.80 ja  naisüliõpilastel 
68.30 rbl.

V õrdluseks tu lude s tru k tu u ri 
erinevuse kohta käesoleval a jal 
ja  30 a. tagasi toome 1932/33. a. 
uurim use tulem used (pro tsen ti
des).
T uluallikas M eesüliõpilased
A sutuste ja  ü li- 1932/33 1962 
kooli stipendium  1,7 45,3 
Ise teen itud  30,2 1,1
Toetused vanem atelt
ja  sugulastelt 

Sam ad andm ed 
kohta

1932/33
0,9
8,7

90,4

68,1 53,6 
naisüliõpilaste

1962 
38,6 

1,4 
60,0

Käesoleval a ja l on tä iesti ä ra  
jään u d  vajadus ise teen ida ja  
to h u tu lt on tõusnud stipendium i 
osatähtsus.

V äljam inekutest põhilise osa 
haaravad  kulud toidule (keskm i
selt 63%). R ahas väljenda tuna 
ku lub  m eesüliõpilastel toidule

Vata üles, 
hilja voodi...

«Kuraditosin» ajaloolast-tu- 
dengit on hom m iku ti tööl. R aud
betoonist detailides, rotaprindil 
trü k itu d  raam atutes, kerkiva tes  
hoonetes on nende töövaeva. 
Õ m blusvabrik «Sangar» — ka  
siin saadab üliõpilane mööda 
oma tööpraktika-aega. õ h tu l  — 
loengud. Öö jääb õppim iseks.

* * *

T artu  Raudbetoontoodete T e
hases töötavatele I kursuse a ja
loolastele tehase adm inistratsioo
nil e tteheiteid  ei ole, tudengitel 
küll: tööleasumisest saadik on 
jooksu ta tud  mööda tsehhe (Pee
ter K ruus ja  Toomas K arja 
härm  näiteks on p idanud olema 
4 töökohal). Oktoobris, pärast 
kategooria om andam ist lubati 
hakata palka m aksm a. Hea 
mees, kes lubabki: esimene töö
tasu saadi alles veebruaris.

Jüri P uurm ann oli samal kuu l 
«sinisel lehel», praeguseni on 
tal selle aja eest raha saamata.

«Niisugusel ku ju l tööpraktika  
ei õigusta», arvab ka kursuse 
hooldaja sm. M. Tänava.

* * *
Saim e Pehlak, Halliki Uibo ja  

Maia Ernesaks on kategooriaga 
m üürsepad, askeldavad Puiestee

, __,. , , , _ , • ja  Tähe tänava objektidel. Said
d paljude heade õppejõudude töörõivad, kuupa lk  nagu kur-  

'o rva l esineb kah juks ka uksi- susekaaslastel tehases keskm i-  
kuid selliseid. selt 45_ 50 rbL E r im  kaebusi

Uus suund pole veel joudnu.d ei ole> kuid: , 0u ko o lis  õpitavale 
keem ia I, III, m a tem aatika  II, erialale see töö kü ll juurde  
III, IV, fuusika II, rav i I, IV, V, 
stom atoloogia III, IV, farm aatsia  
II, III ja  teistele kursustele.

K a Õ igusteaduskonnas leidub 
m uresid ja  kitsaskohti, kuid h in 
n a tav  on see, et kollektiiv  ise 
püüab nende kõrvaldam isel k aa
sa aidata, et ta l on küsim ustes 
oma initsiatiiv.

E. BRAND

alla.
K uid väga palju  on neid, kes 

on a lati ko rra liku lt kohal. Loen
gutest osavõttu  aitaks tõsta loen
gute parem  kvaliteet.

M ida aga näiteks öelda sel
le kohta, ku i õppejõud tõuseb 
kateedrisse, lööb lah ti ro tap rind il 
p aljundatud  konspekti ja  hakkab 
sealt m idagi e tte  lugema.

See fak t pole küll tüüpiline,

ei
anna.»

Kas on loota, et uued üliõpila
sed saavad asuda tulevasele elu 
kutsele lähedasemale tööle, n a 
gu arhiividesse, raam atukogu
desse, kateedrite juurde või vä 
hem alt . . .  kasva ta ja teks laste
aeda?

P. MA I MI K

F©T©KUINIST

44 rbl. ja  naisüliõpilastel 38 rbl.
Š uurem aks k u luartik lik s  on 

jä rgm isena m itteto idukaubad: 
rõivad, raam atud , õppevahendid 
(12% kõigist kulutustest). Büd
žeti andm etel ku lub  m eesüliõpi
lastel tubakale  ja  alkoholile kok
ku 5,5 rbl. ehk  sam apalju  kui 
korterile , teatrile , kinole, spordi
ü ritu ste le  ja  pidudele kokku. 
N aisüliõpilased on enam ikus m it
te su itse ta jad  ja  karsklased. K ulud 
vastava lt 0,16 ja  0,40 rbl. P ais
tab  silm a suu r erinevus k u lu 
tu ste  osas teatrile . N aisüliõpi
lased toovad sellele kunstiliigile 
ü le 2 korra  rohkem  ohvreid kui 
meesüliõpilased. V ähe käivad 
noored inim esed ka peol: a inu lt 
70 kop. kuus on selleks f in an t
seeritud.

Sõita arm astavad  naisüliõpila
sed 1 rbl. võ rra  rohkem  kui 
nende meeskolleegid, kulutades 
4,3 rbl. Üheks suurem aks k u lu 
artik liks naisüliõpilastel on 
ju u k su r ja  m an iküür (1.70 rbl.), 
kuna m eesüliõpilastel kulub sel
leks tüh ine summ a. N aisüliõpila
sed on rohkem  organiseeritud, 
m akstes ühiskondlikesse organi
satsioonidesse 0,82 rbl., m eesüli
õpilased seevastu 0,60 rbl.

K eskm ine ku lu  m eesüliöpiiase 
kohta tu leb  kuus 65.70, naisüli
õpilastel aga 61.90 rbl.

A ndm etest näh tub , et tu lud  on 
suurenenud viim ase viie aasta 
jooksul 15—20 rbl.

E. EHASALU, 
M ajandusteaduskonna rahanduse 

erih a ru  III kursuse üliõpilane

Ü ksm eelselt tõsteti esile foto, 
m is kandis a llkirja  «Kui raud  
kuum eneb». Mida oli selles eri
list? Suures plaanis töömehe 
nägu, m is tule paistel pärlendab  
higipiiskadest, suu tõmbab süga
va t suitsum ahvi, silmad aga 
vaatavad üksisilm i, neis on p in 
get ja  ootusärevust. Polegi vaja  
näha tööprotsessi tervikuna , oled 
niigi veendunud, et raud ikka  
tõesti kuum eneb ning inimese 
tahe vorm ib m etalli lõplikult. 
Vana ja korduvalt jäädvusta
m ist leidev tööteema on lahen
datud huvitava lt ja  tehniliselt 
hästi. Töö hinnati I järgu diplo
miga ja  tem a autoriks on ama- 
töör-elek trik  Rein Kärner Tal
linnast.

ASPIRANTUURIKANDIDAADID
K onkursseksam id asp iran tuu ri 

as tu ja te le  algavad alles septem b
ris. V astu võetakse 45 erialale. 
P laan i jä rg i hakkavad  sta tsio 
naarses osakonnas õppim a 32, 
m ittestatsionaarses 18 ja  sih taspi- 
ran tu u r i suunatakse 13 inim est.

A sp iran tu u riju h a ta ja  laual le 
bab kandidaatide nim ekiri. Geo
füüsika eria lal soovib edasi õppi
da ü ldfüüsika kateedri vanem 
insener E. Tamm, füüsikalist 
keem iat elektrokeem ia laboratoo

rium i teaduslik  töö ta ja  R. M ar- 
vet. E. Podelski töötab praegu 
T allinna linnakom itee lek torina
ja  on asp iran tuurikand idaad iks
dialektilise ja  ajaloolise m a teria 
lismi erialale.

R iikliku Ajaloo K eskarhiiv i v a 
nem  teaduslik  töö ta ja  V ._Fain- 
štein soovib asp iran tuu ris  õppida 
poliitilist ökonoomiat.

N im ekirjas on juba 24 kand i
daati.

M. KAARE



K Ü N S I M H Ä D A J L L Y  SEPPEL

K unstinädala pu
hul on TRÜ koh
vikus avatud  n ä i
tus. V älja on p a n 
dud 51 Vive Tol
li, Evi Tihemetsa, 
H eldur Laretei 
(graafika) ja  Il

m ar M alini 
(klaasmaal) tööd. 
Käesolev näitus 
on sel õppeaastal 
kohvilkus arvult 
juba seitsmes. 18. 
aprillil toim us 
aru te lu  ja  koh tu 
m ine kunstnikega.

Ülal: K. Viha- 
lem a linoollõige 
«VAADE TOO
MELT».

Vasakul: O. Raua 
«POISS» (kuivr 
nõel).

All: k u n stik ab i
netis valm ista tak 
se pa lju  eksliib ri
seid. Ühe neist on 
te inud  linoollõi
kes V. SIRK.

Vastuseks H E IK K I
kirjale

A jalehe «Tartu R iik lik  Üli
kool» 5. aprilli num bris oli aval
datud allkirjaga «Heikki» ühe 
üliõpilase kiri. K irja  autor aru t
leb vene kirjanduse program m i 
üle. Tema arvates korratakse 
ülikoolis keskkooli programmi. 
Millega pole siis rahul seltsi
mees H eikki? Neid ühtesid ja  
sam u k ir ja n ikke  õpitakse tu n d 
ma nii nooremates ku i ka vane
m ates keskkooliklassides ja h il
jem  ka ülikoolis. See pole üksi 
vene kirjanduse 'program m i ise
ärasuseks — niisam uti on üles 
ehita tud ka eesti kirjanduse või 
prantsuse kirjanduse kursus 
Prantsusm aa õppeasutustes, sak
sa kirjanduse kursus Saksamaal 
jne. Selle üle kaevata võrduks  
füüsikaosakonna üliõpilase keel
dum isega õppida elek trit tu n d 
ma ettekäändel, et ta on seda 
juba keskkoolis õppinud.

Ma austan liiga pa lju  sm .H eik-  
k it, et arvata nagu oleks tal lap
sik m õtteviis. - Ta pole nähtavasti 
rahul millegi muuga. Millega? 
Kas ei rahulda teda selle aine 
õpetamine? See on tõsine süü
distus. Vene k irjandust loevad 
TRÜ paljud õppejõud, kes erine
vad nii oma vanuselt, kogem us
te lt ja  tem peram endilt, ku id  on 
oma ala head asjatundjad. 75°/o 
kateedri õppejõududest omab 
teaduslikku  kraadi, nende tööd 
on spetsialistide hulgas laialt 
tun tud .

Ma usun  täiesti, et sm. H eikki 
on arusaaja ja  vastu tustundega  
inim ene. Ta ei hakkaks loopima 
tõestam atuid süüdistusi kogu  
se l le le  kollektiivile . K ui tal o lek

sid m ingid pretensioonid õpeta
mise kohta, siis võ inuks n im e
tada õppejõude, kes loevad loen
guid keskkooli tasemel. Ta ei 
teinud seda. N ähtavasti pola see 
tem a m ure põhjuseks.

Jääb veel kaks tähtsat kom po
nenti: õppetundide arv ja  nõud
likkuse tase. N ähtavasti te k ita 
vad ju s t need probleem id Heilc- 
kiie m uret ja  siin oleme temaga 
täiesti nõus.

Tõepoolest, vene kirjanduse  
õpetam iseks e ttenähtud  tunde, 
võrreldes m in isteerium i tüüp-  
plaanidega, on viim astel aastatel 
vene, eesti ja  võõrfiloloogia osa
konnas tunduva lt vähendatud. 
O lukord on seda ta lum atum , et 
eesti filoloogia osakonna lõpe
tajad õpetavad vene k irjandust 
eesti koolides. Sam al ajal on 
ülikoolis selle aine õppim iseks 
ettenähtud  tundide arv viidud  
peaaegu keskkooli tasemele. Ma 
olen nõus seltsim ees Heikkiga, et 
vene kirjanduse õpetam iseks va 
ja likk u  tundide arvu tuleb suu
rendada  — vähem alt tasem eni, 
m is oli m ärgitud esialgses õppe
plaanis. N eid tunde ei tu leks anda 
hügieeni, tu le tõrje ja  m uu  sel
lise kasuks.

Võim alik, et H eikkil on siiski 
pretensioone meie õppejõudude  
suhtes. Loodan, et sel juhu l ei 
pea ta suureks vaevaks öelda 
ülikooli ajalehe veergudel, ke l
lest on ju ttu  ja  argum enteerida  
oma seisukohti? Sellest oleks 
kasu kõigile.

J. LO TM AN , 
vene kirjanduse kateedri 
juhataja , filoloogiateaduste 

doktor

Kihnus II
Tule, lähme ühes, 
väike valgepäine kera, 
viid  m ind alla vahuverm eis

randal
Nõus? Noh tore! Emagi on peri: 
«M inge peale m inu  tüdrikaga.»

Räägi m ulle, m illest m õtleb meri, 
mida öelda teavad kajakad.
Koos siis vaatam e, m is m ere taga. 
E hk ma tean, m is sul jääb

vajaka.

Kes kü ll kudus sulle seelikusse 
nõnda pa lju  rõõmsaid sirgeid

triipe,
kes nii hoolsalt põim is

rätinarmad?  
Ema, m u id u g i. . .  A h  mulle? 
M ullegi m u  m em m  on kõigist

armsam.

Või eile jälle isa purjuspäi 
tu li suurelt maalt?
Ja olgugi, et alati toob k o m m i. . .  
Et vara hom m iku l käis ema

m õrdu nõudmas, 
tu li, õlal terve m õrtsitäis . . .  
Usun, usun, sinagi et jaksad

juba sõuda.

Mis nüüd juhtus?
Jäta tihkum ine.
Asi polegi ehk nõnda halb. 
M ätta kõrval ohakale otsa 
tatsas tillukene paljas jalg.

Valu varesele, haigus harakale, 
näed sa, n u ttk i läheb juba mööda. 
Homme jälle m üttad  külateel. 
Täna aga: roni peale sülle, 
vaatame, kuis p ikka-p ikkam ööda  
õhtu merre upub tum eneval veel.

õ ige küll, nüüd  ema ootab juba, 
jah, ka kü lm  on palja  pluusi

väel.
Suru  ennast hästi m inu  vastu.

M eelest am m u unus tunda
raskust, 

tu len  m õtteis üle põlluviilu, 
ku n i ükskord soonilised käed  
m ajaukse soojas valgussiilus 
tasa võtavad m u lt lapse unise.

M eri, rahutu, veel kaua umiseb.

(Km> üiad
vajdiLu tme?

Viimasel a jal pühendatakse 
p alju  tähelepanu  üliõpilaste ise
seisvale ja  teaduslikule tööle. 
S iin juures tu leb  m ärkida, et pal
judele valm istab raskusi vajaliku  
k irjanduse leidmine.

S ta tistika  näitab, et teadlasel, 
kes hästi o rien teerub  bib liograa
fias ja  om a aines, kulub k ir ja n 
duse otsim isele 30 protsenti ajast, 
kes m itte, sellel kuni 85%, mis 
siis rääk ida üliõpilasest, kellel po
le kum m astki selget e tteku ju tust. 
Siin ongi m äära tu  ajakadu. M ui
dugi raam atukogude töö ta jad  ai
tavad. Ent ju s t nem ad on m ä r
ganud, e t esimeste kursuste  ü li
õpilased (resp. teaduslikku  tööd 
a lustavad üliõpilased) sageli h ä 
benevad. nõu küsida. Nad lih tsalt 
ei tea, m ida küsida. M illist k ir 
jan d u st üldse võib saada, kust, 
kuidas?

P aljudele on teadm ata, e t ko
du- ja  välism aine trük isõna (nii 
äsjailm unud kui aastaküm neteva- 
nune) on reg istreeritud  ja  süste
m atiseeritud , et kõik artik lid , isi
kud, retsensioonid, kand idaad i
väitek irjad , kogu jooksev perioo
dika on «arvele võetud». K asulik 
on teada, et «Encyclopedia B ri- 
tannica» on m aailm a parim aid  ja  
täielikum aid, kuid Broakhausi 
või M eyeri leksikon on kokku
võtlikuni ja  pakub seepärast 
küm neid suuri ja  väikesi küsim u
si käepärasem alt.

Inim esed kaotavad aastaid, kui 
nad pole osanud koostada õiges
ti oma isiklikku karto teeki. Ka 
siin läheb ta rv is  näpunäiteid .

N ende lünkade kõrvaldam iseks 
korra ldavad  TRÜ T eadusliku 
R aam atukogu töö ta jad  fak u lta 
tiivseid loenguid koos p rak tiliste  
harju tustega . N äiteks kuulasid 
raviosakonna III kursuse üliõpi
lased vastava t loengutsüklit. 
K ursuse vastu  valitses suu r huvi. 
Tuleks a in u lt kooskõlastada aeg, 
et ei oleks v a ja  puududa loen
gutelt.

A. TAMM, 
A rstiteaduskonna III kursus

Ka kasvatus
töö praktikan
tide hooleks

1. aprillil algas neljas õppevee
rand: seekord erinev eelmistest. 
E rinevus seisnes selles, et vanade 
pedagoogide asemel sisenesid 
k lassiruum i oma pedagoogiteel 
esimesi samme astuvad  noored 
õpetajad. K lassiuks ei olnud neile 
kellelegi tä iesti võõras, siit astu ti 
ka  eelmisel veerandil sisse, kuid 
seekordne astum ine oli te istsugu
ne: tu leb  ju  õppe- ja  kasvatustöö 
terveks vastu tusrikkaks õppevee
randiks võ tta  oma õlgadele. Juba  
eelmise veerandi lõpul tegid m it
m esuguseid p laane Luule N äro ja 
H ilda Isokuorti, kelle ülesandeks 
on k irjanduse õpetam ine 9. k las
sides.

Nõudlike juhendaja te  õpetajate 
Saage ja  Nugini käe all ka tse ta 
takse m itm esuguseid m eetodeid 
k irj andusteoste analüüsim isel.

V astu tusrikas on vene keele 
p rak tikan tide  T iiu  P raksi ja  Eva 
Suitsu  töö. Nende k ä tte  on usalda
tu d  õpetam ine kaheksandates 
klassides. Siin tu leb  erilist tä h e 
lepanu pöörata õppem aterjali 
kordam isele, õpilasi hästi e^te 
valm istada kaheksanda klassi lõ
pueksam iks.

K ui üliõpilased on senise p rak 
tik a  a ja  jooksul üldiselt hästi to i
me tu lnud  ainete õpetam isega ja

see on neile ka enam  südam elä
hedane olnud, siis k lassijuha ta ja  
ülesannete tä itm ine on nii m õni
gi kord jäänud  pinnapealseks. 
M õnevõrra on sellist suhtum ist 
süvendanud ka meiepoolne eba
rahuldav  juhendam ine, oleme 
k lassijuha ta ja  tööd h innanud  sa
geli ü ritu s te  arvu  ja  nende huv i
tavuse seisukohalt. Üliõpilas- 
te le-p rak tikan tide le  oleme nende 
plaani jä tn u d  a inu lt nn. «huvita
vaid üritusi». Nüüd on ka kasva
tustöö terveks õppeveerandiks 
an tud  stažööride hoolde, seepä
rast pole võim alik teha  seda tööd 
a inu lt «huvitavate ü rituste»  sa r
jana. Uue k lassiju h a ta ja  põhilis
teks ü lesanneteks saavad klassi 
iga õpilase ja  kogu kollektiivi 
lugupidam ise võitm ine.

M alle Mägi lõi juba eelmise 
p rak tik a  perioodil 7. klassiga 
hea kontak ti. K lassijuha ta ja  sm. 
Kilgi nõuannete kohaselt valm is
ta ti p ioneerirühm aga ette  k u n sti
lise isetegevuse program m  šef- 
luskäitise jaoks. P ärast õnnestu
nud esinem ist T artu  K am m ivab- 
rikus tekkiski Malle Mäel soov 
jä tk a ta  tööd ju st selle klassiga.

Meie kool on seni kokku p u u tu 
nud peam iselt selliste üliõpilaste
ga, kes on hästi tundnud  oma ai
net ja  osanud seda rahu ldavalt 
edasi anda. Laialdase silm aringi 
ja  m itm ekülgsete teadm istega 
paistsid silm a Koppel, Jaanson, 
K isper jt. Tahaksin  avaldada soo
vi, et kõigil oleks p rak tikale  tu l
les m õni vestlusteem a, hea loeng 
— see soodustaks kon tak ti tek k i
m ist lastega.

A. TALVISTU,
T artu  8. Keskkooli d irek tor

Väikesed entusiastid
«Päkapikk, päka 

p ik k , kü ll sa oled 
im elik  . . . »

Valla tu lt pilguvad  
silmad, õhinal liigu
vad kom m im aiad  
suud  — harjutavad  
lasteringi kõige v ä ik 
semad. Üks «isetege- 
vuslane» on nii t i l
lukene, et teda võib 
mõne hästi suure ja  
sinisilmalise nukuga  
ära vahetada.

K ui hääled on juba  
lahti lauldud, p ü ü ta k 
se kasvataja tädi nä 
punäidete järgi ta n t
susam m e seada. Ei 
ole ikka  kerge kor
ra likku  ringi hoides 
tantsida, ku i sa ise 
oled alles 3-aastane. 
Isegi m õned päris 
suured rahvatantsijad  
ei tu le sellega alati 
toime. Aga ku i õpe
tajal on nõud likkust 
ja enesel hoolt, siis 
lähevad «K ü k ita » ja  
«M ulgi polka» nii, na 
gu ette  nähtud. Vahel 
kogem ata ununebki 
käsi puusa panem ata, 
aga tähelepanelik  
tan tsupartner tuletab  
seda kohe meelde. On 
ju  tore, ku i kõigil 
tan ts kenasti välja  
tuleb!

Terve m aailm a võib  
ära unustada, ku i 
kasvataja  loeb lugu  
kiisudest, kes ülean- 
netusest oma viisud  
ära kaotasid. Ä re 
valt, silmad uud is
h im ust pärani, k u u 
lab väikem ees, kas ik 
ka andestab kiisu-

m am m a oma va lla tu 
tele lastele.

H üvastijä tuks te 
hakse kasvatajatädile  
kraapsu ja kn iksu  
ning alles siis «veere
va d » väikesed ise te
gevuslased vastu  tu l
nud vanaem a käte 
vahele.

K ui um bes paar 
põlve tagasi väike  
isa-em a silmatera  
uudistades jälgis, 
kuidas vanaem a läi
kiva id  sukavardaid  
liigutab, siis tänapäe
va m udilasel on hoo
pis teised toimetused: 
lasteaed, liuväli, uued  
mängud, tan tsud  ja 
laulud. Kõige sellega 
käivad kaasas ka  ju 
ba kohustused. «Mina 
tahan» tuleb ära 
unustada. K ollektiiv  
isekat «mina» ei salli. 
M eie päevil on 5-aas- 
tastelgi elust omad 
tähelepanekud. K ui 
ta ilm ekalt ja  taba
valt oskab jäljendada  
bussikonduktorit või 
põdurat vanakest, siis 
tähendab see seda, et 
ka tem a väikene silm  
oskab elu jälgida. Iga
tahes mäng satiirili
ses lühinäidendis 
«Rebaseplika ehk  
bussisõit» on haru l
daselt loom utruu.

Lasteringi kõige va 
nem  rühm  tahab 
osa võ tta  ü le linnali
sest lasteringide ü le
vaatusest. Sellepärast 
on ringi juhenda j a 
selle rühm a vastu  
eriti nõudlik.

Sageli teeb tuska

sobiva repertuaari 
puudum ine. K asvata
ja H. Randla dram a
tiseeris ise oma m u d i
laste jaoks S. Marša- 
ki värss ju tustuse  
«Tare-tareke». P a l
jud  tantsud ja m än
gudki, m ida lapsed 
ringis õpivad, on te 
m a seatud.

L iikum ist, rü tm itu n -  
net ja  elavat k u ju t
lusvõim et arendatak
se ringis. Rangelt 
jälgitakse esinem is- 
kultuuri. K ui kõ ik  
«lillekesed» ei tantsi 
küllaldase sujuvuse  
ja graatsiaga, siis kor
ratakse liikum ist n ii
kaua, ku n i te rve t 
rühm a on m eeldiv  
jälgida. K ui K uke  
sam m  pole külla lt 
kõrk ja uhke, tuleb  
«kulisside» tagant 
uuesti «lavale» as
tuda.

Ka ülikooli am eti
üh ingukom itee m õ t
leb üliõpilaste, tee
nistu ja te ja  tööliste 
lastele. K om itee las- 
tesektori juhata ja  
sm. Kreis hoolitseb 
selle eest, et klubisse  
saaks osta lastele so
bivat mööblit, et k lu 
bi aeda ra jataks las
te mänguplats.

Ülikooli lasteringis 
on peaaegu 100 liiget. 
K õik nad on pärit 
väga erinevatest ko 
dudest. Helve isa on 
plekksepp, Etsi ema  
koristaja, T iiu isa on 
õppejõud. R ingis on 
nad kõ ik toredad  
laulu- ja tan tsuen tu -  
siastid. E. OJAND



Kehakultuuri 
teaduslikust la
boratooriumist

Ülikoolis töötab hulgaliselt 
probleem laboratoorium e, m illele 
on k ind lusta tud  vaja lik  koosseis 
ja  küllaldased rahalised  v ah en 
did. Probleem laboratoorium ide 
kõrval eksisteerib aga veel üks, 
m illel puudub am etlik  koosseis 
ja  m is tegutseb ühiskondlikus 
korras. J u t t  on kehaku ltuuri te a 
duslikust laboratoorium ist.

1959. aasta  sügis. K eh ak u ltu u ri
osakonna õppejõud kogunesid 
üldkoosolekule, et a ru tad a  õppe- 
ja  teadusliku  töö olukorda. T eh
ti p a lju  häid  ettepanekuid , mis

♦ fikseeriti koosoleku otsuses. Selle 
ta g a jä rje l ilm uski 1960. a. algul 
rek to ri käskk iri k eh ak u ltu u ri
alase töö edasiarendam iseks ü li
koolis. K äskkirjas leidus punkt: 
e ra ldada ruum id  kehaku ltuu ri 
teaduslikule laboratoorium ile ja  
rakendada see tööle. R uum id saa
di, ku junes väike asjahuviliste 
kollektiiv  ning algas olem asole
va teadusliku  ap a ra tu u ri koon
dam ine laboratoorium i. A lusta ti 
uurim usi.

Esimesed tööd teh ti koos füsio- 
loogiakateedri dots. M. Epleriga. 
U uriti vererõhu  m uutusi ja  fu n k t
sionaalsete proovide tu lem uste 
korrektsust. P aralleelselt sellega 
a lusta ti ka u la tuslikku  tööd ke
halise p ingutusega kohanem ise 
iseärasuste selgitam iseks (pingu
tus võistlusolukorras). T änu  dots. 
K. Kõrgele ja  H. H ansonile toodi 
nendesse vaatlustesse ka  sise- 
sekretoorsete n äärm ete  ta litluse 
uurim ine. Nõukogude Liidu spor
difüsioloogias on laboratoorium  
pioneeriks.

1960. aasta  sügisel a lu sta ti ü li
õpilaste kehaliste  võim ete ja  ke
halise arengu  kom pleksset u u r i
mist. Selle töö põhiraskus lasub 
kehalise kasvatuse ja  spordi k a 
teedril. L aboratoorium  tä iendab  
antropom eetrilisi töid ja  kehalisi 
kontro llkatseid  funktsionaalsete 
uurim ustega. 1961. a. lõpul lisan 
dus osakonnale veel te ine ja  v ä 
ga oluline ü lesanne — Eesti NSV 
koondvõistkondade ettevalm istus- 
tasem e uurim ine. See ülesanne 
eeldas spetsiaalse m etoodika v ä l
jatöötam ist. K orra lda ti r id a  tu le - 
m usrikkaid  uurim usi ja  tä n u  TRU 
eksperim entaaltööko j a in seneri
de konstrueeritud  aparaatidele  
k u ju n d a ti ka  metoodika.

V. K iisa ja  V. Reebeni konst-
ru eeritu d  te lekard io tahhograaf
võim aldab endisel aspirandil,
pr3.Ggu.sel suusaspord ikateedri 
õpetaja l Ii. Sildm äel südam etege
vuse m uutuste  iseärasusi p a re 
m ini selgitada. L aboratoorium  
on võtnud  vaatluse alla ka  
kehalise kasvatuse tund ide xnõju

nõrga terv isega üliõpilastele. S a
m uti uuritakse  kehalise tre e n itu 
se ja  organism i üldise vas tupa
nuvõim e vahekorda.

Kõigi nende uurim uste tu lem u
si illustreerivad  arvud: 27 trük is 
ilm unud ja  18 trü k k i suunatud 
teaduslikku  a rtik lit ja  19 e tte 
kannet teaduslikel konveren tsi
del. L aboratoorium i juu res on 
valm inud üliõpilastel 5 auh inna
tööd.

Ü hiskondlikkus on meie elu 
arengusuunaks. P araku  aga ei 
saa siinkohal vaik ida nendest 
suu rtes t raskustest, m ida on en 
daga kaasa toonud koosseisude ja  
raha liste  vahendite nappus. Nii 
mõnigi hea idee on jäänud  rea li
seerim ata. Kõik saavu ta tu  on osu
tu n u d  võim alikuks a inu lt tän u  
laboratoorium i üm ber koondunud 
kollektiivi väga suurtele  jõup in 
gutustele  — on ju  õppejõud te i
nud seda tööd oma igapäevaste 
ü lesannete kõrval. A. VIRU

Ü E T
Ekskursioonijuhtide sem inar on 

lõppemas. T u tvu ti põhjaliku lt 
linna ajaloo ja  tööstusega, ku n s
ti ja  k irjanduse arenguga T a r
tus, sam uti linna tulevikuilm ega. 
Reedel, 26. aprillil, algusega kell 
17 toim ub esimene prak tiline  eks
kursioon. (Kogunem ine peahoone 
ette.) Sellest ekskursioonist ja  sa 
m uti m ai alguses to im uvatest ek 
sam itest võivad osa võ tta  ka 
need, kes kursuste l ei käinud, 
kuid on omal jõul õppinud või 
teinud läbi varem  sem inari.

P. KESKKÜLA

Lauatennise-
võisilustelt
Tänavused ü liop ilasspartakiaa- 

di lauatennisevõistlused peeti 
Tallinnas. Esindatud oli viis 
kõrgem at õppeasutust: TPI, 
TPedI, EPA, RKI j a TRÜ. Meie 
võistkonnas esinesid tü ta rlastest 
ko rvpallu ritena tu n tu d  E. H ansu- 
m äe ja  M. Väliste, noorm eestest 
P. K aring, V. Nigol ja  L. Mõisja. 
Esim estena võideti R iiklik K unsti
in stitu u t 13:0, seejärel TPedI 
9:7 ja  EPA jä lle  13:0. Viimases 
kohtum ises T P I-ga o tsustati esi
koha saatus, sest ka TPI oli 
kõik eelmised kohtum ised võ it
nud.

K ohtum ine oli äärm iselt ta sa
vägine, võidu otsustas viim ane 
mäng. TPI segapaar T. Kollist— 
T. Sadeiko võitis meie E. H ansu- 
m äe—P. K aringu 2:1. T PI—TRÜ 
9:8. Kolmas koht kuulus TPedl-le, 
järgnesid  EPA ja  RKI.

Ü ksikm ängijate parem usjä rjes
tus selgitati võistkondadevahe- 
liste kohtum iste põhjal.

N aisüksikm ängus tu li kõrge
m ate koolide m eistriks T. Kol
list, E. H ansum äe ja  M. Väliste 
olid vastava lt 4. ja  5. M eesüksik- 
m ängus saavutas esikoha T. Sa
deiko, teine P. Karing, kolmas 
V. Nigol.

N aispaarism ängus võitsid
M. Pallo—E. Nõmmsalu (TPedI), 
m eespaarism ängus P. K iis— 
J. Larm  (TPI) ja  segapaarism än- 
gus E. H ansum äe—P. K aring.

V. NIGOL

K IN O K O M M EN TAAR

M w  ja Uaumv

Kaugõppijatele

The W ay Things 
Are.

Selline on elu.
N iisugust pealkirja  

kannab A lbert M altzi 
kogu, kus t pärinevad  
kolm  novelli, m ille  
järgi on vändatud  
film  «Münt».

A lov ja  N aum ov  
on meile tu n tu d  sel
liste film ide autori
tena nagu «Ärev  
noorus» (1954), «Pa
vel Kortšagin»  
(1956), «Tuul» (1958) 
ja eelkõige «Rahu 
ilm aletu lija le» (1961). 
Viim ane film  k u u 
lub nõukogude kino  
tähtteoste hulka.

«Münt» viib m eid  
üksiku te  inim este  
maailma. Ta ei anna 
suuri paiforaame, 
vaid rea duelle k u 
sagil tagahoovis või 
kitsas toas. Duelle, 
m ida inim estele d ik 
teerib neid ü m b rit
sev vana maailm . Ra
ha. A in u lt raha on see 
hall taevas ja  in i
meste teod ei sõltu  
enam  nende endi 
tahtest. N iisugune  
joon läbib kolme no
velli.

K äsitlem e neid lä
hemalt.

«М ä n g» on la
vasta tud peenes 
psühholoogilises m a

neeris. Teda võib 
võrrelda andantega. 
Pikad plaanid, ootus, 
veeloigud. V iis koi- 
dueelset m in u tit hei
davad kahele in im e
sele v  älguv alguse.

«K õ i g e  õ n n e  -
l i к и m  i n i m e n e  
m a a i l m a s »  on 
lugu m ehest, kes lä
heb surma, dram aa
tiline novell. K ra 
m er a on rahutu , sõi
dab pärastlõunastele 
higistele nägudele 
peale, fikseerib  seal 
m õtte ra h a s t. . .

Võib vaielda n ä it
lejate m ängulaadi 
üle, see on kohati 
viidud  groteskini, 
m is näib vahel koha
tuna.

«P ä r a s t l õ u n a  
d ž u n g l i s »  (skert
so) oil lahendatud  
erinevalt M altzi 
kontseptsioonist. Mis 
siit on välja  tu l
nud  — raske ütelda. 
Midagi väga h u v ita 
va t ja  harjum atu t 
(nagu näitab saali 
reageerimine).

Novell on jäänud  
sama ju lm aks, ku id  
ta on antud groteski 
ja  ekstsentrilisusega. 
See on ühel ja  sa
mal ajal kak lus ning  
tan ts ku ldvasika  ü m 
ber. Suurepärane on

m uusika  (nagu kahes  
eelm ises osaski). Ta 
loob valusa kontrasti 
toim uvaga ja teeb  
nähtavaks sisemise
rütm i.

Ja siis tuleb f i 
naal. «K ui oleksin  
küm m e aastat v a 
nem , lööksin ta näo 
üles.» Need on ko l
m eküm nendad aas
tad. Poiss on k a h e 

teistküm neaastane. 
Ta seisab tüh ja l tä 
naval, tem a jalgade 
all on raha ja kusa 
gil on öeldud, et 

neljaküm nendatel 
aastatel lööb ta tõesti 
palju  nägusid ü les , 
Kas õnne leidub või 
m itte . K u i ei, siis 
palub ta  end võtta  

nitroglütseriini- 
autole.

K ui on, siis annab  
ta ise sellist tööd.

K inno sisenedes 
esitasin küsim use: 
m is sundis A lo v it ja  
N aum ovit pöörduma  
A lbert M altzi k u r 
bade inim este poole? 
Film  on teh tud  ilm~ 
se professionaalse 
m eisterlikkusega, siin  
on hea režissöör, 
kaamera, muusika. 
Ta ei tõuse ehk suu
re ja  ainukordse ta 
semele, m is on k u n s 
tiloom ingu eesm ärk.

K u id  ma m õtisk le
sin selle film i üle  
veel järgm isel päe
val. Ilm selt väärib  
ta seda.

M. UNT
Õ igus-M ajandusteaduskonna 

kaugõppeüliõpilaste ta lv ine õp- 
pe-eksam isessioon oli osavõturoh- 
ke, kuid õppeedukus jä ttis  soo
vida.

õ igusteaduskonna 282 kaugõp- 
peüliõpilasest võtsid  sessioonist 
osa 233 ehk  83% koosseisust. 
K utsed sessioonile töötasu säili
tam isega said 152 üliõpilast ehk 
54%. Tasulise kutse sessioonile 
saavad a in u lt need kaugõppijad, 
kes on sooritanud kõ ik  eksam id 
ja  esitanud nõutavad  k irja lik u d  
tööd enne sessiooni algust, seega 
kõige hoolsamad. Üks eelmisest

õppeaastast sooritam ata eksam 
võib võ tta  õiguse tasulisele k u t
sele.

M ajandusteaduskonna 437 
kaugõppijast võtsid osa õppe- 
eksam isessioonist 332 üliõpilast, 
s.o. 78%. K utsed töötasu sä ilita
misega said 257 üliõpilast ehk 
58% koosseisust. A kadeem iline 
võlgnevus — 1 eksam  ja  kuni 3 
arvestust jä i 112 üliõpilasel, üle 
selle 85 üliõpilasel.

5. m aist — 13. juun in i on suvi
sed õppe-eksam isessioonid ja  
need on otsustavad õppeaasta 
töötagaj ärgedele.

M öödunud 1961/62. õppeaasta andis järgm isi tulem usi:
Sooritasid kõik nõutavad M ajandust. õ igust.

eksam id 219 üliõpil., 50% 100 Üliõpil., 36%
Viidi üle järgm isele k u r

susele akadeem ilise võlg
nevusega 108 „ , 25% 109 „ , 39%

Jä i ku rsust kordam a 93 „ , 21% 47 „ , 14%
E ksm atriku leeriti õppetööst

osavõtm atuse pärast 13 3% 22 „ , 8%

EH ITA M A  * EHITAM A
Ju b a  aasta id  sõidavad üliõpilased igal suvevaheajal 

rahvam ajandusliku lt täh tsa te le  objektidele.
Suurem aks ehituseks ku juneb  tänavu  suvel Balti Soojus

elek trijaam , kuhu  vaja takse  kahes vahetuses ä 150 inim est. T ea
duskondade ja  osakondade kom som oliorganisatsioonide ülesandeks 
jääb  k ind lustada tööjõuga see löökehitus. V iljandi m aaparandus* 
objekt vajab  kum m assegi vahetusse 30 inim est. Töökäsi läheb 
ta rv is ka  T artu  ehituste l ja  põllum ajanduses.

Ülikooli komsom olikomitees k in n ita ti suvetööde organiseeri- 
m isstaap, kuhu  kuuluvad  järgm ised seltsim ehed: R. Villems, 
A rstiteaduskonnast, O. P illak  õ igusteaduskonnast, J. Vaino M ajan 
dusteaduskonnast, A. Ranne, H. Luik, I. M akkar ja  T. Tam m et 
— kõik F üüsika-M atem aatikateaduskonnast, I. V eersalu, A. Sild, 
V. V utt, I. R ajasalu  A jaloo-K eeleteaduskonnast. N endelt üliõpilas
te lt võib saada täpsem at inform atsiooni.

ELKNÜ TRÜ kom som oliorganisatsiooni XI konverentsil ootame 
delegaatidelt ettepanekuid  suvetööde parem aks korraldam iseks.

U.-P. RAHI
Õ I E N D

S aavu tatud  õppeedukus ei ole ku junenud  kindel kord, kuid õp-
küllaldane. 140 kursuseko rdaja t pe-sessioonidevahelisel a jal teos-
ehk 19,4% teaduskonna 719-st ta tav  töö on alles otsimise ja  al-
kaugoppij’ast on suur arv. gatuste  ajajärgus.

Kaugõppetöö korraldam isele 
õppe-eksam isessioonidel on juba (Järgneb.)

Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool»
5. aprilli num brisse on komsomoli- 
kom itee süü tõttu sattunud 2 eksi
tavat viga.

ELKNÜ TRÜ Komitee aruande  
teeside kaheksanda osa neljas lau
se lugeda järgmiselt: «Samal ajal 
tegelesid  pioneeritööga ajaloo-osa- 
konna II kursusel ainult m õned ük
sikud.»

Teeside viim ase osa teine lause:

JCuidas ma tutvusin teatud klaastaara sisuga
Loodetavasti m äletavad luge- 

ja  d m ind  ajalehe eelm isest 
num brist, kus k irju ta sin  sel
lest, kuidas m inust sai karas
tatud suitsetaja.

Lugejad on kindlasti isiklike  
kogem uste põhjal m ärganud, et 
elu on väga kom plitseeritud  näh
tus. Seepärast lubatagu täna  
tu tvustada  ü h t teist elusektorit
— palju  põnevam at, haaravamat 
ja kangem at ku i suitsetam ine.

See kena noormees, keda lu 
geja eelm isest loost tunneb, jä t
kas ka edaspidi kasvatustööd. 
M uidugi mõista, täitsa üh iskond
likel alustel, s. o. omast vabast 
ajast ja  tahtest. Pean nüüd  ta 
gantjärele siiralt im estam a tema  
andum ust oma õilsale ku tsu 
m usele.

Viina ja  m uid  veest kangem aid  
jooke olin ma lihtsalt jälestanud. 
K reutzw aldi «Viina ka tku» p ida
sin eesti klassika raudvarasse 
kuu luvaks, klaasitõstm ine oli m i
nu  m eelest võrdne enese tu lis ta 
misega püstolist, nokastanud in i
m esi pidasin ahvide kõige otsese
m ateks järglasteks.

Jah, nii naiivne m a olin ü li
kooli tulles, ku i m ul olid veel 
kaks süü tu t sinist silma, loom u
liku  värvusega lokid ja kange h i
m u  õppida.

Ühel õhtupoolikul helistas 
noormees (seesama, kasvatusliku,

m õjuga) m ulle intrisse. Meie te 
lefonikõne oli järgm ine.

Tema: «Tule välja. Su  selgroog 
deform eerub konspekte uurides.»

Mina: «M ul on juba õpitud. Pe
sin pesu.»

Tema: «Ah, m illised argipäe
vased detailid! Ootan sind raa
tuse ees, tee siva.»

Mina: «Ma ei saa. Lubasin  
sõbratariga kinno minna.»

Tema: «K intsis on praegu ü le 
üldse jõle magedad pildid. Sõb
ratare peavad vaid vana tüdru 
kud, korralikud neiud käivad  
kavaleridega. Pane m õni uuem  
ürp selga ja  tule siva.»

K artsin  teda ,solvata ja  lä k 
singi. Ja oo õudust! ta viis m u  
restorani. Uskuge, m a punnisin  
vastu, koguni tõstsin häält, aga 
m inu vastupanu m urti lõpuks 
ühe m õjuva  tundetoonista tud  
repliigiga:

«Oled sa tä iskasvanud või ei 
ole? Kas sa oled ü l i õ p i l a n e  
või ei ole?» M u vaim  närbus na
gu lilleke põuasel päeval. L äksi
m e sisse.

Silm apaistva vilum usega koos
tas noormees (ikka  seesama, kas
va tuslik  tegur) m enüü: hästi vä 
he ja  odavat söögiks, hästi pal
ju  ja o d a va t. . .  sedasamust, noh, 
m is tuuakse klaastaaras. Klaasid  
valati täis. Pärast noormehe poo- 
le tunnilist veenvat m äeju tlust

panin silmad k inn i ja esimene 
klaasitäis tungis nagu kahe te 
raga mõõk m u  sisikonda, mi$ 
otsekohe tardus sellisest varem  
tundm atust külalisest. Ma ei 
vaeva lugejat edaspidiste detaili
dega. Ü tlen vaid niipalju , et 
teine klaas läks sisse pärast vee- 
randtunnilist veenm ist, kolmas 
pärast m õnesõnalist sõbralikku  
õhutam ist, neljas sisenes m u sõb
ra m ärkuandva  peanoogutuse 
saatel, viienda võtsin  juba enese 
initsia tiivil.

K uuenda klaasitäie võtsim e  
ära juba m inu  aktiivsel pealekäi
misel.

«Se-e m ulle me-eldib,» joku tas  
noormees, «nüüd oled üliõpilane, 
m itte  m õni süü tus Kapa-Kohi- 
last.»

Ta jä i lõpuks nii lonti, et v ii
m ased klaasitäied olin sunnitud  
üksinda ära võtm a. Kuidas me 
ko ju  saime, hästi ei mäleta. M ee
nub vaid, et ü ks  öövaht, kellest 
möödusim e, osutus vist pensionil 
olevaks zootehnikuks, sest ta 
võrdles m eid vasikatega.

Järgmisel hom m iku l magasin  
loengud sisse. Peas töötas ko l
mes vahetuses terve katelsep- 
pade brigaad, kes visalt taotles 
töönormide ületam ist. S isikon
nas keerlesid korgitõm bajad. Mu  
süütud  sinised silmad olid hal
lid, neid raam istasid punased

laud nagu küü liku l. Selle eest 
aga olin nüüd  täisvereline üliõpi
lane. Selle n im el m aksis kanna
tada.

Nojah, m is seal enam  pikalt. 
Ühele korrale järgnes teine, te i
sele kolm as jne. (selles kolmeo  
tähes «jne.» peitub  pa lju , ehk  
nagu Juhan Sm uul ütleb: On 
elus tih ti sedasi, et sõnad «ja nii 
edasi»» on väga olulised). Ega 
m ina süüdi ole, elu õn niisugune  
Ja elu tahab elamist.

Kodus, jah, seal hoian pisut 
tagasi, aga omajagu nalja  saab 
ik ka  fcah. Vanaisa sünnipäeval 
(sai 80-aastaseks), kus pa ljud  k ü 
lalised m eenutasid ta pikaajalist 
tegevust karskusseltsi esimehena, 
panin  vanam ehele niisugused  
aurud peale, et hakkas kü k k ta n tsu  
uh tm a  ja m urdis sääreluu. K äi
sin teda pärast haiglas vaata
mas. Vapper vanake sosistas 
m ulle läbi habemesse valguvate  
pisarate: «Oh neid tänapäeva  
üliõpilasi küll!»

Lõpetuseks: hääletan alkoholi 
poolt kohvikus, kursuseõhtul ja  
vabas looduses. Olen tä iskasva
nud inim ene, mõelge — isegi ü li
õpilane, m itte  m õni talleke Kapa- 
Kohilast. Mõne öövahi zootehni
line võrdlus m inu  seisukohta ei 
m uuda.

Proosit!
Teie Tipstudeng

«Aruandeperioodil astus ÜLKNÜ 
liikm eks 33 üliõpilast, kusjuures  
näiteks m atem aatikaosakonnast
(sekretäriks oli siis R. Kolde), ravi
osakonna III kursuselt (sekretär  
E. Laksberg) ja raviosakonna IV 
kursuselt (sekretär M. Toom) ei a s
tunud mitte ühtegi üliõpilast kom 
m unistliku nooršöoühingu liikm eks 
(kasvubaasid vastavalt 25, 23 ja 
40).»

TEADAANDED
TRÜ kinolektoorium is (Vanemuise 

tn. 46) loengut teemal «Naiselikust 
m oraalist» e i  t o i m u .  Dem onst
reeritakse ainult filme: «Aafrika 
kallastele», «Tüdrukud», «Suure 
Mali pärijad», «Olemegi kodus».

Algus kell 19.

TRfy am etiühingukom itee juures  
asuva üliõpilaste vastastikuse ab is
tam ise kassa aruande- ja vali
m iskoosolek toimub 25. aprillil k ee
mia ringauditoorium is kell 18. Palu
me am etiühingu rühm aorganisaatori- 
tel kõikidel kursustel ja rühm ades 
tagada oma esindajate osavõtt 
vaatam ata kassa liikm ete olem as
olule. See on vajalik  arusaam atuste  
vältim iseks uute liikm ete vastuvõt
m isel ja laenude väljastam isel.

Kassa juhatus

TRÜ klubis
Laupäeval. 20. aprillil kell 20 

algab TRÜ KLUBIS 
PUHKEÕHTU.

Esm aspäeval, 22. aprillil alguse  
ga kell 21 kuulame klubi ülem ises 
saalis S. Prokofjevi Ja noorte nõu
kogude džässm uusikute helitöid.

Ajalehe tänase numbri kujunda
sid žurnalistika eriharu üliõpilased  
E. Brand ja E. Ojand.

T oim etaja H. Peep

«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар-' 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту* 
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. T ellim isi 
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X V I aastakäik

*Ü k s  tont kä ib  mööda Euroopat — 
kom m unism itont. Kõik vana Euroo
pa võ im ud on liitunu d pühaks a ju 
jah iks  selle tondi vastu, nii paavst 
Ja tsaar, nii M ettern ich  ja  Guizot 
kui ka prantsuse ra d ik a a lid  ja  sak
sa po litsein ikud.»

K aasajal see on m uutunud  reaalseks jõuks.
1889. aasta l otsustas II In ternatsionaa li esim ene kongress kor

raldada kogu m aailm as võimsa rahvusvahelise m anifestatsiooni, 
e t töö ta jad  saaksid kõigis m aades ühel kindlal päeval esitada või
m udele oma nõudmised. 8 -tunniline tööpäev oli töötava inim ese 
esim ene nõue ja  kevadises m aipäikeses hakkasid sam m um a tööliste 
üksm eelsed read. 1. m ai seondus töö tava rah v a  silmis tu lev ikuga 
— M arxi ja  Lenini õpetusega. Esimesest m aist ku junes töörahva 
solidaarsuse päev, m illal meie p laneet näitab, et tem a pilgud on 
pööratud homsesse.

Koos a jag a  tihenevad nende rahvaste  ja  riikide read, kus leh
vivad lipud ja  astuvad inimesed, keda ühendavad ideed, üh ine võit
lus. Aasia ja  A afrika tõusid m aipäikese valguses ja  asusid vabade 
rahvaste  hulka. M aipäike tõi valguse sinna, kus valitses p ilkane 
öö. 1. m ail tä ituvad  tänavad  D jakartas ja  Dehlis, A kras ja  B am a
kos jm . Uued iseseisvad riigid teavad, e t nad võlgnevad tän u  oma 
iseseisvuse eest võimsale töölislükum isele, m ille esimeseks su u r- 
võiduks oli Talvepalee vallu tam ine. P ärast-seda  võisid haka ta  v a
badusele lootm a ka Aasia ja  A afrika.

1. m ail m õtleb kogu inim kond neile, kes on langenud võ itlu 
ses. Silme e tte  kerk ivad  Rosa L uxem burg ja  K arl Liebknecht, J u 
lius F ucik  ja  P atrice  Lum um ba. Nemad ja  paljud  teised on andnud 
elu, e t kogu inim konnale paistaks m aipäike.

K a K uuba — see ei ole üksnes saar, sest ta  toetub m iljonitele 
kätele ja  sõbralikele südam etele — ka K uuba rahvas asub 1. m ail 
kolonnidesse. K uuba — A m eerika vaba te rritoo rium  — on süm bo
liks kogu m aailm ale.

T raditsiooniliselt astuvad tööliste kolonnid mööda Pariisi, Lon
doni, B erliini ja  New-Yorgi tänavaid . Töölisklass, kes on kuulunud 
sajandi vältel avangardi, dem onstreerib  sellel päeval oma k ind
lust. Töölisliikum ist ei pea ta  ka repressioonid, sest hukkunud  J u 
lian G rim au on om a vaenlastele karde tavam  elusast G rim aust. 
M õrva vari ei suuda tum estada tööliste m õtteid ja  k indlust M ad- 
riidist, Barcelonast, V alenciast jm. H ispaaniast. Nad teavad, miks 
hukkus nende poeg. L angenute nim ed ilm uvad m aipäevadel võit- 
lusloosungitele ja  kostavad m iljonite suust.

K a T artu  aim a m ateri noorus m õtleb rongkäigus, et m ailipp 
täh istab  homset, et homme me aitam e ise elu uueks m uuta, et ehi
tam e tu lev ikku  ja  viim e k ind la lt edasi tööliste m ailippu.

UUSI TEADUSTE 
KANDIDAATE

M ärtsi- ja  ap rillikuu  jooksul 
kasvas jä lle  teaduste k and idaa ti
de pere.

TRÜ vanem õpetaja H. P a la 
m ets kaitses v ä itek irja  «Kodu
loolise m aterja li kasutam ine a ja 
loo õpetam isel eesti kooli n e ljan 
das klassis» Ja ta lle an ti peda- 
googikakandidaadi k raad.

M ajandusteaduste kand idaa
diks sai TRÜ vanem õpetaja 
G. Rekker, kes kaitses v ä itek ir
ja  teem al «Proletariaadi olukord 
kodanlikus Eestis (aastail 1920— 
1940)».

TRÜ vanem õpetaja H. M etsa 
kaitses v ä itek irja  teem al «Hinna 
ku jundam ise küsim usi sotsialist
likus tööstuses» (ENSV m a te rja 
lide andm eil). Talle om istati m a
jandusteaduste  kandidaadi kraad .

K and idaad iväitek irja  «M erceri 
tüüp i teoreem id kahekordsetele 
jadadele» kaitses edukalt TRÜ 
vanem õpetaja  T. Sõrmus. Talle 
om istati füüsika-m atem aatika- 
kandidaadi kraad.

A. PABUT

16 auAitmUod

Ja an  K urem ägi, Agu Lipping ja  
H ilja V ainik II kursuselt, Toivo 
Velgre, Jaak  M aaroos III ku rsu 
selt, P eeter Roosaar IV, Larissa 
Solom atina, Toomas Sulling V 
kursuselt.

Tekib küsim us, kuidas leiavad 
A rstiteaduskonna üliõpilased ae
ga tegelda teadusliku  tööga. Pea
legi ei ole neil ei kursuse- ega 
diplom itöid. A sja võib seletada 
sellega, e t töö ringides on orga
niseeritud  äärm iselt huv itavalt ja  
osavõtjaid  on rohkesti.

KÜLALINE
Armeeniast

TRÜ Bioloogia-G eograafiateadus- 
konnal on sagedasteks külalisteks 
te iste  vennasvabariik ide ülikooli
de õppejõud. .M öödunud nädala 
lõpul oli ülikooli geograafidepere 
külaliseks A rm eenia R iikliku Ü li
kooli dotsent S. Bai j an. Esmas
päeval jälgisid geograaf iaosakon- 
na üliõpilased ja  õppejõud dots. 
B aljani loenguid A rm eenia NSV 
geom orfoloogiast n ing füüsilisest 
geograafiast. Sõbralikule vestlu 
sele TRÜ rek tori F. K lem enti 
ju u res  jä rgnes tutvum ine. TRÜ 
geograafiakateedri h ilju ti valm i
nud  film iga «Eesti kaunis loo
dus». T a rtu s t siirdus dots. S. Bal- 
jan  Leningradi.

M. KAARE

õp p eaas ta  on lõppemas. V arsti 
algavad eksam id ja  prak tika. 
A asta jooksul on üliõpilased 
jõudnud teha nii mõnegi tubli 
teadusliku  töö. E riti hästi on töö
tanud  A rstiteaduskonna ü liõp i
lased, kes on esitanud auhinna- 
töödena 16 tööd 30-lt autorilt. 
A utoriteks on kuus stom atoloo
giaosakonna V kursuse üliõpilast, 
ü le jäänud  on raviosakonna II— 
VI kursuselt. Tublim ad on olnud

Et su süda töös ja elus ei 
lööks ühe poolega

(Pioneeride tervitusest konverentsile.)

«K onverents on kan tud  tõsisem ast m eeleolust ja  on asjalikum  
võrreldes m öödunud aastaga,» tegi kahepäevasest tööst kokku
võtte EKP TRÜ K om itee sek re tär sm. U. Polisinski.

«K onverents pakkus su u rt huvi. Toim usid avam eelsed sõnavõ
tud, m illest nähtub, et me oskame õigesti suh tuda puudustesse. On 
kadunud tü h jad  d ispetšerlikud sõnavõtud,» m ärkis ELKNÜ K esk
kom itee esimene sek re tä r sm. J. Lüllem ets.

Kohal oli 301 delegaati. K onverentsi terv itasid  EPA komsomoli
organisatsiooni sek re tär sm. E. Reintam  ja  pioneeride delegat
sioon.

29 sõnavõttu  algatasid ja  aitasid  selgeks mõelda paljusid p rob
leeme, mis meie ülikooli elus lahendam ist nõuavad.

K ah ju  on, et paljud  dekaanid ei võtnud osa konverentsi tööst. 
See oleks võim aldanud neil edaspidi rohkem  toetuda komsomoli- 
aktiivile.

P a lju  kõneldi sõnavõttudes sellest, kuidas jõuda komsomolitöös 
iga üksiku inim eseni, kuidas m uuta üliõpilaste ideoloogilisi tõeks
pidam isi veendum usteks, kuidas saada üle form alism ist ja  p a s 
s i i v s u s e s t ,  m ida ^heil veel sageli esineb.

TEADAANNE
Seoses m aipiihadega toim uvad 

28. aprillil 3.' mai loengud ja  5. 
m aile on p laneeritud  4. m ail e tte 
näh tud  tunn ip laan . Ü liõpilastele 
on puhkepäevadeks 1., 2., 3. ja  
4. mai. 1. mai ak tus toim ub 29. 
aprillil kell 15 ülikooli aulas. 
M aidem onstratsioonile kogune
mise koht ja  aeg teata takse  kuu 
lu tustel.

«PASSIIVSUS KUTSUB ESILE
ka poliitilise p rin tsiib ituse. Ko
danlike ideoloogide eesm ärgiks 
praegusel etapil on m u u ta  nõu
kogude noorsugu passiivseks, et 
ta  ei a itaks kaasa kom m unism i 
ülesehitam isele,» ü tles oma sõna
võtus ENSV Kõrgem a ja  K esk
erihariduse Kom itee esimehe 
ase tä itja  sm. E. Kesküla.

Maie Remmel ■ rääk is sellest, et 
tuleb  ellu ära tada  ü l e ü l i k o o -  
l i l i n e  d i s k u s s i o o n i -
k l u b i .  Üliõpilased peavad hak 
kam a sõna «ideoloogiline», «tead
lik» m õistm a õigesti ja  m itte nii 
k itsalt, nagu mõned praegu: 
ideoloogia — see on sm. N. S. 
H ruštšovi kõnede aru tam ine ja  
poliitinform atsioonid.

Ideoloogiliselt tugevate lt in i
m estelt nõutakse hoopis rohkem, 
neilt nõutakse läbinägelikku ja  
selget m õtlem ist — KÕIGIS KÜ
SIMUSTES.

«Mis peitub passiivsuse maski 
taga?» — sellest huv itavast vaid
lusõhtust rääkis A. Jaan i Bioloo-

gia-G eograafiateaduskonnast. 
Vaeti, mis on virisem ine ja  k u i
das ta  on seotud ideoloogilise 
kindlusetusega; miks inim ene ei 
ü tle oma m õtet v ä lja  jne.

«Koosolekud on igavad. M ui
dugi, kui kom m unistlik  noor 
ootab, et keegi selle huvitavaks 
teeb, siis küll. A g a  s i n a  i s  e?» 
esitas küsim use lääne filoloo
gia osakonna III kursuse 
üliõpilane Liivik. «Kes on 
need, kes peavad köitvaid 
ü ritusi korraldam a, kelle 
jaoks? See on sinu organisat
sioon, seepärast tee ise ja  tunne 
rõõmu ise. Mõnedel on küll p laa
nis kõik ilusasti kirjas, kuid tege
likkuses pole midagi. Ei tohi p iir
duda a inu lt ülesande andm isega, 
vaid selle tä itm ist tu leb  kontro l
lida.»

Sellest, kuidas igavad koosole
kud sünnitavad  u u t passiivsust, 
kõneles M. Remmel:

«On saanud «kauniks» kom 
beks igasuguste koosolekute üle 
ironiseerida. Peetakse stiilseks 
veidi üleolevat suhtum ist ka hea
desse koosolekutesse.

Aga m iks vaikivad 10, 20, 50 
jne. inim est nö rd inu lt ja  aland
likult, kui keegi räägib  pool tu n 
di asjust, m ida igaüks isegi teab? 
Miks igaüks — nende kümne, 
kaheküm ne jne. seast räägib ise 
täpselt sam uti, ku i ta lle  sõna an 
takse?

Mõeldakse, las räägib, saab ru 
tem  ära.

Kas neilgi koosolekuil ei vaiata  
m itm eid I kursuse torm i ja  tu n 
gi otsijaid  üm ber viienda k u rsu 
se rahulolevaiks igavlejaiks?

Selle vältim iseks peab komso
molitöö jõudm a iga üksiku in i
meseni.»

Üliõpilased A. R aidäru  (füüsi
kaosakonna I kursuselt) ja  A. L at- 
kina (vene filoloogia osakonna II 
kursuselt) rääkisid  sellest, et ju 
ba esimesel kursusel on v a ja  a i
da ta  uustu lnukate l tä ie  koorm u
sega lü lituda ülikooliellu, sel- 
gitada^ kellel on m illised h u 
vid, võimed ja  veendum used.

Kes peaksid seda tegema, kui 
m itte vanem ad ülikoolikaaslased?

«Kindlasti ei tohi ühiskondlik 
töö jääd a  a inu lt ülikoolisiseseks 
asjaks. S idet peab tugevdam a ka 
linna noortega,» ütles ELKNÜ 
T artu  L innakom itee esim ene sek
re tä r  sm. T. M erivälja.

Sm. U. Polisinski: «Partei prog
ram m is on kasvatustöö põhiküsi
m useks töökasvatus. See ak tu aa l
ne probleem  leiab tih ti ühekülg
set käsitlust. Rõhutatakse, et in i
m ene peab oma tööd arm astam a. 
Ei tohi aga unustada, et 
arm astusest üksi ei piisa. Sageli

(Järg  2. lk.)



Et su süda töös ja elus ei lööks Kõige tähUam -
-(Algus lk-1 1.)

on töö tõsine ja  raske ülesanne, 
m ida peam e tä itm a arm astusest 
küsim ata, kohusetundest. Sellised 
on m itm esugused ühiskondliku 
töö ülesanded, organisatsioonili
sed ülesanded komsomolitöös, 
rahvam alevas jne. Tuleb läh tuda 
põhim õttest: m itte  arm astus ühe 
tööliigi vastu , vaid õige suh tum i
ne töösse üldse.»

Passiivsusest jagusaam isel 
etendab su u r t osa vaba a ja  õige 
ja  huv itav  sisustam ine.

K lu b iju h a ta ja  A. S iim eri sõ
navõtust: «Isetegevuse o rgani
seerim ise p ä ras t on olnud liiga 
palju  koosistum isi, poleem itse- 
m ist. Nende koosolekute ajaga 
oleks saanud p rak tilise lt ju b a m i-  

* dagi korda saata.
Moodi on lä inud  ka virisem ine 

isetegevuse kvaliteedi pärast. 
Meie naaberõppeäšu tuses. ЕРА -'S 
ei v iriseta, vaid lih tsa lt tegu tse
takse.»

Meie kohvik-klubi probleem e 
puudu tas raviosakonna IV k u r
suse üliõpilane Epp Püttsepp. Ta 
arvas, et sellisena pole meie 
kohvik üliõpilaskonnale kohane. 
Kord jä ta b  soovida, lauad on 
koristam ata, ventilatsioon on 
halb. E t meie kohvikut k ü lasta
vad ka inim esed väljastpoolt üli
kooli, siis on tu ln u d  e tte  k o rra 
rikkum isi, ebaterveid  m eeleolu
sid. K ahjuks tu leb  k a  see sellest, 
et personali töötasu sõltub p laa
nist, m is aa sta -aasta lt kasvab.

Passiivsus jõuab sageli isegi 
n iisuguste äärm uslike vorm ide
ni nagu m uretus kaasüliõpilase 
saatuse pärast. Sellel peatusid 
A. L ukk ja  A. Saue Õ igustea
duskonna IV kursuselt jt.

K ursustel «ärgatakse» tih ti a l
les siis, kui asi on jõudnud juba 
m iilitsa protokollini või eksm at
rikuleerim iseni. Kuid seda oleks 
võim alik ennetada.

«On vaja, e t iga komsomoli- 
g rupp  oleks prin tsip iaalne, a s ja 
lik ja  üh tne kollektiiv, kus lä 
hem alt tun takse  iga liiget, tem a 
ellusuhtum ist ja  m aailm avaadet. 
On aga gruppe, mis on seesm i
selt lõhestunud. Puudub ühtsus- 
tunne, sest noorm ehed ja  tü ta r 
lapsed hoiavad eraldi. Nende h u 
vid ja  päevaprobleem id on erine
vad. K indlasti tõuseks ko llektiiv
sustunne, kui m aju tam ine ühis
elam utesse toim uks teaduskonni- 
ti. Ei m aksa m ure t tunda  m oraa
li pärast, sest lähedaste kaaslas
te silme all julgeks vaevalt keegi 
eetikanorm e rikkuda. A ktivistid  
leiaksid k iirem ini ja  kergem ini 
k o n tak ti oma grupi liikm etega.» 
Sellised m õtted olid M ikk Titm al, 
õ igusteaduskonna diplom andil.

ÖPPETÖÖ
küsim ustel peatus pikem alt kom- 
somolikomitee büroo liige Eenok 
Kornel. Ta rääkis, e t kah juks po
le komsom olikomitee õppeplee- 
num il heaks kiidetud õppedist- 
sipliini küsim uste lahendam ise 
kord veel leidnud rakendam ist 
kõikides teadusköndades (seda 
eriti A rstiteaduskonnas ja  Füüsi- 
ka-M atem aatikateaduskonnas).

«Raskusi on esinenud puudu-

ühe poolega
m ispõhjuste  selgitam isel uue k o r
ra  kohaselt. V ääralt toim is stom a
toloogiaosakonna IV kursus, kus 
enam  ei a ru ta ta  kaasüliõpilaste 
üleastum isi õppedistsipliinist. 
Väidetakse, e t dekaan  neid 
ei arvesta. See ei ole õige. A rves
tab  küll, kuid lahendus ei tohi 
olla form aalne, vaid p rin tsip iaa l
ne.

L ubam atu  on ka asjaolu, et 
rühm avanem ad ei kanna päevi
kusse sisse kõiki puudujaid.»

P eatudes loengute vabakuula- 
mise küsim usel, ütles E. Kornel:

«Ülikooli kom som olikomitee õp
pe- ja  teadusliku  töö sek tor on 
seisukohal, et pleenum i otsuses 
toodud vabakuulam ise  ̂ õiguse 
andm ise kord vajab- osaliselt 
m uutm ist.

E dukalt õppivate üliõpilaste 
all tu leks m õista ka headele ja 
väga headele hinnetele õppivaid 
,üliõpilasi. Igal ju h u l tähendab  
vabakuulam ise õigus a inu lt loen
gutel käim ise kohustusest vabas
tam ist, m itte  aga puudum ist se-.. 
m inaridest, p rak tikum idest jne. 
Loengute kuulam ise kohustusest 
vabastam ine peaks sõltum a üli
õpilase võim etest õppetöös, te a 
duslikul alal, tem a d istsip lineeri
tusest ning iseseisva töö oskusest.
* Iseseisva töö  osatäh tsuse tõ st

mise nõue ei tähenda seda, et 
vähendam e m ehhaaniliselt loen
gute arvu  ja suurendam e ak tiiv 
seid õppevorm e (praktikum id, se
m inarid, kollokvium id jt.). Eel
kõige tuleb  tõsta  praeguste sem i
n aride  sisulist taset. Iseseisva töö 
m adala t v ää rtu s t näitab  aga esi
algu see fakt, e t m e veel väga 
vähe valm istum e sem inarideks.

S uund peaks olem a selline: ise
seisva töö tõhustam ine üliõpilaste 
poolt, sellega tõuseks õppeedu
kus. Õ ppeedukuse tõus lubab üha 
rohkem  viia ellu aktiivseid õppe
töö vorme, suurendada nende e ri
kaalu  võrreldes loengutega. Siis 
aga saabki võim alikuks edasine 
õppetöö tihe läbipõim im ine te a 
dusliku  tööga, mis on üheks meie 
edasiseks eesm ärgiks.

Neile, skes väärivad  ju b a  p rae
gu loengute kuulam ise kohustu
sest vabastam ist, tu leks seda 
m uidugi võim aldada. See peaks 
hõlm am a eeskätt ülikooli vane
m ate kursuste  üliõpilasi. Loengu
te  vabakuulam ine võib päeva
korda kerk ida ka nende üliõpilas
te  juures, kes tä idavad  kaalukaid 
ühiskondlikke ülesandeid.

S tipendium i m ääram ise raskus
p unk t peaks edaspidi langem a 
üha rohkem  kursustele.

P ärast igakordset .eksam isessi
ooni koostab kursus Пп. eelisrea, 
rangelt arvestades m ajanduslikku  

'o lukorda, õppeedukust- jt. a s ja 
olusid. E raldi paigutatakse need 
üliõpilased, kellel esines rah u ld a
vaid hindeid. T eatud privileege 
üliõpilaste reastam isel, kellel on 
rahuldavaid  hindeid, tu leks anda 
nendele, kes on enne ülikooli as
tum ist pikem at aega töötanud.»

Ülikooli komsom olikomitee sei
sukohta neis küsim ustes toetas 
ka õppeprorektor sm. K. Püss 
n ing m ärkis, e t  üliõpilaste e tte 
panekud õppeplaanide p aran d a
miseks on tere tu lnud , sest v ii
mased pole ideaalsed ja  vajavad  
siit-sea lt kohendam ist, kuid  e tte 
panekud peavad olema väga 
konkreetsed, a inu lt siis saab rek- 
to ra a t  4jneid„.a r  vestada.

K onverentšlt^kõneldi ka

ч ÜLIKOOLI AJALEHEST
ja  ülikoolielu valgustam isest vä l
jaspool ülikooli.

«Üliõpilastelt enestelt laekub 
lubam atu lt vähe m aterja li, need
ki enam asti toim etuse tellim use
na. Seepärast teab a ja leh t vähe 
nejst probleem idest, mis kerkivad 
ülešž kursustel. Iga üliõpilane 
peab isikliku vastu tustundega 
suh tum a ajalehesse, sest meie 
üliõpilasperes on 3000 liiget. Toi
m etus ei jõua kõikjale,» ütles 
om a sõnavõtus Ly Seppel.

M. Merilo õ igusteaduskonna IV 
kursuselt tegi e ttepaneku  lõpeta
da praeguse satiirilehe «Poks» 
väljaandm ine. «Praegusel ku ju l 
v iim ane ennast ei õigusta, sest 
ta  on liiga inertne, kü lla lt su u r 
ja  teda  antakse harva välja. 
Oleks otstarbekas luua ülikooli 
a jalehes k riitikanurk , kus ilm uk
sid iga nädal värsked komsomoli- 
prožektori kontro llretkede m a
terjalid» .

Sm. U. Polisinski rääkis, et roh
kem  tu leb  ülikoolielu kajastada 
ü levabariik likus ulatuses. M uidu 
võib kõlam a jääda v ää r arvam us 
üliõpilaste kohta, nagu näiteks 
m ärtsikuu  «Nooruses» toodud 
K. Tam bergi stsenaarium i «Kol
m eteistküm nes möödam ineja» 
katkendis.

Esineja pidas vajalikuks k u tsu 
da stsenaarium i au tor ü liõpilaste
ga kohtum a.

K onkreetsed ettepanekud ja  julged seisukohad tõendavad, et 
kom som oliaktiiv suhtub  töösse asjaliku lt, mõtleb rohkem , tu n n e 
tab  rohkem .

T ahaks loota, et ak tiiv  k ind lustab  ka  konverentsi otsuste tä i t
mise. Ärgu kaotagu nad om a te ravust gruppides! K onverentsil jä i 
kõlam a mõte, e t kogu aastaringne komsomolitöö püsiks sellisel ta 
semel, nagu ta  on suviste tööde ajal, m illal om aalgatust ja  ener
giat jä tk u b  kõigeks.

K onverents tunn istas komsomolitöö m öödunud aruandeperioo
dil rahu ldavaks ning võttis töö edasiseks parandam iseks vastu  ü k 
sikasjalise otsuse, millee kajastusid  ka sõnavõttudes teh tud  as ja li
kud ettepanekud.

Rahvaluulealane teaduslik 
konverents

R ahvalaulude teaduslik  pub lit
seerim ine nõuab õige p ingsat e t
tevalm istustööd m itte  a inu lt m a
terja lide  trük ivalm is seadmiseks, 
ta rv is  on aga ka palju sid  teo ree
tilisi küsim usi lahendada.

«Vana Kandle» ettevalm istus
töödest kasvasid v ä lja  rahvaluu - 
lealased teaduslikud  konveren t
sid. Jä rjek o rd n e  konverents 
toim ub 11. ja  12. m ail T artu  
Riikliku Ülikooli ruum ides.

Regivärsilise rahvalau lu  koh
ta  on päevakorras neli e tte 
kannet: «Im provisatsiooni ja  
traditsiooni suhetest ja  selle u u r i
m ise m eetodist» (O. Kõiva); 
«Traditsiooni ja  im provisatsiooni 
suhetest pulm alauludes» (U. 
Kolk); «S tereotüüpsus K arksi 
lauliku  K adri Sarve lauluvaras»  
(Ü. Tedre ja  R. Mirov) ning 
««Loomislaulu» uue versiooni k u 
junem isest» (I. Rüütel). R egivär
si detailsem  tundm aõppim ine 
suurväljaande eel on akuu tne 
ülesanne. ^

R ahvaluuleteaduse ajaloo alalt

analüüsitakse W. A ndersoni te a 
duslikku 'pärandit (E. Laugas
te), K aarle K rohni ja  eesti folklo
ristika suh te id  (R. Viidalepp), 
K aarle K rohni lau lu -u u rijan a  
(V. Pino) ning Jakob  H urda 
suurü leskutse «Paar pälvid» osa 
eesti rahvaluu le  kogumises 
(S. Lätt).

K olm andaks päevakorda võe
tud  probleem iks on eesti rah v a
usund. U urim ise ü levaa te  sel 
teem al annab  A. A nnist.

K onverentsi korra ldavate  asu
tuste  esindajad  TA Keele ja  K ir
janduse Instituudist, TA Fr. R. 
K reutzw aldi nim elisest K irjan 
dusm uuseum ist ja  T artu  R iik li
kust Ülikoolist tu tv u stav ad  töö
ga, m is praegu tehakse «Vana 
K andle» väljaandm ise jä tk am i
seks.

Oleks loomulik, et k a  ü liõp ila
sed rohkearvuliselt sellest kon
veren tsist osa võtaksid, ja  m itte 
a inu lt kuula j aina, vaid esitaksid 
oma arvam usigi käsitle tavate k ü 
sim uste kohta. E. LAUGASTE

Pildil üleval: F üüsika-M ate
m aatikateaduskonna üliõpilased  
üld füüsika  praktikum is.

All: TRÜ arvu tuskeskus. V a
nem  teaduslik töötaja Agnes  
S ikk  töötfimas arvutusm asinal 
«Ural-1».

«Kuidas teil niisugused pahan
dused siis. juhtusid?»

N oorm ees• räägib. P uhtsüdam li
ku lt, ausalt. Vahel juh tub , et al
les teisele inim esele rääkides h a k
kad ise oma tegude üle järele 
mõtlema. O lem atuks midagi enam  
teha ei saa. Jääb ainult usaldada  
oma m ure kellelegi, kes on sinust 
vanem , targem. K uulda va ja lik 
ku  nõuannet, kuidas oma süüd  
lunastada ja  ku i vaja, siis kanda  
ka karistust.

Tarka sõna vajatakse vahel 
ka hoopis d iskreetsete asjade 
puhul.

Vanem ad keelasid tütarlapsel 
abielluda noormehega, keda ta 
armastas. T üdruk õpib ikkagi ü li
koolis, poisil aga pole kõrgem at 
haridust. Et asi oleks kindlam , 
võtsid «arm astavad vanem ad» 
ära tütarlapse passi. Mis teha? 
K us on inim ene, kes annaks nõu? 
See inim ene leidus — A rstitea 
duskonna parteibüroo sekretär 
sm. M etšetin.

N ii- ja teistsuguseid probleeme 
tuleb sm. M etšetin il tih ti lahen
dada. A rstiteaduskond  on ülikoo
li suurim , head ja  halba on pa l
ju . Kõigega kursis olla ja  kõ i
gest osa võtta  — see nõuab  
energiat ja  m is peaasi — huvi 
inim este vastu, oskust neid  
õigesti hinnata.

Vaevalt leidub peale tem a veel 
palju  inimesi, kes tunneksid  
kõiki teaduskonna üliõpilasi m it
te a inu lt näo ja  nim e, vaid ka  
iseloomu ja tegude järgi. Ei ole 
siis ime, et iseloom ustuste k ir ju -

PARTEI ELU

tam isel kõigepealt tem a poole 
pöördutakse.

Üheksa aastat on ta juh tinud  
parteitööd A rstiteaduskonnas. 
Selle aja jooksul kasvas organi
satsioon nii arvuliselt (praegu on 
teaduskonnas 63 kom m unisti ja  
8 liikm ekandidaati) ku i erikaa
lult. Parteiliikm eid  on enam ikus  
kateedrites. Võrreldes parte itu te  
õppejõududega оц kom m unistide

inimene
osa teaduslikus töös tunduva lt 
suurem . Tõusnud on ka  teadus
konna komsomoliorganisatsiooni 
tähtsus ja otsustusvõim e.

V iim aste aastatega on A rstitea 
duskonnast saanud üh tne ja tu 
gev ko llek tiiv . Silm as pidades 
tem a suurust polnud seda ju st 
kerge saavutada. Omajagu vaeva  
nägi selle heaks ka sm. M etšetin, 
ja  see vaev ei olnud väike.

K ust võib siis D m itri M etšeti- 
nit leida? Ülikooli parte ikom i
teest, A rstiteaduskonna  dekanaa
dist, ka teedritest. Igal pool on 
ta oma inim ene.

K ui parteikom itee töötajate  
käest küsida, kellega on kõige 
vähem  m uret, kellega võib ves
telda kõigie m itm ekesisem atel 
teemadel, olgu siis aatomisõjast 
või kunstist, arstiteaduse prob
leem idest või seenekorjam isest?  
K es on kõige tähelepanelikum  
kaasinim este suhtes? Vastuseks  
saame: m uidugi seltsimees 
D. M etšetin. M. S A A T

Ametiiihingubüroo töö 
Bioloogia-Geograafiateaduskonnas

oli päevakorras m ain itud  te a 
duskonna partei-algorganisatsioo- 
nis toim unud lahtisel koos
olekul.

M illest rääkis aru an d ja  am e
tiühingubüroo esimees dots. 
L. Vassiljev?

A m etiühingubüroo sektorite te 
gevuse iseloom ustam isel tuleb 
esile tõsta ak tiivselt ja  jä r je 
k indlalt töö tanud õppe- ja  te a 
dusliku töö sek to rit eesotsas as
sistent A. Kaldaga. V äärib m ä r
kim ist ka laekuri E. Tam m em äe 
hoolikus.

K aasaruand ja  L. A ru  sõnavõ
tu s t jä i kõlam a mõte, e t eelneva 
büroo tegevusega võrre ldes on 
tegem ist edasim inekuga.

E ttekand j ale esita ti rohkesti 
küsim usi ja  läbirääk im istest võ t
tis  osa 12 sõnavõtjat,

M itm ed sõnavõtjad (sm-d Miid- 
la, Viiding, Perk) tõid esile, e t 
kõige nõrgem  on massilise o r
ganiseerim istöö sektori töö (dots, 
H. Remm), ku s juh tim ist ei ole 
üldse näha. P uudub k o n ta k t 
am etiühingubüroo ja  -rühm ade 
vahel.

Koosolek võttis vastu  otsuse, 
m illes rõ h u ta ti e r it i  v a jad u st su u 
n a ta  ja  kontro llida suurem a 
nõudlikkusega sektorite, e r iti 
m assilise organiseerim istöö sekto
ri tegevust.

V. MUREL



KINOKOMMENTAAR

Eksperiment

ke lle le  õilm itsed, keuadlill aasal? 

Kas õitsed vaid endale lõbuks

kas kirendad tuhande liblika rõõmuks, 
kes järgm isel õiel sind enam ei mäleta,

või õitsed ja väreled, ootusest tu lvil, 
et m urraks sind arm astav käsi?

' Neid on kaks. K aks füüsika-  
tnatem aatika pedagoogilise haru  
kolm anda kursuse üliõpilast meie 
toas. H elle-K aja on p ik k  tum eda
te juuste  ja silmadega tüdruk , 
kelles ■ on m idagi ta ltsu tam atu t, 
im pulsiivset. Temaga vaidleme 
kun i ägestum iseni, unustades 
kõik üm berringi. «H elle-K aja on 
rom antik,» arvavad kursusel tü d 
rukud . Jaa, ta on tund lik  ning hell 
ilu  suhtes. Ma m õtlen, et oskuses 
näha enda üm ber kaunist, poeeti
list, ja  siis vaim ustuda  — see 
teeb  rom antiku  rom antikuks. 
Aga süttida võib ka pealtnäha  
‘ku ivade ja keeruka te  valem ite  
rangest seaduspärasusest: ka se
da olen nüüd kogenud.

V iim a on aeglasem, rahulikum , 
tasakaalukam . Pärit maalt, on ta 
m aast-m adalast harjunud raskus
tega, teab, m ida tahab. K ui ke l
lelgi on raske ja  valus, juh tu b  
ikka , et V iim a aitab ja lohutab. 
Tal peab olema m ingi sisemine 
reserv, m ingi osa enda m inast, 
m ida saab teistele anda. Viima  
näib teiste kõrval lõpetatum , va l
m im . •

Niisugused on meie V iim a ja

Rangel Valtšanovi 
film i «Päike ja  
vari» m ärgiti m öö
dunud aastal K ar
lovy Vary festivalil 
eripreemiaga eks
perim endi eest. Nüüd  
on see teos jõudnud  
meie ekraanidele.

Milles on siis selle 
film i eripära?

Süžee puudum ine, 
filosoofiline d ia
loog, sümboolika  — 
sellega oleme me ju 
ba harjunud, see 
pole enam m ingi 
eksperim ent. Valtša . 
novi film  m uutub  
kohati eksperim en
teerim iseks eksperi
m endi pärast.

F ilm is räägitakse  
igavestest teem a
dest. Elu, armastus, 
surm , aeg. P raktika  
on näidanud, et iga
veste asjadega tuleb  
olla ettevaatlik  — 
võib tekk ida  ühe- 
päevateos. Ei tohiks  
olla nii kergemeelne  

ja äärm iselt printsipiaalne poiss, ja jä tta  kõike l õ - 
kelle abile võid alati loota.

M art räägib m uhedat ju ttu  ja  
silmad naeravad prilliklaaside ta 
gant. Uurib ja puurib  üksipäini 
arhitektuuria last k irjandust ja

jo pudened külmade hallade
puutest,

JA A K  PÕLDM ÄE

p u n i  m õtlemata.
In im vaenulik  filo 

soofia vajab palju  
tugevam at vastas- 
rinnet ku i ju lgustav

käegalöömine: «Oh, 
sõda ei tule n iik u i
nii!» Teem a on liiga 
tõsine, ainult e f ek
tidest ei piisa. Ja 
Salvador Dali m a
neeris film itu d  v i
sioon h u kkunud  
m aailm ast on em ot
sionaalselt pa lju  m õ
juvam  ku i rahvaste  
karneval film i lõ
pus.

On vaja argum en
teerim ist. Eriti kui 
film i loojad on ees
m ärgiks seadnud f i 
losoofilise traktaat-  
poeemi.

Süm bolid nõuavad  
suurt sisem ist sel
gust, m ida ei tarvitse  
tingim ata öelda nen 
de välise kü lje  k o h 
ta. Nad ei pea ole
ma lõpuni välja öel
dud, ku id  olgu lõpu
ni m õeldud. Näiteks 
jooks amforaga, m is 
on ainult n ä i l i n e  
sümbol. Või gloobu
sega m ängiv poisike. 
Või valgete laevade 
kahekordne ko h tu 
m ine. Need ku jund id  
kasvatavad meie 
m õtlem ises p inna
pealsust.

N iipalju  film i ü l
dise kontseptsiooni 
kohta.

Eraldi võttes on 
film is m uidugi palju  
head, eelkõige ope
raatoritöö. In im keha  
ilu, meri, dram aati
lised kontrastid. 
Hea on stseen, kui 
esimest korda tuleb  
vari, tu levad tuul* ja 
hirm . Eespool n im e
tasin juba katastroo- 
fijärgseid võtteid. 
Sam uti amfora p u 
runem ine, kalm istu  
ja teised stseenid.

Näitlejaist rahul
dab enam  poolatar 
A nna  Prucnal oma 
terava ekspressiivse  
laadiga. Georgi N au
m ov noormehe osas 
jätab ükskõikseks.

Ei saa öelda, et 
film  on ebaõnnestu
nud. K uid sellistel 
teem adel võib luua 
ainult häid film e. 
K ui jäetakse põhjani 
tungim ata, kui pole 
jõudu  ega aega lõ
puni mõtelda, võib 
selline film  ilm um ata  
jääda. A jastu  tu li
p u n k t nõuab peent 
ja tarka analüüsi. 
Head eesku ju  anna
vad «Ühe aasta 
üheksa päeva» ja 
«Ivani lapsepõlv».

M. .U N T

Inimesed ühelt kursuselt TRÜ rotaprint

tüdrukud  usuvad, et teab kõiki 
maailma asju. Teda tun takse ka  
suure asjatundjana raadiotehnika  
alal.

A rkadi, kes töötab pärast loen
guid laboratooriumis ja  õhtul h il
ja seab sam m ud m uusikakooli 
poole

Ühel nädalavahetusel käidi 
kursusega Vellaveres. Tagasi tu l
di pruunidena, väsinutena, rahu l
olevatena. Olid teinud orientee
rum ism ängu suurele tordile, tu t 
vunud  Kiigemäe nõlvadel lum e 
struktuuriga  ning üldse saanud  
palju lõbu ja nalja.

Olen viib inud nende kursuse-

Täna etendub «Peer

Tänavu on jõu tud  välja  anda üle 
200 trükipoogna ligi 40 eri nim e
tusega. TRÜ kirjastusgrupis 
ootavad jä rjek o rra s  uued m a te r
jalid.

E riti agara lt on ro tap rind i või-

tüdrukud!
Gynt»!

õ h tu ti  vaidlem e mõnikord. L e
bame selili Voodis ja Maie silmad  
jälgivad laes liikuvaid  viirastus
likke valguslaike, m ida tekitab
raagusoksane puu  hilise auto  kateaduskond, A rstiteaduskond, 
valgusvihus, ja siis tu levad iga- võõrkeelte kateeder.

Töö kiidab 
tegijat

Oleme h arju n u d  vajadusega 
rääk ida või lugeda headest in i
mestest. Oleme h a rju n u d  nende 
inim este olemasoluga nagu rõõ
mudega.

Nad ei ta rv itse  olla sugugi m it
te erilised. Ei, ei m iks ju st seda? 
On lih tsalt hea tunda (või ainult 
teada) tavalisi, töökaid, südam 
likke kaaslasi enda üm ber. Selli
seid, kes m õtlevad teisele inim e
sele.

«Ma ei saa öelda, e t ta  oleks 
erakordselt 'andekas ja  silm apais
tev, ku id  ta  teeb pidevalt ja  k o r
ra lik u lt oma tööd,» ütleb  M ajan
dusteaduskonna prodekaan  H. Sii- 
gu r ühe om a õpilase kohta.

K ellest oli ju ttu ?
Heino Tonsiver — M ajandus

teaduskonna diplom and ja  ÜTÜ 
rahandusring i esimees. Ta on 
kaks suve v aba tah tliku lt töö ta
nud Balti Soojuselektrijaam a 
kom som olilöökehitusel ja  ühe 
R uhnus m aaparandustöödel.

K om som oli-aukiri tõestab sõ- 
nadetagi tem a tublidust.

Sügisesed kolhoosinädalad oa 
rahm eldam ine — ka selles pole 
nagu midagi eriskum m alist. Igas 
töös võib ju  töömees olla! Eks 
ole?

Spordialaks — laskmine. Heino 
kuulub  ka teaduskonna võist
konda.

Loeb palju. K aaslased ütlevad: 
«Ta on hea poiss. Väga abival
mis.» Ja  m ida veel?

Võib-olla räägiksim e sel aastal 
esita tud  võistlustööst. Selle pea l
k irjaks on «Rahandusosakondade 
ülesanded kom m unism i eh itam i
sel». A ktuaalne teema!

«Tallinna R ahandusosakonnas 
saadud tööprak tikat on edukalt 
üldistatud,» ü tleb  juhendaja  
H. Siigur. «Eriti h inna tav  on r ii-

sugused m õtted. Kõige rohkem  
sellest, m is ees ootab. M issugune 
on see elu, ku h u  me paari aasta 
pärast astume?

nagu kõige püham  ja kallim .
Me räägime sellest, m is  saab, 

kui m õtlevad, masinad liiga kau-  
koosolekutel. Ägedad sõnavõtud, gele arenevad, nurisem e, m iks

Kuid niisugustest asjadest ta- geoloogiat», Lääne-Euroopa k ir- 
valiselt ei räägita. See asub ku -  janduse ja  klassikalise filoloogia 
sagil sülgaval iseendas, varja tud  k ateedri õppejõudude koostatud

m aiusi ä ra  kasu tanud  M ajandus
teaduskond, _ Füüsiika-M atem aati- gitu lude-alase töö analüüs. K rii

tiline lähenem ine 'asjale peaks 
aga aitam a kõrvaldada ru tiin i 
rahandusorganeis.

Lõplikku h innangu t teh tu  koh
ta  m uidugi veel anda ei saa». Nii 
nagu ei saa teha  seda ka H. Ton- 
siveri enda kohta. Otsuse lange
tavad  aeg ja  inimesed. Heinol on 
tu levane tegevuspaik juba teada: 
Tallinna L inna Rahandusosakond. 

Täit töömehe visadust!
E. ÕUNAS

M ahukam atest teostest võiks 
nim etada H. Siiguri «F inants- 
õiguslikke akte» I ja  II. A. Rõõ- 
m usoksa ja  M. V iidingu «Üldist

I.-P. PADERNIK
meie H elle-Kaja. K ui võrdleksin igaüks kaitseb oma seisukohta, on peenekontsalised kingad poes
neid omavahel kirjavahem ärgili- 
selt (kui nii tohib!), oleks Helle- 
Kaja nagu hüüum ärk ja V iim a  
nagu p u n kt. N ing neid punkte , 
m õttekriipse, küsim ärke ja ko 
masid on neil praegu kursusel 22.

Seal on Jaan, osakonna ko m 
som olisekretär, õpib eriprogram 
m i alusel psühholoogiat — tõsine

arvamused lähevad lahku. Helgi, nii kallid, räägime kvantgeneraa-
p ikk , otsustava ilmega tüdruk, 
tõuseb ja ütleb oma sõnad. Kaa
lukad, julged..Tõuseb paham eele- 
sum in. Inim esed m õtlevad. Siis 
kostab esimene hääl: «Tal on ju  
õigus!» Seda kinn itab  üksm eel
ne hääletamine. K õik on ,jälle 
korras ja hea! « Lähme Heatrisse,

Temast saab tubli arst
«Mis ta teeb? Teeb pilte ja 

kasvatab poega. Mängib natuke  
akordioni, na tuke kitarri.»

«K unagi, m äletate, käis sõud- 
mas. Hüppas langevarjuga. Ujub 
hästi.»

«Laulum ees on ta ka.»
Kursusekaaslased, teavad A n ts  

K allikorm ist rääkida palju  head. 
Võib-olla on teinekord riieldud■ ja  
torisetudki, kuid  viimase ku rsu 
se kevadel . ei tu leta ta  meelde 
selliseid asju. K üll m äletatakse  
K asahstani viljapõlde ja  sauna, 
m ille kü tm isel a inult A n ts  tü d ru 
ku tele  appi tuli. M äletatakse kol- 
hoosisügiseid, ku i vastu ta jaks ja  
organiseerijaks oli jälle A n ts  
Kallikorm .
. «Istu m e, laiskleme, aga siis tu 
leb A n ts, räägib rahu liku lt ja  
huum origa niisuguse ju tu  maha, 
et sul tuleb kange töötahtmine.»

«Ta oskab nii rahu liku lt veen 
da, et ei taha teda alt vedada.»

«Ja ta võtab alati ise kõigest 
osa, olgu siis kerge või raske. 
K ui ta aga m idagi otsustab, siis 
küsib ikka  teistelt, m is nem ad  
a rv a va d ...»

ÜTÜ A rstiteaduskonna  nõuko
gu esimees olla pole nali. A n ts  
on sel kohal kaks aastat vastu  
pidanud. On te inud  pa lju  teadus
like konverentside õnnestum i
seks, ise alati külalistega kaasas 
käinud. Sügiseseks V ilniuse-sõi- 
duks organiseeris m ugava bussi. 
Kirurgiaringile m uretses koeri. 
Ehitas koos poistega koerte ope- 
ratsioonitoa. Töötas kirurgiarin-

gis ja tegi seal koos kolm e selt
simehega auhinnatöö, m is sai I 
preem ia nii ülikoolis kui ka va 
bariigis. Kogu dilikooliaja kestel 
on ta õppinud «viitele». Talle 
teh ti ettepanek jääda aspirantuu
ri — eks seegi räägi enda eest.

Sellest V I kursuse üliõpilasest 
— peatsest arstist — on räägitud  
ennegi, nii et praegu ei räägi me 
tem ast esimese avastuse õhinas. 
On lihtsalt hea, et leidub selli
seid „rahulikke ja tublisid  in im e
si. On hea, ku i in im ene oskab 
suuri asju vaikselt teha  — veel 
parem , et ta sealjuures uhkeks  
ei lähe.

M. K A L A M Ä E

torist ja  telepaatiast, püüam e k u 
jutleda, m ida tooks endaga kaasa 
sõda, ja  loeme hardusega Jesse- 
ninit.

End tu liseks idäkinud, kuulem e  
ühel vaikusehetkel, kuidas kusa
gil lööb raekoja kell kolm  kõm a
vat lööki. Aeg on magama heita.

H om m ikul algab uus päev.
Funktsionaalteooria, poliitiline  

ökonoomia, teoreetiline füüsika , 
kõrgem  algebra . . .  stopp  — loen- 
gupäev on läbi. Aga pärast seda? 
H elle-K aja näiteks läheb kinno, 
Helgi ja  M aim u naiskoori laul
ma, V iim a marsib fotolßboratoo- 
rium i, K iira võtab naglid ja  kaob 
staadionile, Mardi sõpradeks 
saab veel tundm ata  tarkade raa
m atu te im em aailm  jne. jne.

Homme on raadiotehnika p rak
tikum , tuleb lahendada m ate
maatilise füüsika  harju tusü lesan
ded. T üdrukud  käivad ühest toast 
teise, arutavad, peavad nõu. 
K orduvad autoriteetsed sõna- 
m onstrum id  — m ultivibraatorid, 
R-C generaatorid, stabilisaator, 
vilksatavad ärevad lausekatked: 
« ... kuidas oleks tagasiside-koe- 
fitsiendiga, ku i ma siia selle ta 
kistuse vahele panen?»

« ...  Aga m ul, tüdrukud , ei jää  
lineaarm oonutused lubatud p iiri
desse.» Oi, nad on ik k a  targad 
küll. K ui seda kuuldavalt vä ljen 
dan, maerdakse kaua ja  lõbu
salt. Nemad ei teadvat ega oska
vat m idagi. K ui juba keegi, siis 
vahest M art, Jaan, Jaak.

Nii läheb päev, teine, kolmas.
«Kaksküm m end,» ü tles Viima  

ükskord  m a trik lit vaadates. 
«M hm , m is kah teküm m end  sa 
seal pom ised?» ühm asin vastu. 
«20 eksam it on juba tehtud,» sain 
vastuseks.

Veel ü ks  selline kaksküm m end , 
ja  lõpeb üks etapp nende 22 
elus — raske, tõ tlik, eru tav ja  
kaunis. Tuleb teine, võib-olla  
veel raskem , veel erutavam  ja 
veel kaunim .

A. TI NG AS

EN SV m itm ekordne m eister kunstilises võim lem ises m eister
sportlane Maire K am arik lõpetab sel aastal TRÜ kehaku ltuuri-  
osakonna. Tänavusele IV  kursusele anti esimesena ülikoolis ko m 
m unistliku  töö kursuse austav nim etus. Selles on ka  M airel te e 
neid. Kõige selle juures juhendab diplom and naistevõim lem isrüh-  
mi. Maire K am arik on ka itsnud  ülikooli ja vabariigi spordiau  
lugem atutel võistlustel. Tuleval laupäeval-pühapäeval võime näha  
teda jälle vabariiklikel kõrgem ate koolide esivõistlustel Tartus.



KaugõppijateleKiiremini, 
kõrgemale, 
puhta
malt!

N ädalavahetusel 
lõppesid ülikooli 

m eistrivõistlused r a t
sutam ises. Eelm istest 
erinevalt ei olnud 
seekord kavas võist- 
konnasõitu. Ü ksiku
te l aladel olid aga 
tu n d u v a lt parem ad

* A rstiteaduskonna 
ratsasportlased.

T ublilt esinesid 
algratsutam ises al
gajad, kelle seast 
hu lk  sõitjaid  läbis 
kergem a klassi par- 
k u u ri puh ta lt, tä ites 
seega nõutava III 
spordi j ärgu  norm a
tiivid. K okkuvõttes 
(maneežisõit +  tak is- 
tussõit) olid parem a
teks Rebane (hobu
sel T uljak) 97 p unk 
ti, V. G utm an (Ar- 
tek) 86 p., K ask (M enuett) 85 p. 
ja  A. Adamsoo (Tuljak) 84 p.

Vanem a rühm a alg ra tsu ta ja test 
ei suu tnud  keegi lõpetada tak is- 
tussõitu. M aneežisõidu arvestuse
ga oli esim ene A. A asm aa (Vul
kan) 33,3 p. Kahevõistluses saa
vu tas esikoha tu b lilt esinenud 
L. K itsem ägi (M asurka) 60 m ii
nuspunktiga, jä ttes teiseks m ul
luse ülikooli m eistri M. Tam m e 
(Sale) 82 m iinuspunkti.

K ergem a klassi takistussõidus 
esimes edukalt võistluste debü tan t 
A. Enno (Tuljak) — esikoht 7 
m iinuspunktiga. Teine oli L. K it
semägi.

M öödunud näda la  keskel to i
m usid TRÜ võistlused võim lem i
ses, et selgitada parim ad rü h 
m ad esinem iseks ENSV üliõpi
laste 1963. a. m eistrivõistlustel.

Võistluste võ itjaks tu li I k u r
suste koondrühm  (õppejõud 
L. Vestre), kogudes 17,6 punkti. 
IV—V kursuste  koondrühm al tu 
li leppida teise kohaga (16,9 
punkti). Järgnesid  sam a punktide

N eljand at ko rd a koqunesid vaba
riiq i o rien tee ru m is ko llek tiiv id  
öiseks teatevõistluseks «Spordilehe» 
rä n d k a rik a le . Seekordne Jüriöö- 
Jooks K arksi-N uias ületas k o rra ld u 
selt kõ ik  eelm ised. A jaloolise jü riö ö  
hõnqu oli tunda nii 500-pealise tõ r- 
v ik u k a n d ja te  ronqkäiqu  m arsis  
Nuia alevist läbi süqava ü rqo ru  
K arksi lossivarem eten i, kunaqisel 
lossiõuel süüdatud h iiqellõkkes kui 
ka a jaham bast pure tud  lossim üüri- 
del hom m ikuni v ilkuvates  tu lesilm a- 
des. Võistlus pakkus ko rd um atu t 
elam ust sadadele osavõtjatele ja  
pea ltvaata ja ile .

Kell 23 avasid 67 esimese vahe
tuse m eesvõistlejat kinnise üm bri: 
ku võ istluskaard iq a. Mõned hetked  
h iljem  sööstsid v ilk u v a d  va lqusvi- 
hud läbi oru Nuia alevi poole. 
A in u lt mõned üksikud võ istle jad  
valisid vastassuunas m ineva au to
tee. Mis siis esimese vahetuse ra ja l 
toimus?

Otse m inevate võ istle jate  hulqast 
tõusid esikohale o rien tee ru jad  Kask 
Ja T õ nu rl. Suurel tõusul liitus nen- 
deqa P ä rn a k iv i. V ilk u v a t ko lm iku t 
asus Jälitam a kuni 50 tasku lam bi

Tatjana Saar (A rstiteaduskon
nast) oma ratsu Tuljakuga.

Keskmise klassi takistussõidus 
tu li m eistriks tu b lit sõitu n ä ida
nud T. Saar. Järgnesid  T. Velgre 
ja  T. V ardja.

Raskem a klassi takistussõidus 
saavutas teise m eistritiitli T. S aar 
(Tuljak) 3 m iinuspunktiga. (Tuleb 
m ärkida, e t ratsm ega hoolikam al 
üm berkäim isel oleks võistleja 
p ark u u ri läbinud puhtalt.) Teine 
oli T. V ardja ja  kolm as L. K itse
mägi. Tublilt sõitsid ka  m ullune 
selle ala m eister M. Tam m  ja 
T ruupõld.

H. RÄTSEP

arvuga II kursuste 1. ja  2. koond
rühm  ning A jaloo-K eeleteadus
konna III kursuse rühm .

Kõrgem ate koolide 'kunstilise 
võimlemise ja  rüihmvõimlemise 
võistlused toim uvad 27. aprillil 
kell 18 ja  28. aprillil kell 12 
V. K ingissepa tn . 19 suures saa
lis.

k iirte v ih k u . Tempo tõusis. Ju h tija il 
polnud m ahti k a a rti vaadata — 
saaks aqa massi eest m inem a; m as
sil polnud sam uti aeqa ka arti s il
m ata — iqa hinna eest püüti jä re 
le jõuda esim estele. A lles paari- 
kolm e k ilom eetri jä re l selqus, et 
võetud kurss läks o lu lise lt lahku  
esimese k o n tro llp u n k ti suunast. Siis 
oli ju ba h ilja  — kes kaotas as jatu lt 
paarküm m end m in u tit, kes aqa iqa- 
suquse võ im e orien teerum iseks  
kottp im edal, tu nd m atu l m aastiku l. 
Nii otsustasid ju h tk o lm ik  ja  m assi
psühhoos suure teene ü likooli esin- 
dusvõistkondadele, s e s t. . .

Ustav M ike lsaar ja  Olavi K ärn er  
olid need, kes ei läinud massiqa 
kaasa. V alin ud liikum iseks r in q i- 
m ineva, kuid hästi m äära tava  auto
tee, asusid ka nemad k iiru s t «üles 
k ru ttim a » . Oma suureks üllatuseks  
jõudsid nad tä ie likus  pimaduses ja 
vaikuses esim estena 1. ko n tro ll
punkti (kuhu Jäid kü ll ü le jäänud 65 
võistlejat?). Ka järqm ised  ko n tro ll
punktid  läb iti Jooksult ninq tuledes 
säravale  vahetuspaiqale lossivare- 
m eis saabusid m inutilise  vahea jaqa  
esimestena 2 ü likooli o rien tee ru ja t

(Algus ajalehes nr. 12,
19. aprillil 1963.)

S idem epidajaks õppesessiooni
de vaheaegadel õppejõudude ja  
üliõpilaste vahel on seni olnud 
kaugõppeosakonna poolt k o rra l
datavad väljasõidud nendesse 
keskustesse, kus asub arvuliselt 
rohkem  kaugõppijaid, eriti T al
linna. Need väljasõidud teostu 
vad kindla graafiku  kohaselt sel
lel Õppeaastal endiselt kord kuus, 
kuid järgm isel juba kaks korda.

Käesoleval sem estril on õ ig u s
teaduskonna õppejõud H. F rey- 
m ann, E. Laasik, I. Sildmäe, 
E. Salum aa, H. Rink väljaspool 
seda g raa fiku t ka teistel päeva
del kom andeerim ise korras T a b  
linna sõitnud loengute p idam i
seks, konsultatsioonideks, eksa
m ite ja kursusetööde vastuvõ
tuks.

See on aidanud kaugoppijail 
likvideerida akadeem ilist võlgne
vust sem estri keskel, m is om a
korda on eelduseks eeloleval ke- 
vad-suvisel eksamisessioonil pa
rem ate õppetagajärgede saavu ta
misel.

M ajandusteaduskonna Tallin
nas asuvaid üliõpilasi on pidevalt 
ab istanud  Tallinna rühm a koha
pealsed õppejõud. T artu  õppe
jõudude poolt on Tallinnas to i
m unud õppetöö ainu lt neis aine
tes, milledes T allinnas õppejõud 
puuduvad. Seesugustel puhkudel 
on Tallinna sõitnud õppejõud
H. M üür, P. Kask, L. K angur.

Õ ppe-eksam isessioonidevaheli- 
sel perioodil tuleb  kaugõpoel e r i
ti tähelepanu  pöörata ju st nen 
dele õppeainetele, -kus on m aha
jää ja id  kõige rohkem. Tarvis 
on selgitada m ahajääm use 
põhjus ja  tõm m ata üliõpilasi 
kaasa selle likvideerim isele.

Siin on suureks abiks see, kui 
ka õppejõud oma õppeaines on 
pidevalt teadlikud iga kaugõppi- 
ja  edasijõudm isest ja  koos deka
naadiga astuvad samme m aha
jä ä ja te  abistam iseks.

24.—29. m ärtsin i korra ldatud  
konsultatsioonide ja  akadeem ilise 
võlgnevuse likvideerim ise päeva
dest võttis osa 67 Õ igus-M ajan- 
dusteaduskonna üliõpilast, m illi
ne arv  oli küll suurem  sügise
sest, kuid arvestades üliõpilaste 
ü ldarvu  siiski väheldane. See osa 
kaugõppe tööst nõuab üm berkor
raldam ist.

Häid tagajärg i andis suvise ek 
samisessiooni üksikutes õppe- 
(—)  11 C_J 11 C_) 11 CU II  CD  11 CD 11 CD  11

(H ubert P ärn ak iv i kom m enteeris  
pärast oma s tarti nii: «Olqu see v i i
m ane ko rd , kus ma teiste jä re le  
jooksm a lähen; ta rv is  on ikka  oma 
peaqa m õelda!»)

Teises vahetuses suurendasid  
M aire  M iljan  Ja Anne Palqe edum aa 
vastasvõistkondade ees küm m ekon
na m in u tin i. 5-m inutilise vaheqa  
läksid kolm anda vahetuse ra ja le  
Madis A ru ja  ja  M ait M iljan . Meie 
rõõm ul polnud p iire  — nüüd peaks 
edum aa veelqi suurenem a.

Väqa hea jooksjana kasytas M ait 
M iljan  sama ta k tjk a t mis Ustav Mi- 
ke lsaarq i — ta valis ra ja le  r in q i- 
m inevaid  suuri autoteid . Kõik  
klapp is su urepäraselt Ja M iljan  lä
bis lin nu lenn u lt 6 km  41 m inutiqa . 
A ru ja  takerdu s kah ju ks otsem lne- 
kuqa sohu ja  andis vahetuse üle  
alles ne ljandana. K u ldm edalipre- 
tendentideks oli tõusnud TRO te ine  
koosseis.

Eelviim ases vahetuses neljandana  
ra ja le  läinud T iiu  L ib lik  näitas, et 
ta on tõesti k in d la im  va b ariiq l nais- 
o rien tee ru ja . Ta möödus kahest 
eesolijast, püüdis kinn i varem  s ta r
tinud Leili Ruto (vabariiq l eksre- 
ko rd iom an ik  800 m jooksusl) ninq

saabus koos tem aqa esimesena v a 
hetuspaiqale. S uu r töö oli tehtud  
ninq viim aseks vahetuseks oli seis 
«Eesti Tööstusprojekti» ninq TRÜ 
esindusvõistkondade vahel 1:1. Te i
sed olid kauqele m aha jäänud. Vas
tu ootusi polnud va b ariiq i värske  
m eister Tõnu Laja heas jooksuvor- 
mis ninq TRÜ ankrum ehel A rne  
K iv is tiku l polnud raskusi vahet p i
deva lt suurendada. Kaitsnud ko l
m andat korda «Spordilehe» ränd- 
k a rik a t, om andasid TRÜ o rien tee ru 
jad selle käesoleval aastal jääd a
va lt. Järqm ise rä n d k a rik a  peab ta 
vakohaselt v ä lja  panem a TRO.

Esm akordselt arvestati Jüriöö- 
jooksu ka v a b ariiq i m eistrivõ istlus
tena teateorienteerum ises. Seeria 
öiseid eelvõistlusi Raadil, Elvas ja  
V ellaveres ninq küm ned jooksukiio- 
m eetrid  Põltsam aa m aanteel andsid  
m eile hea m edalisaaqi. Kuldsesse 
viisikusse kuulusid  U. M ikelsaar, 
M aire  M iljan , M. A ru ja , T. L ib lik  ja 
A. K iv is tik . P ronksm edalid  teenisid  
v ä lja  O. K ärn er, A. Palqe, M ait 
M iljan , M. lill Ja E. Loik.

A. K IV IS T IK

ainetes kogu kursusele paaripäe- 
valise (laupäev-pühapäev) loen
gu tesarja  ja  eksam ite ko rra lda- 
m ine4 Nii näiteks sooritas rah a n 
dusharu  IV kursusest, kus k u r
suse 20 üliõpilasest kohale tu li
14, osa ka eksam eid. Suvine ek 
samisessioon on nüüd  kergem.

Eelseisev kevad-suvine õppe- 
eksamisessioon peab andm a kok
kuvõtte  õppeaastal teh tud  tööst. 
Sessiooni õppeedukusele on väga 
täh tsad  sessiooni tunnip laan id , 
sam uti nii üksikute õppeainete 
loengute arv  kui ka eksam ite 
ajaline jaotam ine. T unnip laan  
m äärab  selle lühikese a javahem i
ku töökorra, kus kaugõppeüliõpi- 
lane viibib ülikooli seinte vahel. 
Iga õppejõud peaks siin elavalt 
huvi tundm a oma õppeaine sei
sundist tunniplaanis.

Õ ppeosakonnale on aga p a l
ve, e t Õppe- ja  eksamisessioonide 
kesteks õpperuum id ka õhtustel 
tundidel oleksid kaugõppijate 
käsutuses. Sellel a javahem ikul 
on Õ igus-M ajandusteaduskonnas 
kohal 13 kursust, kes kuulavad 
loenguid 110 eri õppeaines. Lühi
keses ajavahem ikus nõuab õppe
töö organiseerim ine selles u la tu 
ses palju  ruum e, su u rt täpsust 
ja  ettenägelikkust.

Õppeedukus eksamisessioonil 
on tu n d u v a lt olenev sellest, ku i
das m a j u tam e kaugõppijaid  Õp» 
pe- ja  eksamisessioonil.

K augõppijate nim el on palve 
m ajandusosakonnale, kes alati on 
hoolt kandnud kaugõppijate m a
ju tam ise eest: aidake ka sellel 
kevadel. K augõppijad vajavad  
m agam iskohta, tekki, voodipe
su, öökappi, veenõu lauale, vähe-, 
m ait kord päevas kuum a vett, 
naisüliõpilased ka pesukaussi ja  
kui see ei ole võim atu, siis võiks 
m ajas olla ka üks triik raud . 
Teame, e t meil ei ole praegu veel 
suuri võimalusi, aga m e suuda
me siiski hädavaja likum a anda, 
kui selleks koondam e oma reser
vid ja  hea tahte.

Ühiste p ingutustega saavu ta
me, et ka kaugõppeüliõpilased 
võivad õppeaasta lõpule viia 
neile kõige parem ate õppetqga- 
järgedega.

L. KANGUR, 
kaugõppe prodekaan

Meie kriitika 
jälgedes

«M IKS NELI TOOLI?*
Ülikooli kohviku adm inistratsioon  

teatas, et toolide tassim ise ärahoid
m iseks m uretsetakse lähemal ajal 
igasse saali tagavaraks um bes 10 
tooli.

Etteheide kohvikuküiastajaile: rõ
dusaalist viiakse toolid kam inasaa
li, lisaks tuuakse neid ka «sealt 
auditoorium ist» kolmandalt korru
selt, kuid tagasi ei vii keegi. Saali 
koristam ine tööpäeva lõpul võtab 
seetõttu palju aega.

«VASTUSEKS H E IK K I K IR JA LE *
Et vene kirjanduse kateeder pa

lus lähem alt selgitust, saabus aja
lehe toim etusele «Heikki*« vastus, 
m is saadeti läbiarutam iseks edasi 
vene kirjanduse kateedrile.

VAHEST SAAKS SEDA  
LA H E N D A DA  N11?

(Vastuseks ajalehes «TRÜ» nr. 11,
12. aprillist 1963 ilmunud artiklile.)

Saksa ja inglise keele kateedrite  
kollektiivid on arutanud tähelepane
likult nim etatud kirjutist ja soovi
tavad järgmist:

1. Seni kui ülikoolil ei ole võim a
lik  üliõpilasi Ja õppejõude varusta
da vajalike õppelintidega, tulfeb 
soovitada veelg i juurde m uretseda 
isiklikke helilinte.

2. K eelelaboratoorium i juurde 
on hädavajalik määrata laborant, 
k es võiks muude ülesannete kõrval 
tegelda ka õppevahendite laenuta
m isega õhtupoolikuti (s. o. teises  
vahetuses).

3. Ajaloo-Keeleteaduskonna raa
m atukogu juhataja on nõus kollek
tiivselt m uretsetud helilinte võtma 
raam atukogu ruum esse hoiule. Iga 
laenutaja on kohustatud kirjutama 
laenutussedelile  oma nime, kuupäe
va, kellaaja.

4. Tuleks taotleda, et TRÜ keelte- 
laboratoorium  saaks juurde m ag
netofonilinti se llises koguses, et 
võiks kõigile keeleõppijatele neid 
laenutada pikem aks ajaks (kuni üli
kooli lõpetam iseni) isiklikuks kasu
tam iseks.

Esm aspäeval ja neljapäeval kella 
10— 11 saab ülikooli peahoonest osta 
pileteid kinos «KOMSOMOL» linas
tuvate lühifilm ide

«KUUBA NOVELL» 
ja «REALENGO 18»

kõigile seanssidele.

Prof.
V. HIIE

24. ap rillil lahkus ootam atu 
surm a tõ ttu  meie keskelt T artu  
R iikliku Ülikooli A rstitea
duskonna stom atoloogia kateed
ri ju h a ta ja  professor m editsiin i
doktor V alter H i i e .

Professor V. Hiie on sündinud 
7. veebruaril 1902. a. Kogu tem a 
elu oli tihedas seoses T artu  
R iikliku Ülikooliga. E riti su u 
red olid tem a teened A rstitea
duskonna stom atoloogia osakon
na asutam isel ja  selle osakonna 
töö organiseerim isel. Selles osa
konnas oli ta  kandvaks ja  ju h 
tivaks jõuks kuni surm ani.

Professor V. Hiie tegi ka  u la
tuslikku teaduslikku tööd, pea
m iselt k irurg ilise stom atoloogia 
alal. T a o n  avaldanud m ituküm 
mend (üle 30) teaduslikku tööd, 
mis on ilm unud nii Eesti NSV 
kui ka üleliidulistes teaduslikes 
a jak irjades. Sam uti on ta  esine
nud paljudel eria lastel konve
rentsidel. Rea aasta te  vältel oli 
professor V. H iie TRÜ A rstitea
duskonna prodekaan ja  redak t- 
sioonikolleegium i esimees.

Prof. H iie oli väga nõudlik  nii 
iseenda kui ka om a kaastöö ta ja
te ja  ü liõpilaste suhtes, kuid ta  
oli a la ti südam lik, abivalm is ja  
erakordselt ko rrek tne ning tasa
kaalukas.

Tem a ootam atu lahkum ine te 
k itas meis sügava leinatunde.

TRÜ A rstiteaduskonna 
kollektiiv

TRÜ — RMI
Selgituseks m õneti m õistatus

likule pealk irjale: ülikooli 4- 
liikm eline võistkond (I. Häling,
E. Ergm a, I. K uusm ann, P. M ai
m ik) käis kü las K aunase M edit- 
s iin iinstituudi tennisistidel. Koh
tu ti  kahel korra l. Vastased 
olid parim as koosseisus (1 m eis
te rsportlane  ja  h u lk  I jä rg u  
sportlasi), m eil puudusid J. ja  
P. Lam p n ing M. Toht. Siiski 
suutsim e leedulaste esindusvõist- 
konna vastu  v ä lja  m ängida 4:4 
viigi.

Järgm isel päeval olime ju b a  
k indla lt parem ad: kaunaslased 
said vaid 2 võitu. Kõige rohkem  
punkte tõi E. Ergma: Leedu p in 
nal ei kao tanud  ta  kordagi. Meis
tersportlane I. H äling tõestas, e t 
ka pärast m itm ekuulist vaheaega 
võib tu lem usrikkalt esineda. T a
gasisõidul Riias ei suu tnud  isegi 
lä tlaste  tu levikulootus S trau tm a- 
ne talle vastupanu  osutada.

Ülikooli m eesm ängijad tu lid  
koju väiksem a võitude pagasiga.

P. MAIMIK
T E A D A A N D E D

Homme, kell 19.30 toim ub TRÜ 
aulas kunstilise isetegevuse ja  

omaloomingu XIV 
ü l e v a a t u s e  l õ p p k o n t s e r t

P ääsm ete eelm üük TRÜ klubis
TRO KLUBIS

Esm aspäeval, 29. aprillil kl. 20
V. V innikovi ja  V. K rah ti 

« M i i l e  n i m e l ? . . . »
A rstiteaduskonna näitering i 

esituses.
*

ELKNÜ TRÜ Komitees võetakse  
vastu suvetööde avaldusi Iqal töö
päeval, v ä lja  a rva tu d  laupäev, a la 
tes ke lla  13— 16.

ELKNÜ TR ü Kom itee *
TRO m atkasektsioon organiseerib  

J m aist 3. maini Jalgsimatka mars* 
ruudil PetSeri—Värska. Väljasõit 
Tartust on 1. mail kell 16.30 rongi
ga. Kõlgii, kes soovivad matkast 
osa võtta, koguneda 29. aprillil kell 
18 Kingissepa tn. 19 (II korrus).

M atkasektsiooni juhatus*
TRÜ Teaduslikus Raamatukogus toi> 

mub reedel, 26. aprillil kl. 18 te
m aatiline õhtu teemal «INIMESE 
MORAALNE VÄÄRTUS*. Sissejuha
tava sõnavõtuga esineb EPA filosoo- 
fiakateedri õppejõud sm. U. Url.

On välja pandud kom munistlikku  
moraali käsitlevat kirjandust.*

O rien teeru ja te  kontro llvõ is tlus  to i
m ub 7. m ail kell 17 K aaqveres, üll* 
kooli m eistrivõistlused teaduskonda
de koondist* vahel aqa 12. m ail kelt
11 L iiva l, 25. k ilom eetril V õru  
m aanteel. V õ is tko nd likku  arvesse 
lähevad 2 + 2  tu lem ust. Osavõtjate  
a rv u  ei p iira ta  kum m alq i k o rra l.

T oim etaja H. Peep

«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар. 
туский государственный университет*), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту, 
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. ük sik 
numbri hind 2 kop, Tellimise 
nr. 3368. MB 03331.

^ ----------  ESSTi - — — N
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Jüriöökarikas jäädavalt ülikoolile



MEID ÕNNITLETI
Ülikooli kollektiivi terv itasid  ja  õnnitlesid töörahva rah v u sv a

helise so lidaarsuse päeva 1. m ai puhul.
* M. V. Lomonossovi nim elise M oskva Riikliku Ülikooli rektor;
* Valgevene Polütehnilise In stituud i kollektiiv;
* P. S tucka nim eline L äti R iiklik  Ülikool;
* V. I. Lenini nim elise Tadžiki R iikliku Ülikooli rektor;
* V. I. Lenini nim elise Taškendi R iikliku Ülikooli rek to raa t, par- 

te i-, am etiüh ingu-, ja  komsom oliorganisatsioon;
* Ed. Vilde nim elise T allinna Pedagoogilise In stituud i rek to raa t 

ja  ühiskondlikud organisatsioonid;
* ENSV R iiklik  A kadeem iline Meeskoor;
* ENSV TA Fr. R. K reutzw aldi nim . K irjandusm uuseum i kollek

tiiv;
a ja k ir ja  «Nõukogude Naine» toim etus;

* ajalehe «Rahva Hääl» toim etus;
* Eesti NSV Riiklik K unstiinstituu t.

Kõiqi m aade proletaarlased., ühiqeqe!

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEI КОМ ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I

Ü H IN G U K O M ITEE H ÄÄ LEK AND JA

REEDEL, 10. MAIL 1963

N r.
14/15

(554/555)
X V I aastakäik

a u h i n n a t O O D  ÜHTSE JA TERVE KOLLEKTIIVI
1. mai aktusel tehti teatavaks 

üliõpilaste auhinnatööde konkur
si tulem used.

AJALOO-
KEELETEADUSKOND

I auh inna said , 
JÜ R I ANT ajaloo-osakonna

V kursuselt töö «T artu  prog
ressiivse üliõpilaskonna fašis
mi vastane võitlus 1‘930-ndail 
aastail» eest,

MARE AUN ajaloo-osakon
na V kursuselt töö «Kääpa 
varaneoliitiline asula Võru r a 
joonis» eest,

PAUL-EERIK RUMMO ees
ti filoloogia IV kursuselt töö 
«Ekspressionistlik süm boolika 
eesti ajalauludes» eest ja  

JAAN SOONTAK inglise 
filoloogia osakonna V k u rsu 
selt töö «EUPHEMISMS AND 
EUPHEM ISTIC EXPRES
SIONS CURREANTLY USED 
IN ENGLISH» eest.

II auh inna said 
MALLE ILVES ajaloo-osa

konna V kursuselt töö «A ja
looalasest klassivälisest tööst 
A. H. T am m saare nimelises 
T artu  I Keskkoolis» eest, ja

RINA DUBIN inglise filoloo
gia osakonna V kursuselt töö 
«THE RENDERING INTO 
ENGLISH OF SOME ESTO
NIAN (OR RUSSIAN) WORDS 
OR EXPRESSIONS WITH NO 
PRECISE ENGLISH EQUIVA
LENTS» eest.

FÜÜSIKA- 
MATEMAATIKA- 

TEADUSKOND 
I auh inna said 

IIEINO TÜRNPU m ate- 
m aatikaosakonna IV kursuselt 
töö «M õnedest ab strak tse te  
sum m eeruvustegurite tü ü p i
dest II jä rk u  Rieszi m enetlu 
se jaoks» eest,

MATI K ILP m atem aatika- 
osakonna III kursuselt töö 
«Parem poolselt jä rjes ta tu d  
poolrühm adest» eest,

JÜ RI REBANE m atem aati- 
kaosakonna IV kursuselt töö 
«О кольцах, все аддитивные 
подгруппы, которых являются 
подкольцами» eest ja  

ENN REALO füüsikaosakon
na V kursuselt töö «Fotostsin- 
tillatsioonid elavhõbedasarnas- 
te ioonidega ak tiv iseeritud  
kristallide» eest.

BIOLOOGIA-
GEOGRAAFIA-
TEADUSKOND
I auh inna  said 

URVE SEPP geograafiaosa-
konna V kursuselt töö «Loo
duslikest kom pleksidest m e
rest kerk ivatel saartel» eest 
ja

JAAN VIIDALEPP bioloo- 
giaosakonna V kursuselt töö 
«Eesti suurlib likate m äära ja  
II vihik» eest.

II auh inna  sai 
REIN LEET geograafiaosa-

konna V kursuselt töö «Põllu
m ajandusliku  tootm ise loo
duslikud tingim used V astselii
na sovhoosi «Kündja» osakon
nas» eest.

ÕIGUSTEADUSKOND
I auh inna said 

AVO-VAPPER LUKK IV 
kursuselt tööde «Tehingud 
uues tsiviilseadlusandluses» ja  
«M õningaist ideaalkogum i k ü 
sim ustest ENSV K rim inaal
koodeksi järgi» eest ja  

VLADIMIR IVANOV IV 
kursuselt töö «Борьба Совет
ского Союза и стран социали
стического лагеря за запреще
ние пропаганды превентивной 
войны» eest ja  

EENOK KORNEL IV k u r
suselt töö «Tööliste ja  teen is
tu ja te  täielikust m ateriaalsest 
vastu tusest lepingu alusel» 
eest.

MAJANDUSTEADUSKOND
I auh inna said 

ARNO SUSI m ittes ta ts ionaar
se osakonna V kursuselt töö 
«Ehitustööde om ahind T artu  
T errito riaa lse E hitusvalitsuse 
elam uehituses 1962. a. ja  teid 
selle alandam iseks» eest ja

HEINO TONSIVER V k u r
suselt töö «Rahandusosakon- 
dade ülesanded kom m unism i 
ehitam isel» eest.

II auh inna said
KAJA KUIV V kursuselt

töö «Ehitusm ehhanism ide k a 
su tam ine T artu  L inna E hitus
valitsuse ehitusobjektidel» 
eest ja

ALFRED KALLISAAR IV 
kursuselt töö «К/S «Dünamo» 
S uusavabriku  finantsilise sei
sundi analüüs seisuga 1. ja a 
n u ar 1963» eest.

Poliitilise ökonoomia k a 
teedri ju u res  teh tud  töödele 
an ti auh innad  alljärgnevalt:

I auh inna said
HELLE BAUMEISTER, ÕIE

LUPTOV, MARGUS MÄN
GEL, AILI PENT, EINAR 
MARKEN ja  RIINA ROO
SAAR kollektiivse töö «T äht
sam ate põllum ajandussaaduste 
om ahind ja  selle alandam ise 
teed» eest.

II au h inna  said
UKU ALAKIVI ja  JÜRI 

M ATLEP kollektiivse töö 
«K aubavarude vastavus 

elanikkonna nõudm isele (T ar
tu  linna näidetel)» eest.

LOOMISEKS Arutati komsomolitööd
Majandusteaduskonnas %

A prilli algpäevil toim us Õigus- 
M ajandusteaduskonna parte i - 
algorganisatsiooni lah tine ü ld 
koosolek, kus a ru ta ti M ajandus
teaduskonna kom som oliorgani
satsiooni tööd üliõpilaste kom 
m unistlikul kasvatam isel.

Ü levaate ideelis-poliitilisest 
kasvatustööst teaduskonnas andis 
komsomoliorganisatsiooni sek re
tä r  I. Siimon. Nagu aruandest ja  
sellele jä rgnenud  aru te lu st sel
gus, on käesoleval õppeaastal 
teaduskonna komsomolitöö m õne
võ rra  paranenud. Rohkem on h a 
katud  tähelepanu  pööram a kas
vatustööle, võitlem a distsipliini- 
rikkum iste ja  te iste v ää rn äh tu s
te vastu. R egulaarselt viiakse 
läbi kursuste l poliitinform atsioo- 
ne ja  -vestlusi. Uudse vorm ina 
teaduskonnas ja  kogu ülikoolis 
hakati ko rra ldam a ak tuaalsete 
probleem ide põhjalikum aks a ru 
teluks teoreetilisi konverentse. 
Detsem brikuus toim us niisugune 
konverents novem bripleenum i 
m aterja lide  tundm aõppim iseks, 
käesoleva aasta  aprillis kunsti- ja 
k irj andusküsim uste arutlem iseks. 
Teoreetiliste konverentside vorm 
ula tuslikum ate probleem ide tu n d 
maõppim iseks on end igati õigus
tanud. M uidugi ei ole p iirdu tud  
a inu lt konverentsidega, sest 
m itm esuguste probleem ide a ru 
tam ine kitsam as ringis — üli-

õpilasrühm ades — võim aldab pa
rem ini tundm a õppida inimesi, 
nende poliitilist meelsust, erine
vaid seisukohti ühe või teise 
küsim use lahtim õtestam isel.

O tsustavam alt on käesoleval se
m estril hakatud  võitlem a põh ju 
seta puudum iste vastu . Teadete 
tahv lil väljapandud  graafikusse 
kan takse iga kuu kohta puudu
tud  tund ide a rv  kursuste  lõikes. 
Sam as on nim eliselt m ärg itud  ka 
suurem ad puudujad. Selle tu le 
m usena on puudum iste arv  võr
reldes eelmise sem estriga tu n d u 
v alt vähenenud.

Üheks kasvatustöö eesm ärgiks 
peab olema ka ühtse, terve, sõb
ra liku  üliõpilaskollektiivi loomi
ne. Üksmeelses, tugevas kollek
tiivis on võim alik viia m iinim u
m ini igasugused d istsip liin irikku- 
mised. Sel eesm ärgil viidi te a 
duskonnas läbi rida k u ltu u ri-  ja  
spordiüritusi, nagu suusapäevad 
Vellaveres ja  K äärikul, ekskur
sioon Leningradi, klubiõhtud.

Kõigi nende saavutuste  kõr
val sai M ajandusteaduskonna 
kom som oliorganisatsioon ka õi
gusta tud  k riitika  osaliseks. Sõna
võtjad  tõid v ä lja  rea puudusi 
ideelis-poliitilises kasvatustöös. 
E riti k ritiseeriti komsom oligrup- 
pide tööd kursustel. M ärgiti, et 
kursuste l on väga vähe tunda 
komsomoli in itsia tiiv i k itsaskoh-

1.
MAIL

Ei v ihm  ega vinge tuul Ц 
seganud dem onstrante. Ülev 
tu ju  ja rõõmsad näod and
sid tunn istu st lõbusast peo- 
meeleolust.

Pildil: TRÜ rahvakunsti-  
ansambel rongkäigus.

Lõpetatakse diplomitöid
Küsides B ioloogia-G eograafia- 

teaduskonna dekaanilt, m issugu
seid ü ritu si ja  ka m uresid on 
saabuvas m aikuus teaduskonnas, 
saame vastuseks, et peatselt on 
käes diplom itööde kaitsm ine. 
Diplom andid on pingsalt töös 
diplomitööde lõpetam isega. Geo
graafidel ja  geoloogiaosakonna
III kursuse üliõpilastel algab 
eksamisessioon ju b a  3. mail. Bio- 
loogiaosakonna I ja  II kursuse 
üliõpilastel on käsil p rak tikum i
de lõpetam ine — arvestused;

eksamisessioon algab neil h il
jem  — 25. mail. E randi m oodus
tavad  bioloogiaosakonna III k u r
suse pedagoogilise h a ru  ü liõpila
sed, kes siirduvad 13. m ail k a
heks nädalaks R äpina A iandus- 
tehn ikum i nn. kooliaia p rak tik a 
le. Rõõm salt m ärgib dekaan, et 
pingsa õppetöö kõrval leiavad 
teaduskonna üliõpilased aega 
enesele võetud kohustuse — töö
tada 4 tund i bo taanikaaias — 
täitm iseks.

M uret on dekaanil aga mõne

üliõpilasega, näiteks tahab  III 
kursuse bioloog M erivee koos 
dots. H. Remmiga K aukaasiasse 
sõita, et koguda m aterja li zooloo
gia õppekogude täiendam iseks ja 
abistada dots. Remmi doktori
töö m aterja li kogumisel. Ekspe
ditsioon algab juba 8. mail, k u i
das siis on võim alik sooritada 
õigeaegselt sessioonil e ttenäh tud  
eksamid?

E. LELLEP

tade lahendam isel. Vähe teeb 
komsomol sisulist tööd. Osa kom 
m unistlike noorte juures v a lit
seb passiivsuse ja  kõrva le jää
mise meeleolu, nagu kaubandus- 

(Järg  lk-1 4.)

Ajalehe tänase numb
riga on tellijate ja sis
seastujate jaoks kaa
sas 4-leheküIjeline li-J 
sa. Üksiknumbrite ost
jad võivad seda saadaj 
toimetusest.

Arutame eri
alade päeva- 

probleeme
9. m ail kogunevad te ist korda 

TRÜ aulasse vabariigi koolide 
bioloogia-, keem ia- ja  geograa- 
fiaõpetajad, et üheskoos a ru ta 
da oma erialade päevaproblee- 
me. Esim ene selletaoline nõupi
dam ine toim us 1959. a. novem b
ris, kus poolsada osavõtjat a ru ta 
sid põhiprobleem ina vastavate 
erialade Õpetamise küsim usi seo
ses haridussüsteem i üm berkorra l
damisega. Käesolev nõupidam i
ne, mis nagu eelminegi ku tsu ti 
kokku ENSV H aridusm inistee
rium i, ENSV TA Loodusuurijate 
Seltsi ja  T artu  R iikliku Ülikooli 
korraldusel, kestab 9.—11. m aini 
k. a.

K onverentsi eesm ärgiks on t i
hendada sidemeid meie vabariigi 
m ainitud  erialade pedagoogilise 
ja  teadusliku  kaadri vahel. Sa
m uti on konverents heaks või
m aluseks praegu TRÜ-s õppiva
tele vastavate erialade ü li
õpilastele ülikooli lõpetanute 
ja  nende töö tundm aõppi
miseks. Ü htlasi tu tvusta takse  
konverentsist osavõtjatele,
m ida on u u t vastava tel te a 
dusaladel. Sellest kõigest an 
nab tunn is tu st konverentsi e tte 
kannete tem aatika . Nii käsitleb 
prof. J. Aul tänapäeva bioloogia 
küsim usi, vanem õpetaja L. Suit 
keem ia saavutuste  kasutam ist 
kom m unism i m ateriaalse baasi 
loomisel. Dots. S. Nõmmik kõne
leb rahvam ajanduse paiknem i
sest ja  geograafiateaduse vas ta
vatest ülesannetest.

Terve rida ettekandeid  on pü 
hendatud  bioloogia, keem ia ja  
geograafia õpetam isele koolis, 
näit. A. Kallase, J. Vene ja
H. T iitsu tööd vastavate erialade 
õpetam ise o lukorrast vabariigi 
koolides jt. K onverentsil käsitle
takse ka kaad ri ettevalm istam ise 
küsim usi, tootm isõpetuse pare- 
m ustam ist ja  teisi pedagoogilise 
tööga seoses olevaid probleeme. 
Üldse kuulatakse 27 ettekannet. 
K onverentsi tööst võtab osa 
ENSV haridusm inister sm.

F. Eisen, kes esineb sõnavõtuga.
K utsu tu te  hulgas on peale TRÜ 

lõpetanute ja  praeguste üliõpilaste 
ka Kaugõppe Pedagoogilise In sti
tuud i vastavate erialade ü liõpila
sed. K onverentsi käigus organi
seeritakse soovijatele pärast tööd 

sektsioonides ka m itm esuguseid 
ekskursioone. Kogu konverentsi 
a ja l on avatud  õppevahendite ja  
m etoodiliste tööde näitus T artu  I,
II ja  VIII Keskkoolis, need jä ä 
vad  avatuks ka  12. mail.



Üldfüüsika kateedris
teaduslikuks suunaks oli а е г о  i о- 
n i s a t s  i o o n i  uu rim in e, kuid  
praequ on see suund juba am m u- 
qi v ä lja  kasvanud endistest ra a m i
dest.

Õhus olevad aatom id ja m oleku
lid võivad m itm esugustel põhjus
tel (rad ioaktiivse  ja  ilm aru u m is t tu 
leva kosm ilise k iirquse m õju l,

Üliõpilased, füüsika  ü ldprakti-  
kum is. Käsil on am perm eetri ka- 
liibrim ine.

äikese a ja l jne.) kaotada ühe või 
m õned oma e lektron idest. Need 
vabad e lektron id  aqa võ ivad oma 
ko rd a ühineda õhu koostises ole
vate qaaside aatom ite ja m olekuli 
deqa või õhus hõ ljuvate  vedela ja 
tahke aine kübem ekesteqa — aero  
soolideqa. Nii tek ivad  õhus vägr 
m itm esuqused e le k tr ilis e lt laetud 
osakesed. V iim aseid asutiq i enam  
kui küm m e aastat taqasi uu rim a  
ü ld fü üsika  ka teed ri dotsentide  
A. M iti Ja J. Reineti juhendam isel.

V a litud  probleem  ei olnud k<§r- 
qe. Tuli luua uurim iseks va ja lik  
a p a ra tu u r, m illeqa õhu ioone ja  
elektroaerosoolide kontsentratsioo
ni saaks req is tree rid a  ja  neid ise
loom ustavaid suurusi (mass, laenq, 
liikum ise k iiru s) m õõta. Aastate  
jooksul ko nstru eeriti sellised ap araa
did , nn. õhu ioonide (e lek trilise lt 
laetud osakeste) loendajad ja  spekt- 
rom eetrid .

Edasi õppisid dots, J. Reinet ja 
tem aqa koos töötavad noored fü ü 

sikud e le k tr ilis e lt laetud osakesi — 
ioone ja elektroaerosoole — vasta
vate ap araatide  — aero ion isaatorite  
ja  aerosolionisaatorite  — abil te k i
tam a.

Neid alqupäraseid  ionisaatoreid  
hakati kasutam a õhu, m edits iin ilise  
hapn iku, veepihu, pihustatud m e
d ikam entide  ja  v ä rva in e  ioniseeri- 
m iseks (e lek trilise lt laadim iseks).

Töötati vä lja  uusi ravim eetodeid  
io niseeritud õhu ja  hapnikuga ning 
eiektroaerosoolidega rav im ise l. Võe
ti kasutusele m editsiin is e e k tro -  
aerosoolide in haleerim in e ku nstliku  
hingam ise aparaatide  töörežiim is  
jne.

Samal a ja l ko nstrueeris id  aeroio- 
nisatsiooni ja  e lektroaerosoolide  
alal töötavad füüsikud uusi apa
raate  tööstuslikkude probleem ide  
lahendam iseks ja  põ llum ajanduse  
abistam iseks.

Nii loodi uusi ionisatsioonidetek- 
toreid  gaaskro m atog räafid e le , et 
kaasa aidata NSV Liidu k iires ti 
areneva keem iatööstuse au tom ati
seerim isele. T rü k ikä itis te ie  töötati 
vä lja  efektiivsed  staatiliste  laengute  
lik v id e e rija d , m illise id  on ju ba edu
ka lt raken datud  prak tika s . V a lm is 
ta ti aerosool- ja elektroaerosool- 
ap araate  noorloom ade kopsutaudide  
vastu võ itlem iseks ja haigestunud  
loomade ravim iseks.

Pildil: Füüsika-M atem aatika-  
teaduskonna dekaan A. M itt.

P raegu töötatakse vä lja  uusi 
m eetodeid elektroaerosoolide saa
miseks u ltra h ää le  abil Ja konst
rueeritakse  hü aroionisadtore iu  vcks- 
tiilltööstustele, et neutra liseerida

Vajalik õppevahend
Seni on m atem aatikaosakonnal 

vähe m ittestats ionaarselt lõpeta
nuid. See sunnib tä iustam a seni
seid õppevorme. Üheks võim alu
seks naib olevat näidisülesanne- 
te kogude väljaandm ine ro ta 
prindil.

Paralleelselt m atem aatilise 
distipliini teoreetilise kursusega 
tuleks esitada selle teooria ra 
kendam ine ülesannete lahenda
misel. Iga teem a juu rde võiks 
lisada ka m õned ülesanded koos 
vastustega. V iimased on keeru li
sem ate ü lesannete ko rra l v a ja li
kud nii lahenduskäigu suunam i
seks kui k a  õppimisel h äd av a ja 
likuks m om entaalseks in fo rm at-

nad ongi mõeldud. Võib arvata, 
et selliste õppevahendite olem as
olu korra l on võim alik ka s ta t
sionaarse osakonna prak tikum e 
vähendada ja  asendada üliõpi
lase iseseisva tööga.

Praegused õppetöövorm id
kaugõppeosakonnas ja tavad  v ii
mase prak tikum idega distsip lii
nides ilm a sadadest lahenaatud  
ülesannetest, mis aitavad  s ta t
sionaarsel üliõpilasel ainet om an
dada. Selle lunga tä iteks võiKs 
olla käesoleva e ttepaneku  ellu 
rakendam ine. Põhiaistsipliinides 
peaks see toim um a võrdlem isi 
kiiresti.

tööprotsessi, e r iti kunstkiudude  
valm istam isel te kk iv a id  oh tlikke  
staatilise e le k tr i laenguid.

Selliste p rak tilis te  küsim uste la
hendam ine on saanud suunavaks  
teguriks  ü ld füüsika  ka teed ri tea
duslikus uurim istöös ja  siin konst
ru ee ritu d  ap araad id  on laialdaselt 
tuntud NSV Liidus ku i ka vä lism aal. 
Neid on dem onstreeritud  rea aas
tate jooksul Moskvas NSV Liidu  
rahvam ajanduse saavutuste näitusel, 
kus nende autoreid  on autasustatud  
hinnaliste preem iatega. Sam uti on 
neid eksponeeritud Brüsseli maa 
ilm anäitusel ja  Nõukoqude Liidu  
näitustel Prahas, Londonis ja P a
riisis.

Tartu  R iik lik  ü likoo l saab p ide
va lt te llim usi nende ap araatide  
valm istam iseks väqa p a lju d e lt N 
Liidu u u rim is in stitu u tid e .t ja iseqi 
vä lism aalt.

V aatam ata vä ikesearvu lisele  õppe- 
ja  ab iõppejõudude koosseisule, kes 
teqelevad ü ld füüsika  ka teedns  
aeroionisatsiooni ja elektroaerosoo
lide küsim usteqa, on T a rtu  R iik likus  
Ülikoolis ko nstru eeritu d  ap araa .e  
valm istatud  lepinqulise töö ko rras  
väqa pa ljudele asutustele NSV L ii
dus, näiteks Läti NSV Teaduste 
Akadeem iale , NSV Liidu  Teadus.e  
A kadeem ia I. P. Pavlovi nim eiisele  
Füsiolooqia In stituud ile , Perm i Söe 
Teaduslikule U urim is in stituud ile , 
Lenini o rd en it om avale kom binaa
dile «Rostovuqol», Len in qrad i I Me
dits iin ilise le  In stituud ile  jne. jne.

Kõik see k in n itab , et Ta rtu  R iik
lik u  ü liko o li ü ld füüsika  kateedri 
teadusliku töö laiendam iseks ja sü
vendam iseks on v a ja  veel pa lju  
noori teotahtelisi fü üs iku id , kes 
raskuste ees kõhklem a ei löö j3  
püüavad püstitada ninq lahendaaa  
uusi teaduslikke prob leem e, mis 
aitavad  edasi v iia  m eie k iires ti a re 
nevat teadust ja  abistada tööstust 
ja põ llum ajandust aeroionisa siooni 
/а  e lektroaerosoolide alaste kü si
muste lahendam isel. Eespool m a in i
tud aladel on ü ld füüsika  ka teed ri 
töötajad p ioneerideks NSV Liidus  
ninq nad on saanud rahvusvahelise  
tunnustuse osaliseks.

Ü likooli juh tkond  hindab kõ rq elt 
selles liin is teh tavat tööd ja  lähem al 
aja l luuakse uued, veelqi soodsa
m ad võim alused selle teadusharu  
kiirem aks  edasiarendam iseks la r tu  
R iik likus ü likoo lis .

Aeroionisatsiooniqa seotud tee
m ade läbitöötam isest võtab osa ka 
h u lk  ü liõpilasi ninq asp irand id .

Rea aastate jooksul on v a lm i
nud aeroionisatsiooni alal m itm eid  
võistlustöid, m iliede au tore id  on 
autasustatud preem iateqa.

Ü ld füü sika  ka teed ri Juures on 
Juba alates 1950. a. töötanud ül.- 
õpilaste teadusliku  rin q in a  i.tmos- 
fä ä r ie le k tr ir in q , kes on am m ugi 
vä lja  kasvanud oma m in ev iku  k i.- 
sastest raam idest ja  juba käesole
val aastal jä tkab  oma tööd гакеп - 
dusfüüsika rin q in a .

K. REBANE

Sõ-phuS ßiidaß. üÄJbe.

, .... , M õttevahetuse korras olgu li- 
satud, et vähest m ittesta ts lonaar- 
selt lõpetanute a rvu  ei tuleks 
tõlgendada m itte  a in u lt kaug
õppe eitusena, nagu seda vahel 
tehakse, vaid ka senise õppetöö 
puuduliku  korraldam ise objek
tiivse näita jana . Esimene seisu
koht õigustab kõik olemasoleva, 
ka  tegem ata jätm ise. Teine on 
otsimisele suunav  ja  edasiviiv, 
dialektiline.

saavutused kinnistam isele. Vii
m aste alusel toim ub m õttekäi
kude tõusm ine uuele, kõrgem ale 
tasem ele.

Sedalaadi õppevahendid võik
sid olla enam ikus m atem aatilis
tes distsipliinides. Need aitaksid 
õp itavat lah ti m õtestada ja  tu n 
netada, sest üldise (teooria) tu n 
netam ine toim ub üksiku  (näite, 
ülesande) kaudu. U latuselt peak
sid nad vähem alt võrdum a s ta t
sionaarse osakonna vastava p ra k 
tikum iga, m ille asendam iseks

Sõprussidem ete  
tekk im iseks erineva
te rahvaste vahel on 
väga m itm esuguseid  
teid. Ü heks selliseks 
on alati olnud k ir ja 
de vahetam ine kooli- 
pöl'ves. Nii oli ka m i
nul m itm eid  k ir ja 
vahetusi, üks vane
maid nendest on u n 
gari noormehe Györ- 
gy Berencsiga, kellelt 
esimese kirja  sain 
juba 1954. aastal.

Sellest k irjavahe
tusest te kk isk i soov 
oma silmaga näha se
da maad ja  seda rah
vast, kellest olin lu 
genud ja  kuu lnud  nii 
palju. Seda enam, et 
mu sõber õpib sam u
ti arstiteadust.

Nii külastasin mõni 
aeg tagasi «Sputn i
ku» tuusikuga  Unga
rit. Sõit osutus ooda
tu st palju  hu vita va 
maks, sest traditsioo
niliselt veedab iga 
Ungarisse sissesõit
nud noortedelegatsi- 
oon neli päeva loo
dusliku lt kauni Bala- 

vakorras am etiühingu komitees-, õärve ääres asu-
hügieenikateedris ja  üliõpilaste vas rahvusvahelises  
om avahelises ju tuajam ises. Palju  n00r^ a a g n s .  
on te h tu d  kriitilisi m ärkusi ü li
õpilaste põhilise to itlu sta ja , üli- 
õpilassöökla aadressil. M illine on 
siis olukord ja  kuidas seda pa
randada?

Toitluskom isjon analüüsis jaa-

Parandada üliöpilassöökla tööd

Üliõpilast© toitlustam isolukord 
on m itm el puhul olnud päe-

Laagrisse saabum i
sel tervitas m eid  
elektri- ja  neoontule
des särav Balatoni- 
földvar, kostis m it

mes keeles ju ttu , lau
lu ja  naeru, ku tsus  
õhtune m ustlasorkes- 
ter.

Igal õhtul kohtusid  
delegatsioonid. Juba  
Tallinnas olime sel
listeks koh tum isteks  
ette valm istanud, 
proovid jä tkusid  kogu  
sõidu vältel vagunis 
ja  peatuste ajal p er
roonil. «Peadirigendi
na» tegutsesid Mari 
Tarand ja  Heino  
N uum a. Ennast kiita  
pole kü ll sünnis, ku id  
ette va lm ista tud oli
me tõepoolest hästi. 
Ja nii võisimegi te r
vitada oma sõpru 
nende oma lauludega  
ja  tantsudega.

N äiteks koh tum is
õhtul ungarlastega  
ku junes m eil välja  
omamoodi võistlus  — 
kas meie polka või 
nende tšaardaš. Ja 
peab ütlem a, et meil 
sai tšaardaš hoopis 
kiirem in i selgeks kui 
ungarlastel, eriti 
noormeestel, meie 
lihtne polka.

M eie kohtum istest 
õnnestus kõige pare
m ini sõprusõhtu tšeh
hidega. Üldise va i
m ustuse osaliseks sai 
m uhu  rahvarõivastes 
ettekan tud  «T u lja k».

Väga populaarne  
oli ka «perekonna-

valss», m ille äruõp- 
pim ine kellelegi
raskusi ei va lm ista
nud.

Igal sellisel õhtul 
tu tvustasid  delegat
sioonide juh id  oma 
maa noorte elu, õp
pim ist ja  töötingim u
si. T ekk is  vaidlusi, 
isegi lahkarvam usi, 
ku id  soe, südam lik  
õhkkond  jä i püsim a. 
Raske oli panna näi
teks itaallasi uskum a, 
et m eil toim ub õp
petöö ülikoolides ta 
suta ja  et isegi «pea
le m akstakse»  — sti
pendium i.

Päevad laagris 
möödusid im ekiirelt. 
Olime haaratud sel
lest rõõmsast ja  kä- 
rctj-ikkast massist, 
sellest sundim atust 
käitum isest, isegi tä 
navatel alati kostvast 
m uusikast — oli see 
siis tingitud  kaasas
kantavatest raadio
test või espressodes 
(midagi meie kohv ik -  
restorani taolist) 
m ängivatest orkest
ritest.

Ja kas ei ole ju st 
niisugused laagrid 
sillaks, m illel rajaneb  
üksteisest arusaam i
ne ja  m õistm ine.

E. PÜTSEPP, 
raviosakonna IV  k u r 

suse üliõpilane

436
Nii paljudel meessoost üliõpi

lastel on passis tem pel, m is m är
gib nende elukohaks Pälsoni 14. 
Ü lejäänud m itte tartlased on hal
vem as olukorras: loengutele tuleb  
sõita K vissentalist või Elvast.

436 — see on praegu. Sügisel, 
esimestel õppekuudel kipub m aja  
vägisi lõhki m inem a. Voodeid on 
täis m itu  õppetuba, spordiruum. 
Duširuum e, kööke ja  söögitubasid  
pole senises p rak tikas kasu ta 
tud  — esialgu . . .  -

Sügis on ka aeg, m illal kom an
dandile (sm. H. Reimanile) ja  te 
ma abile valitakse terve rida abi
m ehi — ühiselam u nõukogu. Toi
m uvad koosolekud, tulised, pa l
jude «poolt» ja  «vastu» hääleta
mistega. Räägitakse toas suitseta
m isest, arutatakse, kas anda 
sise-eeskirjade vastu  eksinule v ii
mane hoiatus või tuua ta asemele 
uus elanik; Tiigi tänava ühisela
m us tegevat m ajatäis tüdruku id  
hom m ikvõim lem ist, ega see meilgi 
paha teeks . . .

nuaris*veebruaris kasutusel ol
nud m enüüde to itev äärtu st kal- 
kulatsioonilehtede alusel. U uriti 
12 suppi, 26 praadi, 19 m agus
toitu , 6 salatit, 16 p u tru  ja  
köögiviljatoitu. Toitude valik 
m enüülehel on küllaldane, kuid 
nõutavam aid  toitusid  ei jä tk u  — 
pärast kella 15—16 on toitude 
valik  üpris väike. Keskm ine 
to iteväärtu s kom plektlõunatel, 
m is koosneb supist, praest, m a
gustoidust ja  200 g leivast-saiast,
on: süsivesikuid 216 g, rasva laklops, heeringas koorega, bu- 
50 g, valku  52 g, sellest loomseid bert, saiavorm  kisselliga. Odava- 

Selliseilt koosolekuilt said al~. 30 g, energeetiline v äärtu s  1580 maid, kuid  kõrge to iteväärtusega 
guse kohtum ised  EKP TRÜ Ко- kai. Ü liõpilane ku i vaim ne töö- kohupiim a-, värske kala, sise- 

"  ta ja  peaks päevas saam a 110 g elundite ja  vorm itoitusid leidub
valku, 100 g rasva, 420—430 g m enüüs kah juks vähe. Seni ka- 
süsivesikuid — kokku 2800—3000 sutusel olnud kom plektlõunate

to it

J. REIMAND, 
teaduskonna m etoodilise 

joni liige
kom is-

p rae tud  maks, keel k artu lip ü ree
ga, m annapuder võiga, k a rtu li-  
puder pekiga, m ulgipuder peki
ga, kartu lisa la t, sa la t «Kevad», 
värske hapukapsas, m agus kohu
piim  kisselliga, pannkoogid kee
disega, bubert.

V õrreldes to itude hindasid 
nende toiteväärtusega, ei saa 
ütelda, et kõrgem ale h innale vas
taks a la ti suurem  to iteväärtus. 
S uhteliselt kallid  on seljanka, 
piim ariisisupp, vasikapraad, sibu-

m itee sekretäri sm. U. Polisinski- 
ga ja  «Vanemuise» peanäitejuhi
K. Irdiga, sai alguse ülikooli üh is
elam ute vaheline nääripidu.

436 m eid on. Igaühe igapäevases 
elus leiame erinevusi, ku id  ka  
ühist: hom m iku l võim lem a, siis 
loengutele. Lõuna ajal on köögi- 
pliitide elu tuline. Poistel on aga 
tu li silmis, ku i pannilt rasv üles 
pritsib . M eesterahva asi — ei tea, 
et paar tera kõige harilikum at 
naatrium kloriid i teeks selle p a 
gana taltsaks.

õ h tu k s  on suurem  osa toakol- 
le k tiive -kva rte tte  kodus. Tegevust 
leidub ülearugi. Kes seab sõnu 
või arve paberile ritta , kes püüab  
neid raam atust või konspektist, 
kes togib paarigram m ilist palli 
rohelise laua taga või katsub vas
tase kuningat kim butada, kes ko 
ristab tuba, kes aga seab sam
m ud ukse poole, et kohata . . .  k e 
dagi.

Lam bid tubades ei ku s tu  veel 
niipea.

P. MAI MI K

kalorit, kusjuures söökla 
peaks k ind lustam a ligem ale poole 
kalorite vajadusest ja  üle poole 
valkude, eeskätt loomsete valku
de vajadusest.

Võrreldes vajadusi söökla poolt 
paku tava te  võim alustega, võib 
ütelda, et energeetilises osas on 
kom plektlõuna küllaldane, kuid 
valkude osas on m õningane 
puudu jääk . Valkude, rasvade ja  
süsivesikute vahekord kom plekt- 
lõunas on 1:1:4,2 (norm aalne on 
1:1:4). K ui te llitakse odavam aid, 
süsivesikuterikkaid  to itusid  (lah
ja  su p p + leib, pudrud, m agus
to it +  sai), n ihkub  vahekord  veel
gi rohkem  süsivesikute kasuks. 
Selle tag a jä rje l kanna tavad  üksi
ku te  toidukom ponentide om asta- 
tavus n ing a ju  töö. Suurem a 
to iteväärtusega on aedviljasupp, 
frikadellisupp, hernesupp, rassol- 
nik, kotletid  kartu liga, pitkiid, 
lihapallid, m akaron i-liha vorm, 
prae tud  kala, pannkoogid lihaga,

keskm ine h ind on 60 kopikat.
Söökla kü la sta ja  h indab toidu 

kvaliteeti selle järgi, kas ta l 
pärast söömist tekib  rahu ldus
tunne  või m itte. P aljud  ü liõpila
sed on h ü ljan u d  oma söökla 
sellepärast, et to it on lahja, 
vähem aitsev  ja  üksluine. E na
m asti on see nu rin  olnud täiesti 
õigustatud. K ontrollim isel avas
ta ti v ää rn äh tu si kalkulatsioonis, 
portsjoneerim ises, laodokum en- 
tatsioonis ja  m itm el korra l to i
tude alakalorsuses. Sageli on esi
nenud juhtum eid , kus eelmise 
päeva to itude ü le jääg id  olid lu 
bam atu lt suured. Teisel päeval 
ülesoojendatud to it kannatab  nii 
m aitse lt kui ka to iteväärtuselt. 
K ontrollil avasta tud  ku rita rv idus 
on nüüd  likv ideeritud  ning söök
la k ü la sta ja  võib ise m ärgata 
to itude kvaliteedi paranem ist.
. Söökla töö parandam iseks saab 

veel m õndagi ä ra  teha, et ta

vääriks üliöpilassöökla nime. 
K õigepealt on ta rv is m enüüd 
koostada selliselt, e t nad rah u l
daksid ratsionaalse to itluse nõu
deid. Toitluskom isjon on välja  
a rvu tanud  m enüüde to itev äärtu 
se ühe gram m i loomse valgu ja  
sa ja  kalori hinna. Need andm ed 
asetatakse söökla kassa juurde, 
et üliõpilased võiksid toitusid 
tead liku lt tellida.

Tuleb soovitada kom plektlõu
nate  talongide ostm ist, mis k e r
gendaks sööklal to iduportsjonite 
p laneerim ist n ing aitaks vältida 
to itude puudu- ja  ülejääke. 
Ü htlasi väldiks talongide ostm i
ne olukorra, kus üliõpilastel enne 
stipendium ipäeva puudub raha 
kom plektlõuna tellim iseks ja 
to itlustus ku juneb  ühekülgseks ja 
tervishoiunõuetele m ittevasta
vaks.

Väga oluline on ka ühiskond
liku  kontrolli tõhustam ine. Söök
lale on k in n ita tu d  kolm  üh is
kondlikku kontrolöri. Kuid peale 
selle on igal söökla kü lasta ja l 
Õigus ja  m oraalne kohustus aval
dada oma arvam ust ja  teha  e tte 
panekuid. Selleks on söögisaalis 
kontro llkaalude ju u rd e  välja  
pandud «Söökla kü lasta ja  m ärk 
mik». Mais toim ub söökla külas
ta ja te  konverents (koht ja  k u u 
päev tea ta takse  hiljem ). Toitlus
kom isjon palub kõiki üliõpilasi 
juba nüüd  läbi a ru tad a  ja  kon
veren tsil avaldada oma arvam u
sed selle kohta, m illine peab 
olema meie söökla: sisem ine k u 
jundus, teenindam ine, toitude 
nim estik  jne. Ühisel nõul ja  jõul 
jõuam e kind lasti niikaugele, et 
meie söökla ku juneb  üliõpilas- 
sööklaks selle sõna sisulises tä 
henduses.

M. UIBO, 
toitluskom isjoni esimees



- K uuendat aasta t täh istab  Ees- . meorg, V. Masing, M. Kask,
ti NSV kalendrite  m aikuu  te ist H. Viiding, V. H aam er, J, Reinet,
pühapäeva p tiik irja line  m ärge M. M akarov jt.) on palju  teinud
«looduskaitsepäev». See on töö- nii looduskaitse tänapäevaste põ-
päev looduse kasuks, kokkuvõte- him õtete tõstatam iseks kui ka
te  n ing tu lev ikukavade aru tam i- p rak tiliseks ellurakendam iseks,
se päev, oma looduskaitsealase V ahest aitab  seegi päev — üli-
tead likkuse kontrollim ise n ing kooli esimene looduskaitsepäev —

Rohkem praktilisi 
kogemusi

Loengud, sem inarid, a rvestu 
sed, kursusetööd, eksam id — n ii
viisi vaheldub üliõpilaselus üks 
kursus teisega, möödub viim ane 
aasta  ja  diplom andidel tuleb  
asuda töökohale õpitud erialal. 
Noorel töötajal tekivad raskused, 
m ille põhjuseks on tavaliselt 
p rak tika  vähesus.

E t eespool n im etatud  lünka pa
randada, otsustasid 23 Õ igustea-' 
duskonna üliõpilast T artu  linna 
p rokuröri H arri Roobi eestveda
misel h ak a ta  tööle prokuröride 
ühiskondlike abidena ja  tä ita  
ab iprokuröri ja  u u rija  funktsioo
ne.

See ühiskondlik  tegevus on 
otseselt seotud tulevaste ju ristide 
kutsetööga ja  noored on juba 
lühikese ajaga suu tnud  tä ita  
kü lla ltk i suuri ülesandeid. Nii 
käis neljanda kursuse üliõpilane 
G ustav P ajo  T artu  rajooni Nõu
kogude arm ee nimelises kolhoo
sis, kus ta  avastas vigu arte lli 
põhik irja  täitm isel (m itm el juhu l 
oli kolhoosnikutele valesti m ää
ra tu d  raha trahv , esines puudusi 
võlgnevuste sissenõudm isel jne.).

Sven R aju  selgitas liiklusõnne
tuste  põhjusi, üliõpilased Enn 
Koolmeister, A ndri Laiverik  jt. 
kontrollisid Raekoja apteeki jne.

Töötades prokuröride üh is
kondlike abilistena on üliõpilas
te l väga suured võim alused 
loengutel saadud teoreetiliste 
teadm iste kinnistam iseks ja  r a 
kendam iseks. Ent see pole a in u 
ke tegevusala. T änapäeval ei k u 
ju ta  me e tte  ju risti, kes ei oska 
juh tida  liiklusvahendeid, ei tu n 
ne fo tograafiat ega m asinkirja . 
On vaja  ainu lt head ta h e t ja  viie 
aasta jooksul on võim alik om an
dada p a lju -p a lju  teadm isi ja 
oskusi vastavalt oma huvialale.

A. PAASMA,
II kursuse üliõpilane

TEEL (kartongtrükk).
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Geograafiaosakonna III kursus

põhjusi, siis esinevad peale kom 
somolibüroo loiu suhtum ise oma 
töösse ning parteiorganisatsiooni 
m itteküllaldase abi ka m õningad 
teised kitsaskohad, mis raskenda
vad komsomolitööd M ajandus
teaduskonnas. Komsomolitööst 
saab siin osa võ tta  a inu lt II ja
III kursus, kuna I kursus on 
tööl, IV ja  V kursus aga nn. p i
kal p rak tika l ja  diplomitöö koos
tam isel. Nagu äsja lõppenud 
kom som olikonverentsil m ärgiti, 
sõltub komsomolitöö edukus väga 
p a lju  sellest, kuidas osatakse 
I kursuse üliõpilasi kaasa tõm 
m ata  ülikooli ühiskondlikku ellu. 
M ajandusteaduskonnas toim ub 
see kõik alles II kursusel. See
tõ ttu  on raskusi komsomoli ju h 
tiv a  kaad ri koosseisu kom plek
teerim isega ja  m itm esuguste ku l
tu u ri-  ja  spord iü rituste  läb iv ii
misega.
( V aatam ata m itm esugustele ras
kendavatele m om entidele on või
m alik tu n d u v a lt parandada idee- 
lis-poliitilist kasvatustööd M ajan
dusteaduskonnas. Selleks töötas 
koosolek v ä lja  otsuse konkree t
sete ettepanekutega. Otsus a ru 
ta ti läbi teaduskonna komsomoli- 
aktiiv iga ning kavandati lähe
m ad ülesanded nende e ttepane
k u te  k iireks elluviim iseks.

(Algus lk -l 1.)

h a ru  II kursusel (grupiorganisaa
to r P ilvi Tiits) ja  rahanduse eri
h aru  III kursusel (grupiorgani
saator A nne K ivisaar). Ka kom 
somolibüroo praeguse koosseisu 
kõik liikm ed ei suh tu  tä ie  tõsi
dusega oma tööülesannete tä i t 
misse (massilise organisatsioonili
se sektori ju h a ta ja  S. Laur). Eel
kõige on siin süü komsomoli
büroo sekre täril sm. Siimonil, kes 
liiga leplikuna ja  hea tah tlikuna 
ei ole olnud ̂ küllalt nõudlik nii 
büroo liikm ete kui ka  kursuste  
g rup iorganisaatorite  suhtes. K or
dagi ei ole büroo koosolekul a ru 
ta tu d  põhjuseta puudu ja te  ega 
lohakalt õppetöösse suh tuvate 
ü liõpilaste käitum ist. Sam uti ei 
suh tu  kom som oligrupid kursus
tel vaja liku  prin tsip iaalsuse ja 
j ärj ekindlusega d istsip liin irikku- 
jatesse.

P idevalt esineb raskusi se ina
lehe väljaandm isega: venivad 
vä ljaan tav a te  n u m b rite  täh ta jad , 
sisu ei ole igakord õnnestunud.

K riitika  osaliseks said koos
olekul ka teaduskonna p a rte i
organisatsioon ja  kursuste  ju 
hendajad. Komsomolitöö su u n a
m ine ja  juh tim ine parte io rgan i
satsiooni poolt ei ole küllaldane, 
seda enam, e t nii kom som olibü
roo sek re tär kui ka liikm ed on 
noored ja  kogem usteta komso
molitöös. K a kursuse juhendajad  
peavad parandam a oma tööd, 
eriti kaubanduse e rih a ru  II k u r
susel, kus kom m unistlikud noo
red  suh tuvad  väga passiivselt 
büroo poolt an tud  ülesannete 
täitm isesse.

E t M ajandusteaduskonna idee- 
lis-poliitiline kasvatustöö heal 
jä rje l pole, näitab  juba seegi, et 
büroo töötam ise a ja l ei ole kom 
m unistlikuks nooreks ega parte i 
ridadesse vastu  võetud ühtegi 
üliõpilast. Koosolekul avaldati 
m õtet, et selle küsim usega pea
vad peale komsomoli- ja  p a rte i
organisatsiooni tegelem a ka k u r
suste juhendajad .

K ui lähem alt analüüsida kas
vatustöös esinevate puuduste

R U TH -ELISAB E TH  J UHKAM  
ja

EERO K A J A K  
õnne! õnne! õnne!  

A rstiteaduskonna I kursuse  
III—IV  rühm

TEADAANDED
Loodusuurijate Seltsi üldkoos

olek toimub neljapäeval, 16. mail 
kell 18 Vanemuise tn. 46. geoloogia- 
auditooriumis.

Päevakorras: 1. Teaduslikud ette
kanded.

R. Pant — «K aasaegsetest se isu 
kohtadest m aap aran d u sest

A. Aaloe — «Tunguusi m eteoriit».
2. Ametlik osa.
Teaduslike ettekannete kuulamine 

vaba.

TRÜ auto-motoklubi korraldab 
ülikooli spordipäeval, 19. mall vi- 
gursõiduvõistlused m ootorratturi
tele. Kõigil võistlusest osa võtta 
soovijatel koguneda võistlusm ää- 
rustiku läbiarutam iseks ja tree- 
ninguaegade m ääram iseks 13. Tnail 
kell 20 peahoonesse auditoorium i 98.

P ühapäeval, 12. m ail kell 12 to i
m ub TRO klub is Tähe tn . 29 laste- 
rinq lde

SÕPRUSPIDU.
Esinevad ETKVL, m ajavalitsuse  

n r. 11 ]a  TRO las terlnq id .

V. LUIGALEHT

TRU võimlejate edu
ülehom m e, 12. mail selguvad Lii

val ülikooli parimad teaduskonnad  
ning individuaalvõistlejad päevases 
sundorienteerum ises. Võistlusmaas- 
tik on väga huvitava reljeefiga, 
rada m eestele 10—11, naistele  
ca 5 km pikk. K ontrollaeg raja 
läbim iseks on 4 tundi.

V õistluspaigale võib sõita telli
tud bussiga 12. mail kell 9 R. Päl
soni tn. 14 ühiselam u eest või liini
bussiga kell 9.45 (Liiva peatuseni, 
26. km Võru maanteel). Kaasa võtta 
arstiluba, kom pass ja pliiats.

O rienteerum issektsioon

V abariigi kõrgem ate koolide 
kunstilise võimlemise võistlustel 
saavutasid  k ind la lt esikoha TRÜ 
tü tarlapsed , kes esinesid kõik 
m eistri järgus. Nendele järgnesid  
TPedI, TPI ja  T allinna K unsti
instituu t.

M eistersportlasel M aire K am a- 
riku l oli jä rjeko rdse lt võim alus 
tõestada oma tõelist m eisterlik 
kust. Ta tu li üliõpilaste 1963. a. 
tšem pioniks. T ublilt esines ka 
S. S aarik  (kehakultuuriosakonna 
üliõpilane), kes saavutas II koha; 
kolm andaks jä i E. P aik re  (TPI).

Võisteldi ka rühm akavadega. 
TRÜ naistevõim lem isosakonna 
tü ta rlas te  kauni jooneline esine
m ine tõi neile teen itu lt karika.

T, ALLA

T oim etaja J. FELDBACH

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 3785, MB 03338,
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3iul huvitavad aialuyu, algus 
keeied la ki%iandu&... on ras e

(Algus lk-1 5.)
Õ petajate kõrval valm istab A jaloo-K eeleteaduskond ette  veel 

teaduse alal töö ta ja id  (asp iran tuuri kaudu), tõ lk ijaid  vene, saksa, 
inglise, prantsuse, soome, ungari jt. keeltest, ajaleh tede ja  a ja k ir 
jade keelelisi toim etajaid, a jak irjan ikke, televisiooni- ja  raadio
töötajaid, arheolooge ja  etnograafe muuseum idel«, arh iiv i- ja  ra a 
m atukogutöötajaid. Olgu m ärgitud, e t peale bibliograafia ja  žurna- 
listika e riha ru  lõpetajate  saavad kõik õpetajakutse, hoolim ata sel
lest, mis alale nad p ärast lõpetam ist tööle suunatakse.

Ülikoolis õpitakse palju  rohkem , kui läheb tarv is kitsaks k u t
setööks, seetõ ttu  võim aldatakse peale ü ld - ja  põhiainete õppida 
veel k itsam aid eriaineid. A lates kolm andast kursusest võivad ve
ne, saksa, inglise ja  p rantsuse filoloogia osakondade üliõpilased 
m inna kas vastava keele või k irjan d u se  eriharusse, ajaloo-osakon- 
na  üliõpilased saavad valida NSV Liidu ajaloo, üldajaloo, erilise 
huvi korral ka NLKP ajaloo, arheoloogia, etnograafia, arhiivinduse 
või kunstiajaloo. E riti m itm ekesine on hargnem ine eesti filoloogia 
osakonnas, kus võib õppida eesti k irjandust, eesti keelt, rah v a
luulet, b ib liograafiat, žurnalistikat, pedagoogikat ja  soome-ugri 
keeli.

Aastas on kaks korda eksamisessioon (jaanuaris ja  juunis), ü le
jäänud  a jal aga loengute kuulam ine, sem inaridest osavõtm ine ja 
iseseisev teaduslik  töö. N eljandal kursusel on pool aasta t vältav  
p rak tik a  (koolides, a jak irjade, -leh tede toim etustes, raadios, te lev i
sioonis või raam atukogudes), suviti käiakse ekspeditsioonidel v a 
nadel linnustel, kultuuriloolistes paikades või uu ritakse  eesti m u r
deid, lähem aid või kaugem aid sugulaskeeli.

Et ülikool on ja  jääb  teaduslikuks õppeasutuseks, siis ei piirdu 
ka üliõpilaste töö üksnes loengute kuulam isega. Igaüks peab luge
m a m itm etes keeltes suurel hulgal k irja n d u st ning suu tm a leida 
neist lisa nii eksam eiks kui ka teaduslikeks uurim usteks. Igal alal 
on üliõpilaste teaduslikud ringid, vastava lt õppeplaanidele k ir ju ta 
takse kursuse- ja  diplom itöid, igal aasta l toim uvad üliõpilaste te a 
duslikud konverentsid. A jaloo-K eeleteaduskonna üliõpilased kan d 
sid enda õlul Balti ja  Valgevene üliõpilaste I h um an itaaralast kon
verentsi T artus 1962. aastal, edukalt esineti ka viim asel üliõpilaste 
teaduslikul konverentsil käesoleva aasta  m ärtsis. T eaduslikku tööd 
koordineerib Ü liõpilaste Teadusliku Ühingu (ÜTÜ) nõukogu, te a 
duskonna piires osakonnanõukogu. T eaduslikku tööd tegevad ü li
õpilased võetakse vastu  ÜTÜ liikmeiks, nad saavad liikm ekaardi 
ja  rinnam ärgi. ' —

Meie koolides leidub kindlasti küllaldaselt lõpetajaid, kelle h u 
vi paelub inim konna vastuoluline ajalugu, k irjanduse m itm ekesi
sus või tahe õppida keeli, m ille kaudu pääseb teiste rahvaste ku l
tu u ri kõige salajasem atesse nurkadesse; selliseid inim esi leidub 
kindlasti ka töökohtadel — kõigil neil tu leb  anda sisse avaldus jt. 
dokum endid A jaloo-K eeleteaduskonda astum iseks veel enne 1. au 
gustit. Kui jä tkub  huvi, leegitsevat noorustuld, tah e t avastada 
vaim ses sfääris uu t ja  tundm atu t; kui leidub piisake eneseohver- 
duvust teaduse heaks; kui on arm astu st noorte vastu, kes ei lase 
inim est iialgi vananeda; kui tahetakse tunda  tõelist üliõpilaselu 
ning veeta viis oma p arim at aasta t T artu  R iikliku Ülikooli A ja- 
loo-K eeleteaduskonnas: siis k irju ta tag u  valm is avaldus, lisatagu 
sellele teatm ikus m ärg itud  dokum endid ja  saadetagu aadressil 
T artu , Ülikooli 18; siis hakatagu  valm istum a eksameiks, m illeks on 
eesti keel ja  k irjandus (k irja lik  ja  suuline), võõrkeel, NSV Liidu 
ajalugu; siis annab meie ülikooli rek to r teile 1. septem bril p idu
liku lt kätte  m atrik li, m illega saate suured õigused, ja  ka kohus
tused.

E. VÄÄRI,
Ф A jaloo-K eeleteaduskonna soom e-ugri keelte 

kateedri dotsent

Kiiremini, kõrgemale, 
kaugemale

Tänavu võetakse kehaku ltuuriosakonna I kursusele 50 üliõpi
last, kellest peavad saam a kõrgem a haridusega kehalise kasvatuse 
ja spordiõpetajad n ing kehakultuuriorganisaatorid .

Nelja õppeaasta jooksul õpitakse siin paljusid  huvitavaid  teo
reetilisi õppeaineid ja  prak tilisi spordialasid. V iim astest on olu
lisemad: kergejõustik , suusatam ine, võimlemine, raskejõustik , spor- 
dim ängud, sõudmine.

Ülikooli käsutuses on suurepärased  õppebaasid ja  suve- ning 
ta lvelaagrid . T artu  linnas on staadion, rida võimlaid, suusa- ja 
sõudebaas Em ajõe kaldal jne.

Suurejooneline on K ääriku  spordibaas, mille väljaeh itam ist 
jä tkatakse . Selle rajam isel lõid kaasa ka kehakultuuriosakonna 
üliõpilased.

Parem ad sportlased saavad võtta osa võistlustest kogu Nõuko
gude Liidu ulatuses. Kolm kehaku ltuuriosakonna lõpeta ja t on 
võistelnud olüm piam ängudel — U. K ajak, M. Paam a ja  H. Selg. 
P aljudest lõpetajatest on saanud nim ekad sportlased, nagu kerge
jõustiklased Heino Lipp, Kaupo M etsur, Enno Akkel, korvpallu- 
rid-m aailm am eistrid  M aret Otsa, L. K itsing-Jaansoo, tõstjad  
Elmo Simson, A rne H einlaid, suusa ta jad  E rna Abel, Agnes A dam 
son, Helle Ritsing, L aur Lukin  jt.

Pedagoogilisi ja  organisatsioonilisi vilum usi om andatakse p rak 
tika l koolides ja  kehakultuurikollektiiv ides. S u u rt tähelepanu  pü
hendatakse ka tööle Üliõpilaste Teaduslikus Ühingus. Igal aastal 
esinevad paljud  üliõpilased e ttekannetega ÜTÜ konverentsil. Osa
konnas töötab ka kehaku ltuu ri teaduslik  laboratoorium , kus ü li
õpilased tu tvuvad  eksperim entaalse uurim istööga ja  tegutsevad ka 
ise õppejõudude juhendam isel.

J. LAID VERE

Suvi meelitab. Seljako tt selga 
ja m atkakepp kätte. Nii läbitakse 
küm neid  kilom eetreid, saadakse 
küm neid  kordi targemaks.

Ärge jääge 
peatuma 
poolel teel

A jak ir jan ikuna  liigun pidevalt 
ringi rahva hulgas. Üsna sageli 
kaldub ju tt  ka edasiõppimisele. 
Olen kohanud pa lju  nii noo
ri kui ka eakamaid inim esi, kes 
täiendavad oma haridust kaug
õppe teel kesk- ja kõrgem ates 
koolides. Peab ütlem a, et kellel on 
tõsine tahtm ine haridust omanda
da, see ei kurda nii pa lju  ka ras
kuste üle. Küll aga teevad seda 
need, kes ühel või teisel põhjusel 
on õppimise pooleli jä tnud  ja ke r
gema vastupanu teed läinud.

A lustasin  õppim ist Tartu  R iik 
liku  Ülikooli kaugõppeosakonnas 
1957. a. sügisel ja  tänavu  suvel 
seisavad ees riigieksam id. K ui me 
oma kursusega peale hakkasim e, 
oli meid  50 üm ber. N üüd lähevad 
neist riigieksam eile 4. Osa meist 
läks üle statsionaarsesse osa
konda, osa jäi kursust kor
dama. See ei tohiks aga kedagi 
kohutada, sest ku i jä tkub  püsi
vust ja  head tahet, saab kõigest 
jagu. Kõige tähtsam  on m itte  
kaotada usku  oma võimetesse, 
m itte  karta raskusi, m itte  un u s
tada püstita tud  eesmärki!

Kuigi ma ei ole kursust korda
ma jäänud, pole ka m inul kõik  
alati nii libedasti läinud. Nii m õ
nigi kord on pärast sessiooni paar 
võlga jäänud, ku id  järgm iseks  
sessiooniks olen need ikkagi lik 
videerinud. Ja siis on päris mõnus 
tunne, kui eksam ilehel akadeem i
lise võgnevuse kohal puuduvad  
ra h v u s tte k ita v a d  sissekanded.

Kollektiivsusel on meie üh is
konnas suur jõud ja  see avaldub  
täiel määral ka üliõpilaste hu l
gas. K ui tuled järjekordsele ses
sioonile, haarab sind jäägitult 
reibas töömeeleolu. K ollektiivsed  
eksam iteks ettevalm istum ised, 
loengud, om avahelised arutelud  — 
see kõik hoiab sind ühise töö rü t
mis ja  liidab omavahel sõbrali
ku k s  pereks.

Tahaks soovida kõigile neile, 
kes sügisel esmakordselt asuvad  
aima m ateris haridusteele: ärge 
jääge peatum a poolel teel! Või
malused õppim iseks on olemas, 
kõik ülejäänu on teie endi teha!

E. A E SM A , 
kaugõppeosakonna VI kursuse  

üliõpilane

ALP.IDI

JCas mitte, Ы.0 А0 Щ, 
üataanik, gaagxaaft...

Teiste teaduste kõrval on ka bioloogiateadus viim astel aastatel 
saavutanud  tähelepanuväärseid  edusamm e. E riti m ärkim isväärseid  
tulem usi on saadud organism ide ainevahetuse ja  looduslike ressurs
side uurim ise alal.

Saavutused mikrobioloogia, viroloogia, biokeem ia ja  tsütoloogia 
alal on kaasa  aidanud paljude rahvam ajandusliku lt täh tsa te  prob
leemide lahendam isele. * ,

V aatam ata nendele suurtele saavutustele nähakse NLKP K esk
kom itee ja  M inistrite Nõukogu m äärustes e tte  edasine veelgi k ii
rem bioloogiateaduse arendam ine, sest lahendam ata probleem e on 
palju. V ajatakse üha rohkem  kõrgem a haridusega spetsialiste, keda 
meie vabariig is valm istab ette T artu  R iikliku Ülikooli

Bioloogia-G eograafiateaduskond.
Bioloogia-G eograafiateaduskonna pedagoogilise h aru  lõpe ta ja

test saavad bioloogia-, keem ia- ja  geograafiaõpetajad  5.—11. k las
sini. Bioloogiaosakonna lõpetaja  saab bioloogia- ja  keem iaõpetaja 
kutse ning lisaspetsiaalsusena geograafia õpetam ise õiguse kahek 
saklassilises koolis, geograaf iaosakonna lõpetajad  aga geograäfiä- 
õpetaja kutse ning lisaspetsiaalsusena bioloogia õpetam ise õiguse 
kaheksaklassilises koolis.

Teoreetilis-eksperim entaalses harus valm istatakse ette  e ritead 
lasi vabariigi tööstusele ja  asutustele.

Bioloogiaosakonnas: zooloogia, botaanika, taim efüsioloogia ja  
geneetika alal. Individuaalõppeplaanide alusel on võim alik spetsia
liseeruda mikrobioloogia, biofüüsika, ta im e- ja  loomabiokeemia, 
algoloogia, ihtüoloogia jt. erialadel.

Geograafiaosakonnas: füüsilise geograafia, m ajandusgeograafia 
ja  m eteoroloogia-klim atoloogia alale. Individuaalõppeplaanide a lu 
sel on võim alik spetsialiseeruda m aafondi kom pleksse uurim ise, 
kartograafia , rahvam ajanduse te rrito riaalse  planeerim ise, agrom e
teoroloogi^ jt. erialadele.

K ahe esimese aasta jooksul õpivad biolloogia- ja  geograafiaosa- 
konna mõlema e rih a ru  üliõpilased vastava osakonna üldise õppe
plaani alusel. A lates kolm andast kursusest õpivad pedagoogilise 
haru  üliõpilased peale eria inete veel pedagoogilis-m etoodilisi d ist
sipliine n ing tu tvuvad  koolitööga. Teoreetilis-eksperim entaalse 
erih a ru  üliõpilased aga süvendavad oma erialaseid teadm isi spet
siaalsete loengute kuulam ise ja  vastava te p rak tikum ide sooritam i
sega.

N eljandal kursusel on pedagoogilises h arus  m enetlusp rak tika  
(7—8 nädalat), m illal jä tk a tak se  diplom itöö m aterja lide  kogumist. 
V iiendal kyrsusel toim ub pedagoogiline prak tika, kus üliõpilased 
tä idavad  koolides õpetaja te  ülesandeid v ilunud m etoodikute ju h en 
damisel.

Teoreetilis-eksperim entaalse e rih a ru  üliõpilastel on e tte  näh tud  
pikem m enetlusprak tika (alates kolm andast õppeaastast). Õppeaeg 
pedagoogilistes harudes kestab viis aastat, te istes 5,5 aasta t.

H. MIIDLA, 
B ioloogia-G eograafiateaduskonna dekaan

XX sajand on 
keemiasajand

K eem iatööstus areneb ka meie vabariig is jõudsate sam m ude
ga ja  aastast aastasse kasvab vajadus kõrgem a haridusega kaadri 
järele. Igal aastal lõpetab ülikooli veerandsada keem ikut, kes asu
vad tööle tööstusettevõtetes ja  teaduslikes uurim isasutustes (kesk
koolide keem iaõpetajaid valm istab ette ülikooli bioloogiaosakond).

TRÜ keem iaosakonnas kestab õppetöö viis ja  pool aasta t. Esi
mesel kursusel on pearõhk aseta tud  üldistele distsipliinidele, nagu 
m atem aatika ja  füüsika. Peale selle a lusta takse ka üh iskonnatea
duste süstem aatilist tundm aõppim ist ja  keelteoskuse täiendam ist, 
kõrgem a haridusega keem ik peab ko rra liku lt valdam a vene keelt 
ning lisaks sellele vähem alt ü h t-k ah t võõrkeelt. Esimese kursuse 
«naelaks» on ku junenud  aga esim ene suu r keem iline d istsipliin  — 
anorgaaniline keem ia —, m ille om andam ine loob eeldused teiste 
keem iliste d istsipliinide õppimiseks.

Teisel kursusel kasvab eria laste  d istsipliinide m aht. M ärkida 
tuleb neist ana lüü tilis t keem iat ja  orgaanilise keem ia teoreetilist 
kursust. V iim ane õppeaine asub dom ineerivale kohale kolm andal 
kursusel, m illal toim ub ka vastav  m ahukas prak tikum . N eljanda 
kursuse sügissem estril aga koondub peam ine tähelepanu  keemiale, 
mis on üh tlasi viim aseks suureks üldiseks keem iliseks distsipliiniks. 
Sam al a ja l algab ka ju b a  k itsam ale eria lale spetsialiseerum ine. 
N im elt tu leb  igal neljanda  kursuse üliõpilasel teha valitud  eria lal 
õppejõu individuaalsel juhendam isel kü lla ltk i u la tuslik  kursusetöö, 
mis enam asti ku juneb  diplom itöö vahetuks ettevalm istuseks või 
isegi viim ase koostisosaks. N eljanda kursuse kevadest alates v iib i
takse küm m e kuud p rak tika l keem iatehastes ja  teadusliku  u u ri
mise asutustes, kus nad kõik töötavad juba palgalistel kohtadel.

P ärast p rak tik a t toim ub spetsialiseerum ine kitsam ale erialale: 
loetakse erikursusi n ing tehakse vastavaid  laboratoorseid töiQ. 
Viimane pool aasta t kulub aga diplom itöö koostamisele, mis on 
noore keem iku esim ene suurem  uurim istöö valitud  erialal. J a  saa- 
buvadki riigieksam id . . .

P aljud  üliõpilased võtavad osa Üliõpilaste Teadusliku Ühingu 
tööst. K eem iaosakonna üliõpilastele tähendab  see p rak tilise lt lü li
tum ist kateedrite  teaduslikku  tegevusse noorem ate kaastöölistena. 
Seetõttu  on nii mõnelgi keemiaosakontna lõpetaijal ju b a  trü k is  il
m unud või ilm uvaid teaduslikke töid. A ndekam atel üliõpilastel 
on võim alik alates teisest kursusest töötada individuaalplaani 
alusel, olles üh tlasi vabasta tud  ü ldisest kursuse õppetööst. Sellega 
on neile loodud kõige soodsamad võim alused valitud  eria la  põh ja
likuks om andamiseks. Nende üliõpilaste õppeaeg võib u la tuda ka 
üle viie ja  poole aasta. Sealjuures tu leb  m ärkida, e t nii ind iv idu
aalplaani alusel kui ka tavalises korras lõpetajale võib teaduskon
na nõukogu anda soovituse a sp ir^ itu u r i astum iseks vahe tu lt p ä
ras t ülikooli lõpetam ist.

Ja  nüüd  lühidalt, m issugustele k itsam atele eria ladele saab spet
sialiseeruda: füüsikaline keem ia (elektrokeem ia kallakuga), ano r
gaaniline keemia, ana lüü tiline  keem ia (spektraalanalüüsi, m ikro- 
analüüsi ehk lum inestsentskeem ia kallakuga), orgaaniline keem ia 
(sünteetiline ja  ana lüü tiline suund), füüsikaline orgaaniline kee
mia (keemilise k ineetika ja  korre latsioonvõrrandite suund). Peale 
n im etatud  eria lade võivad indiv iduaalp laan i alusel töötavad üliõpi
lased valida endale p rak tilise lt mis tahes teise k itsam a eriala. Va
jaduse korra l k ind lusta takse  nad kvalifitseeritud  juhendaja tega 
väljastpoolt T artu  R iiklikku Ülikooli NSV Liidu parim ate spetsia
listide hulgast.

Ü. HALDNA



Uute üliõpilaste
vastuvõtu 
tingimused
T änavu võtab T artu  R iiklik Ülikool vastu 

statsionaarseid  üliõpilasi järgm istele e ria la 
dele:

AJALOO-KEELETEADUSKONNAS:
— eesti keel ja  k irjandus,
— vene keel ja  k irjandus (vajalik  eesti 
ja  vene keele p rak tiline  tundm ine),
— rom aani ja  germ aani keeled ning k ir 
jandus.
— ajalugu;

ARSTITEADUSKONNAS:
— rav i (ka vene õppekeelega grupp),
— stomatoloogia,
— farm aatsia ,
— k ehaku ltuu r ja  sport; 
FÜÜSIKA-M ATEMAATIKATEADUS- 
KONNAS:
— m atem aatika (ka vene õppekeelega 
grupp),
— füüsika (ka vene õppekeelega grupp),
— keem ia,
— m atem aatika-füüsika  (pedagoogiline 
haru);
BIOLOOGIA-GEOGR AAFIATE ADUS- 

KONNAS: *
— bioloogia,
— geograafia;

ÕIGUS-MAJANDUSTEADUSKONNAS:
— õigusteadus, «
— kaubatundm ine,
— rahandus ja  krediit.

S tatsionaarsesse osakonda astu jad  peavad 
sooritam a JÄRGM ISED EKSAMID (* on 
m ärg itud  profileerivad, profiili m ääravad 
ained);

a) füüsika, m atem aatika, m atem aatika ja 
füüsika alale: 1) eesti keeles ja  k ir ja n 
duses (kirjand), 2) m atem aatikas* (k ir
ja lik  ja  suuline), 3) füüsikas* (suuline),
4) võõrkeeles (suuline);

b) keem ia ja  kaubatundm ise alale: 1) eesti 
keeles ja  k irjanduses (kirjand), 2) m a
tem aatikas* (suuline), 3) füüsikas* (suu
line), 4) keemias* (suuline), 5) võõrkee
les (suuline);

c) geograafia, rahanduse ja  krediidi alale:
1) eesti keeles ja  k irjanduses (kirjand),
2) geograafias* (suuline), 3) m atem aa
tikas* (k irja lik  ja  suuline), 4) võõrkee
les (suuline);

d) ravi, stom atoloogia, farm aatsia , bioloo
gia, kehaku ltuu ri ja  spordi alale: 1) 
eesti keeles ja  k irjanduses (kirjand), 2) 
füüsikas* (suuline), 3) keemias* (suu
line), 4) võõrkeeles (suuline); k ehaku l
tu u r i ja  spordi alale astu jad  sooritavad 
tä iendavalt eksam i erialal;

e) ajaloo ja  õigusteaduse alale: 1) eesti kee
les ja  k irjanduses* (k irjand  ja  suuline), 
2) NSV Liidu ajaloos* (suuline), 3) võõr
keeles (suuline);

f) eesti keele ja  k irjanduse, vene keele ja  
k irjanduse, rom aani ja  germ aani keelte 
erialale: 1) eesti keeles ja  kirjanduses* 
(k irjand  ja  suuline), 2) NSV Liidu a ja 
loos (suuline), 3) võõrkeeles* (suuline).

M ä r k u s .
1. Isikud, kes on lõpetanud mitte eesti 

õppekeelega kesk-õppeasutuse, kus õpetati 
eesti keelt, ja soovivad astuda eesti õppe
keelega gruppi, sooritavad eesti keeles

. üm berjutustuse rahvuskoolis ettenähtud  
eesti keele program mi ulatuses.

2. Isikud, kes on lõpetanud mitte eesti 
õppekeelega kesk-õppeasutuse, kus eesti 
keelt ei õpetatud, ja soovivad astuda eesti 
õppekeelega gruppi, sooritavad eesti k ee
les suulised kontrollkatsed.

3. Vene keele ja kirjanduse alale astu
jad, kes on lõpetanud vene õppekeelega  
kesk-õppeasutuse, sooritavad vene keeles  
ja kirjanduses kirjandi ja suulise eksami.

Sisseastum iseksam id toim uvad 1.—20. a u 
gustini.

AVALDUS^ ÜLIKOOLI ASTUMISEKS võe
takse vastu  20. ju u n is t kuni 31. juu lin i. A val
dus tuleb  esitada T artu  R iikliku Ülikooli 
rek to ri nimele, ä ra  nä ida ta  valitav  teadus
kond ja  eriala.

A valdusele tu leb  lisada:
1) iseloom ustus ülikooli astum iseks,
2) keskharidust tõendav dokum ent (ori

ginaal),
3) elulookirjeldus,

Soom e-ugri keelte ka tee
der korraldab suviti ekspe
ditsioone sugulasrahvaste  
keelte uurim iseks. Rea aas
tate jooksul on kogutud  
väga, pa lju  huvitava t kee
lelist m aterja li karjala, 
vepsa, vadja, liivi jt. keel
test. Fotol: üliõpilased vep 
sa keelejuh ti küsitlem as.

4) m editsiiniline tõend (vorm nr. 286),
5) 4 päevapilti (3X4 cm),
6) pass ja  sõjaväepilet (kutsealustel arve

levõtm ise tunnistus) es itatakse isikli
kult.

Isikud, kel on kaheaastane tööstaaž, pea
vad koos n im etatud  dokum entidega esitam a 
asutuse või ettevõ tte  ju h a ta ja  poolt tõesta
tud  väljavõtte  tööraam atust (kolhooside liik
med esitavad kolhoosi juha tuse  poolt tõesta
tud  väljavõtte  kolhoosniku tööraam atust, kus 
on näidatud  kolhoosis keh testa tud  tööpäe
vade m iinim um i tä itm ine eraldi kahel vii
m asel aastal).

Viim ast aasta t teenivad sõdurid, m adru 
sed, seersandid ja  vanem ad, kes soovivad 
astuda ülikooli statsionaarsesse osakonda, 
peavad koos ülalloetletud dokum entidega 
esitam a väeosa kom andöri nõusoleku puhku
se võim aldam ise kohta sisseastum iseksam ite 
sooritamiseks.

Tööstaaži arvu ta takse  seisuga 1. septem ber 
1963.

Isikud, kes suunatakse õppim a ettevõtte
poolt (peavad om am a vähem alt kaheaastast 
tööstaaži), esitavad tä iendavalt k ind laks
m ääratud  vorm is suunam iskirja .

STATSION A ARSEIKS ÜLIÕPILASTEKS 
VÕETAKSE VAŠTU järgm ises järjekorras:

1. Ilm a sisseastum iseksam iteta võetakse 
vastu  avalduste esitam ise jä rjekorras: a) S uu
rest Isam aasõjast osavõtnud, kes on lõpeta
nud keskkooli ku ld- ja  hõbem edaliga või 
kesk-eriõppeasutuse kiitusega.

b) dem obiliseeritud, kellel on lõpetatud k õ r
gem sõjaväeline haridus või lõpetam ata 'kõr
gem sõjaväeline või tsiv iilharidus (olenem ata 
kursusest, m illel n ad  õppisid, ja  kes on lah 
kunud kõrgem ast õppeasutusest seoses sõja
väeteenistusse kutsum isega või teistel põh
justel) vastavale eria lale  vastuvõtm ise tä h t
aegadel.

2. Väljaspool konkurssi võetakse vastu 
eksam ite positiivsel sooritam isel:

a) S uurest Isam aasõjast osavõtnud,
b) isikud, kes on õppim a suunatud  tootm is

ettevõtete  poolt.
3. K onkursi k o rras  võetakse vastu eksa

m ite positiivsel sooritamisel:
a) isikud, kes on töös positiivselt silm a 

paistnud  ja  vähem alt 2 aasta t töö tanud p ra k 
tilisel tööl, sam uti Nõukogude arm eest ja  sõ
ja laevastikust dem obiliseeritud, ku i nad  on 
teen inud  sõjaväes vähem alt kaks aastat. Neist 
eesõigustatud ko rras võetakse vastu isikuid, 
kelle töö iseloom vastab  kõrgem as õppeasu
tuses valitud  või sellele lähedasele erialale;

to) üldise konkursi korras isiikuid, kes p ä 
ras t ikeskkooli’ lõpetam ist on prak tilise  
töö staažita  või staažiga vähem  kui kaks 
aasta t. Üldise konkursi jaoks era ldatakse 
vähem alt 20% vastuvõtuplaanis e ttenäh tud  
kohtadest.

Neile, kes unistavad 
arstikutsest

Peatselt seisavad tuhanded  noored, kes kevadel lõpetavad kesk
kooli, konkreetse küsim use ees: M illine ku tseala valida? Sam a kü 
sim us seisab ka paljude noorte ees, kes keskkooli lõpetam ise järe l 
m itm esugustel põhjustel ei saanud  m inna edasi õppim a kõrge
m atesse õppeasutustesse ja  siirdusid tootvale tööle.

ARSTITEADUSTE KOHTA valitseb m eil veel paljuski ebaõige 
arvam ine. A rvatakse, et a rst uurib  haigeid, kasutades selleks kee
rukaid  meetodeid, ravib  neid tõhusate rav ivahenditega või teeb 
ü likeerukaid  operatsioone, e t tem ast rääg itakse ja  k irju ta tak se  kui 
kangelasest, kui õilsast ja  ü lim alt hum aansest inim esest — see on 
nii mõnelgi juhu l õige ja  selliseid arste  on ka vaja.

Kuid see pole siiski ainuõige ega peam ine. Peam ine on fiksee
ritu d  parte i program m i järgm ises lõikes: «Sotsialistlik riik  on 
ainuke riik, kes võtab enda peale hoolitsuse kogu elanikkonna 
terv ise kaitse ja  pideva parandam ise eest. Seda tagab sotsiaal
m ajanduslike ja  m editsiiniliste abinõude süsteem . Viiakse ellu u la
tuslike abinõude program m , m ille eesm ärgiks on valtida ja  reso
luu tselt vähendada haigusi, likvideerida massilised nakkushaigu
sed, pikendada eluiga.»

Siit näeme, e t a rs ti lt nõutakse hoopis suurem ate ja  täh tsam ate  
ülesannete tä itm ist, kui seda on a inu lt haigete ravim ine, kui kõr
gel tasem el see ka  seisaks. Kõm m unism iaj astu a rst .peab ak tiiv 
selt osa võtm a kogu elanikkonna terv ise kaitsest ja pidevast te r 
vise parandam isest.

A rstiku tse valiku l peab igaüks endale selgeks tegema, kas 
tem al on soov ja  eeldused selleks, et töötada nii profülaktilises 
kui ka ravi suunas. Olgu öeldud, e t p rofülaktiline töö nõuab eriti 
la ia silm aringi, su u rt hoolt, ennastsa lgavust ja  sügavalt hum aan
set suh tum ist m itte ainu lt üksikisikusse, vaid kogu elanikkonnasse. 
Ravi alal töötam isel esineb rohkem  rom antilist, vahel ka kangelas
likkust, kuid seda kangelaslikkust võib võrrelda uppu ja päästm i
sega, lapse väljatoom isega põlevast hoonest jne. Profülaktilises 
tegevuses see individuaalne rom antika puudub. N äiteks, rõugete 
panem ine on lih tne profü lak tiline abinõu, kuid sellega päästetakse 
m iljoneid inim esi raskest haigusest ja  surm ast. Miljoneid! Eesti 
NSV-s likvideeriti alles h ilju ti ühe-kahe aastaga lastehalvatus- 
tõbi, päästeti kogu elanikkond lastehalvatustõve ohust lih tsate  
profü lak tiliste  abinõude varal. Need on kah tlem atu lt kangelasteod, 
kuid kangelaseks ei ole üksik arst, vaid kõik m editsiinitöötajad ja 
pääste tavaks ei ole üksikisik, vaid suured rahvam assid.

Seega ei sobi kom m unistliku ühiskonna arstiks isikud suure 
«Minaga», vaid hoolsad, ennastsalgavad suurte  erialaste teadm is
tega tööinim esed — INIMESED. Üheks täh tsaks eelduseks a rs ti
ku tse om andam isel on veel lugupidam ine, kaastunne ja  arm astus 
kaasinim este vastu. See ku tse  nõuab sageli ka su u rt enesevalit
semist, eneseohverdam ist, k iire t otsustam isvõim et, nõuab südant ja  
m õistust inim este teenim isel.

M. KASK, 
A rstiteaduskonna prodekaan

JCai huvitavad ajažugu, 
ke&C&d ja kbijattdus. ..

A jaloo-K eeleteaduskond on A rstiteaduskonna jä re l ülikooli 
suurim aid  teaduskondi, jagunedes, nagu teaduskonna nim est sel
gub, sisuliselt kaheks osaks. Teaduskonna s tru k tu u r on keeruline: 
juba sisseastum isel on va ja  otsustada, kas valida ajaloo-, eesti kee
le ja  k irjanduse, vene keele ja  k irjanduse, inglise keele ja  k ir ja n 
duse või saksa keele ja  k irjanduse osakonda. (Käesoleval aastail ei 
võeta üliõpilasi p ran tsuse  keele ja  k irjanduse osakonda; kes on 
huv ita tud  sellesse osakonda astum isest, peavad ootam a järgm ise 
aastani.)

Teaduskonna põhisuunaks on igakülgselt haritu d  õpetajakaad- 
ri ettevalm istam ine vabariig i koolidele. R eform eeritud kool nõuab 
teooria ja  p rak tika  la h u tam atu t üh tsust — selles vaim us areneb 
õppetöö ka ülikoolis. Ü ldainetena loetakse kogu teaduskonnas 
N LKP ajalugu, poliitilist ökonoomiat, d ia lek tilist ja  ajaloolist m a
terialism i. Nende ainete loenguil ja  sem inarides saavad tulevased 
nõukogude õpetajad  m aailm avaatelised  alused, mis peavad k u ju n e
m a kindlateks veendum usteks, ilm a m illeta ei saa koolis olla heaks 
pedagoogiks ja  kasvatajaks.

Peale ü ldainete loetakse igas osakonnas veel põhiaineid, näit. 
eesti k irjanduse ajalugu, NSV Liidu ajalugu, vene k irjakeele a ja 
lugu jne. Osa teoreetilisi aineid on ühised keelte osakondadele 
(keeleteaduse alused, k irjandusteooria , L ääne-Euroopa rahvaste 
k irjandus jt.), osa ajaloo-osakonnale.



ß̂aw>Kato. олштС
vaikusest ia u i-  
vate, kõ.hÄe.iuv&de.ni

tikuseid  suhteid, 
selgitavad taim ede 
reageerim ist m u u 
tuvatele  keskkon- 
natingim ustele;
— ökoloogiliste 
vaatluste  statsio
n aa r lookuusikus; 
läbi ahetava hom - 

L aboratoorium i vaikusest lau l- m iku sam m ub bioloog vaa t- 
vate kõrbeliivadeni u la tub  bio- luspaigale, ronib m ikroklim aati- 
loogide töömaa. liste vaatluste  torni, mõõdab eri

Sam a m itm epalgeline, sam a kõrgustel (ta im katte  rinnetes) 
eriilm eline, nagu on loodus ja  tem peratuuri, õhu niiskussisal-
elu, on ka bioloogide elukutse. 
Vaadake:

— äärm iselt puhas laboratoo
rium , term ostaadid, osmom eetrid, 
porom eetrid, küm ned aparaadid, 
sa jad  kolvid, ja  nende vahel v a l
getes k itlites bioloogid, keeruliste 
eluprotsesside uu rijad  — füsio
loogid, biokeem ikud, mikrobioloo
gid;

— tolm uvaba veidi süngevõitu 
ruum  suure ü likeeruka aparaad i
ga — elektronm ikroskoobiga; sel
le juu res kon tsen treerunud , aeg
laste liigutustega uurijad ; m ille
g ipärast rääg itakse sosinal — 
«suurendus 30 000, m itokond
rid  . . .  » need on tsütoloogid, 
elusaine ülipeente struk tuuride , 
raku  ehituse uurijad ; kaasa ja 
keeruline, kuid täpne uurim is
tehn ika aitab  neil tungida elusa 
looduse kõige detailsem ate osa
kesteni;

dust, valgusintensiivsust; vaatlus- 
päevik ta itub  täpsete andm ete
ga, mis hiljem  läb itöö ta tu ina ju 
tustavad  seostest, suhetest ja  ole- 
nevustest looduse keerulistes 
kooslustes;

— kuum usväreluses kõrb; eks
peditsioon liigub aeglaselt, iga 
sam m u tuleb  arvestada . . .  jä lg i
takse iga taim e, m ärgitakse üles 
nende liigiline kuuluvus, esine- 
m isohtrus, tingim used; otsitakse 
vett, lih tsat m agedat vett; ta  on 
sügaval, aga tem a olem asolust 
ju tu s tavad  taim ed, neid tu leb  
ainu lt tunda  — nende elu, v a ja 
dusi; . . .  ekspeditsioon läheb ja 
kusagil oodatakse tem a töö tu le 
musi; üm berringi on surm vaikne 
kõrb . .  . kas tõesti surm vaikne? 
Oh e i . . .  kuulake, kõrbeliiv  lau 
lab! Kõrbeliiv laulab ja  ekspedit
sioon läheb oma rasket teed . . .

Need on üksikud pild id  bio
loogide töömailt. Siia võiks veel

— kõrge, pühalikuna m õjuv lu- paljugi lisada — pilte ihtüoloogi
gem issaal Teaduslikus R aam atu- de m ereekspeditsioonidest, genee-
kogus; u u rija  e tte  tuuakse tik u te  raskest eksperim entaalsest
a rh iiv im aterja lid  — kirjad , toim i- tööst organism ide huvitaivam a
kud, aruanded; tund  tu n n i jä re l om aduse — pärilikkuse uurim i-
uuritakse neid ning taasta takse  sel, entomoloogide rännaku test
aegade häm arusse kaduvaid keššeri ja m ürgipurgiga, ornito-
sündm usi — Baeri võitlust a ren - loogide rom antilistest lindude
guprin tsiib i eest, Schleideni eba- rände vaatlustest. Kõigest ei jõua
võrdset võitlust D orpati vaim u- k irju tada.
p im edate linnakodanlastega, S uur on bioloogide töömaa. Ja
Kuznetsovi tarm ukat, kuid tsa - köitev. Tuleb vaid leida prob-
rism i tingim ustes nurjum isele  leem, küsim us, looma- või taim e-
m ääratud  katset V enem aa bo taa- rühm , mis huvitab, mis sunnib
ni'kute ühendam iseks suurte  ko i- lugema, uurim a, mõtlema, n ing sa

Tuli 18-aastane 
ülikooli

Tuli, ja um bes neli aastat ta 
gasi küsiti ta lt vastuvõ tukom isjo 
nis erakordselt: «Kas teil kahe
aastane tööstaaž on?»

Ei olnud. Kuidas võiski olla, kui 
ta alles kuu  aja eest ühel päeval 
(ja sellest päevast räägivad kõik  
kui im ekenast) sulges enda järel 
kooliukse, käes küpsustunnistus.

«Ei ole? Siis tuleb esimesel aas
tal töömees olla.»

«Kui tuleb, eks siis ole,» m õ t
leb 18-aastane eesti või vene 
keelt ja  kirjandust, m ajandustea
dust või ajalugu õppida soovija.

Oodatud kohtum iste asemel 
dotsentide, professorite ja teiste 
teadusetem pli «jum alatega» sei
sab verivärske tudengi ees briga
dir, m eister või mõni m uu  ü le 
mus. Seirab kah tleva  pilguga rõi
vaid ja küsib siis kõheldes: «Ehk 
olete ju h u sliku lt enne m ingit 
tööd te inud?»

Vaikus.
A lgavad 11 kuud , mille kohta  

üks pedagoog ütles: «Kes need  
vastu  peab, ei see lahku ülikoolist 
enne diplomisaamist.»

Ü ksteist kuud  kordub päeva
kava: kell seitse üles, seitse tundi 
tööd, paar tundi vaheaega, siis 
neli tundi loenguid. Ja om eti pole 
selline elu m ulje tevaene ja kor
duv. R isti vastu, kordum atu ning  
lõhkamiseni täis uusi avastusi..

Ehitustel, tehastes, vabrikutes, 
kom binaatides, kaubanduses on 
tudengeid nelja  aasta vältel töö
tanud koos töölisnoortega. See aeg 
karastab.

P. MAI MI K

% Chteks eesti helmekeele, 
kasuks kogu tahvale

Nad Koovad kau 
nist rahvakunstikan-  
gast. Võib-olla selle
pärast ongi ta nii ilus 
ja  ere, et igas sellesse 
sõlm itud lõngas on 
killuke iga ü ksiku  
liikm e tööd, arm as
tu st ja loomisrõõmu. 
Meie rahvaloom ingu  
rikku s ja ilu  on 
ääretu, seda ei tohi 
kohelda oskamatult. 
Oleme uhked, et TRÜ  
rahvakunstiansam bel 
arendab meie rahva
loomingu pärandit 
hella hoole ja  tõsise 
tähelepanuga. Oma 
esinemistega on an
sambel tõestanud, et 
pole ü letam atuid p ii
re professionaalse ja 
isetegevusliku kunsti 
vahel.

Selleks et rahva- 
kunstipõld kannaks  
kõrget kõrt ja küpset 
vilja , tuleb teha m e
hetööd. Aga ku i ar
m astatakse oma ala, 
siis tööd ei-põlata.

Tunnusta tud  
ku n stn iku  tee algas 
ansamblil 1955. aas
tal, vabariiklikul 
am etiühingute isete
gevuse ülevaatusel. 
Omailmeline leelo, 
laulu- ja  tantsupõi- 
m ik «Kosjad» tõi ko l
lektiivile esikoha. 
Tõelistele entusiasti
dele lisab tunnustus  
alati uusi kohustusi, 
tõstab vastu tustun-  
netki. Enne eriti p i
du likke  esinemisi on 
olnud perioode, kus 
ansambli liikm eil tu li 
loobuda m uretu test 
puhkepäevadest ja 
vabadest Õhtupooli
kutest. Sellises töö
tempos jah tus nii 

'■mõnegi pealiskaudne 
kiindum us.

Töö harjutab
meistriks. Kuldm edal 
ENSV I noorsoofesti
valil avas värava ü le
liidulisele konkursile, 
kus tantsija te tehn i
line tase ja  vä ljen 
dusrikkus väärisid  
hõbemedalit. VI ü le 
m aailm selt noorsoo- 
ja  ü liõpilasfestivalilt 
sõideti ko ju  pronks
m edali ja laureaadi 
nim etusega. Esimese 

tantsukollektiiv ina

vabariigis on R K A  
esinenud välismaal. 
«Kiva!» hüüdsid  
soomlased, ku i an
sambli poisid ja  tü d 
rukud  hoogsat «T u i- 
jakut» tantsisid.

Igas üksmeelses ja 
koduses peres k u ju 
nevad välja oma tra 
ditsioonid. Ansam bli 
koosviibim istel elus
tuvad vanad kom bed  
ja vanad rahvam än
gud. Kandidaadiajast 
väljakoorunud «ti
bud», «hellakesed» ja  
pilliveljed  tulevad  
ansambli p idu likku  
sõprusringi läbi kiri- 
vöödest värava. Neid  
tervitab karjapasun. 
Abiellujatele tehakse 
aga kuuekordsed pul- 
m aväravad ja noori
k u  juustele k in n ita 
takse vööpaeltest 
naisetunnus  — tanu.

H elju  M ikkeli — 
tantsijad  ise ku tsu 
vad teda m em m eks  — 
süüdatud rahvakuns- 
titu le sädemed põle
vad veel praegugi 
paljudes meie vaba
riigi paikades, kus  
töötavad ja  elavad  
TRÜ lõpetanud.

E. OJAND

lektiivsete tööde läbiviim iseks;
—. hiigelsuur m ullaga tä idetud  

kaldabassein — lüsim eeter, m il
les on võim alik täpselt reguleeri
da kõiki põhilisi keskkonnatingi- 
m usi (m ulla füüsilis-keem ilisi 
omadusi, veerežiim i jm.); uu rijad  laulvate 
kum m arduvad  üle katselappide, 
uurivad  taim ede vahelisi vastas-

hakkad elam a rah u tu t, ku id  ilu 
sat bioloogielu. Ja  ükskõik kes 
sinust siis saab — bioloog-õpeta- 
ja, -p rak tik  või teadlane: su töö
m aa on kõikjal seal, kus on 
elu — laboratoorium ide vaikusest 

kõrbeliivadeni.
iH. T R A SS , 

bioloogiakandidaat

Noortele laulumeestele

O E L B
A -s t ja I-s t saab äkk i sõna . . .
Kaks lauset kahest sõnast k o k k u  sead: 

LOE, LEO!
LEO, LOE!

Ja pliiatsiajastu algab.
Roheline.
Punane.
Kollane.
Sinine.
H arilik.

R ehkendusvih ikus õunu ja  porknaid

on rohkem  ku i eile, ent vähem  ku i homme 
ja  kasvavad arvud.
Punased õunad ja kollased õunad võib liita, 
kollased õunad ja punased õunad võib liita 
ning m isk i ei m u u tu  . . .
Ja tind iajastu  algab.
Aabitsa järgi sirgetes ridades 
k ir ju tad  sõnu ja  lauseid.
Vaatan ja  kadestan: 
eluaabitsa järgi igatsen kom istam ata  
sõnu niisam uti lihtsalt ja puhta lt 
lükkida  r i t ta . . . .

J A A K  PÕLDMÄE

«Sagedasti on Eesti üliõpilaste 
keskel soovi avaldatud üliõpilaste 
koori asutada, kuid seni on see 
ainu lt sooviks jäänud. Aeg oleks 
juba, kuis meie selle m õtte ka 
teoks teeksim e ja  omale üliõpi
laste koori looksime.»

Sellise üleskutse avaldas Juhan  
Simm «Postimehes» 1911. aasta 
detsem bris, ja  23. m ärtsil 1912. a. 
andis oma esimese kontserdi v as t
loodud Eesti Üliõpilaste Ü henda
tud  M eestekoor, m is tän ap äe
val on T artu  Üliõpilasm eeskoori 
nim e all tu n tu d  ka kaugel v ä ljas
pool meie väikese Eesti piire.

Moskva Riikliku K onservatoo
rium i d irek tor prof. Svešnikov 
nim etas m eeskoori «entusiastide 
kooriks», ja  seda on koor õigus
tan u d  rohkem  kui poole sajandi 
jooksul, olgu siis tegem ist esine
m istega, kontserdim atkadega, to 
redate traditsioonide rajam isega 
või nende edasiarendam isega. T a r
tu  Akadeem iline M eeskoor viis esi
m esena eesti m eeslaulu ja  eesti 
k ooriku ltuuri üldse kaugele v ä l
japoole vabariigi .piire (m enukas 
kon tserd im atk  Ungarisse 1926. a.). 
Koos TRÜ naiskooriga pan i T artu  
Üliõpilasm eeskoor 1956. a. aluse 
üliõpilaslaulupidude kaunile t r a 

ditsioonile, m is «. . .  ku junes ra h 
vaste sõpruse e ru tavaks dem onst
ratsiooniks, nõukogude üliõpilas
konna rõõm saks k o h tum iseks. . .  
ja  selles m õttes u la tub  laulupeo 
täh tsus  kaugele üle kunstiü rituse 
piiride.» (F. K lem ent, TRÜ rek 
tor).

Koor on alati aktiivselt osa 
võtnud festivalidest, lau lup idu
dest ja  teistest suurem atest ü r i
tustest. VI ülem aailm sel noorsoo
festivalil tu li T artu  Ü liõpilas
m eeskoor kahe kuld- ja  ühe 
pronksm edali laureaadiks.

T artu  Üliõpilasm eeskoori nagu 
iga üliõpilaskollektiivi üldse ise
loom ustab nooruslik südidus, pa
lav soov lühikeste ja  tihedate 
ü liõpilasaastatega ka laulu  alal 
oma sõna öelda. Vähe on neid 
veterane, kes p ä ra s t kõrgem a 
kooli lõpetam ist saavad iääda 
kooris edasi laulm a. Igal kevadel 
lahkub suur osa «väljaõppinud 
kaadrit» , igal sügisel tu levad noo
red asemele.

Sellepärast k a  teie, noored lau- 
lum ehed, tulge julgesti meie 
juurde! N õutav on ainu lt tõsine 
tah tm ine laulda, ja  harju tam ine 
teeb m eistriks.

E. TOOM

Kuhu viib tee?

Käesoleval aastal lõpetab F üüsika-M atem aatikateaduskonna  
83 noort keem iku t, fü ü s iku t ja m atem aatiku t. Fotol ongi m om ent 
suunam iskom isjoni tegevusest. Selguvad tulevased töökohad.

Vene filoloog — 
tulevane õpetaja

On ju  nii, et kõik S inu m äles
tused koolipõlvest on nii või te i
siti seotud õpetajaga, oli ta  siis 
«hea» või «halb», a rm asta tud  või 
kardetud. Ü heteistküm ne aasta 
jooksul oled näinud pa lju  õpeta
jaid, kellest igaüks on Sind m il
legagi rikastanud, aidanud kaasa 
selleks, e t võid nüüd oma sam 
m ud seada kõrgem a kooli poole.

Kui S inagi tahad  olla m a ja 
kaks, mis valgustab noortele teed 
elluastum iseks, tahad  rikastada 
teisi oma teadm istega, võid vali
da TRÜ A jaloo-K eeleteaduskon
na vene keele ja  k irjanduse osa
konna.

M ida seal õpitakse?
K õigepealt m uidugi vene keelt 

ja  vene k irjanduse ajalugu, võõr
keelt, ladina keelt, üh iskonna
teadusi, loogikat, psühholoogiat, 
pedagoogikat ja  veel palju -palju  
m uud, tehakse huvitavaid  ku rsu 
se- ja  diplomitöid. Sa tu tvud  
paljude tub lide õppejõududega, 
nagu vene k irjanduse kateedri 
kollektiiviga eesotsas suurepärase 
inim ese ja  ü leliiduliselt tu n n u s
ta tu d  k irjandustead lase J. Lot- 
m aniga ja  nõukogude kirjanduse 
spetsialisti Z. M intsiga, kes mõ
lem ad on paljudes om a õpilastes- 
ki suu tnud  ä ra tad a  huvi otsiva, 
leid va ja  loova teadusliku  töö 
vastu. Viiks pikale loetleda kõi
k i . . .  ♦

Sisseastum iseks on aga va ja  
vähem alt keskm ist vene keele os
kust, huvi k irjanduse n ing lugu
pidam ist ja  arm astust õpeta ja
ku tse vastu.

M. SALUPERE, 
vene k irjanduse asp iran t

Ü TÜ  K O N V E R E N T S I L

L äti R iiklikus Ülikoolis to im u
nud ÜTÜ konverentsil esinesid 
kü la lise ttekannetega teem al
«Põllum ajanduse toodangu om a
hind  ja  selle alandam ise viisid» 
meie M ajandusteaduskonna II 
kursuse üliõpilased Helle BAU
MEISTER ja  Aili PENT.

Majandusteadlaste
taimelavast

M ajandusteaduste õpetam isel on T artu  ülikoolis se lja taga õigegi 
p ikk minevik. Esimesed m ajandusalaste  distsipliinide kateedrid  
alustasid tööd juba läinud sajandi algul, kohe pärast ülikooli av a
mist. Nagu paljudel teistel aladel, nii töötas T artus ka m ajandus
teaduste professoritena m inevikus hu lk  nim ekaid teadlasi, kes on 
pälvinud m aailm akuulsuse. M ainida võiks kasvõi näiteks prof. 
E tienne Laspeyres’t, kelle loodud agregaatindeksite teooriast on 
ku junenud  kaasaegse m ajandusliku  analüüsi m etoodika üks n u r
gakive.

P raegu valm istatakse ülikoolis m ajandusteadlasi e tie  kahes 
harus: rahanduse ja  kaubanduse erialadel. Seejuures on üliõpi
lastel võim alik valida vastavalt oma isiklikele kalduvustele ja  töö
alale, kuhu  p ära st õpingute lõpetam ist kavatsetakse siirduda, veel 
k itsam  spetsiaalala. v

R ahandusharu  üliõpilased spetsialiseeruvad oma valikul kas 
üldisele rahandusele, et valm istuda tööks K aubandusm inisteeriu 
mis või rahandusosakondades; tööstus- ja  ehitusettevõtete rah a n 
dusele, m illele järgneb töö tehaste  ja  ehitusorganisatsioonide p laa
n i- ja  finantsosakondades, või pangandusele. V iimane jaguneb 
om akorda kaheks: lühiajalise krediteerim ise eriala, mis valm istab 
ette  riigipanga töötajaid, ja  kap itaa lm ahu tuste  finantseerim ise 
n ing p ikaajalise krediteerim ise eriala, mille lõpetajad  saavad ehi- 
tuspanga töötajaile vaja liku  ettevalm istuse.

K aubandusharus on valida to idu- või tööstuskaupade kauba
tu n d ja  eriala vahel. M ittestatsionaarses harus võib õppida ka  
kaubandusökonom istiks (statsionaarsesse osakonda sel alal tänavu  
vastuvõ ttu  ei ole).

On väga iseloomulik, et nõudm isi kõrgem a m ajandusteadusliku  
haridusega spetsialistide järe le  on olnud alati palju  rohkem  kui 
lõpetajaid. Mõnelgi värskel diplom iom anikul on olnud suunam is- 
kom isjonis suuri «raskusi» paljude soodsate ettepanekute seast 
parim a väljavalim isega. Spetsialistide põuast ting ituna on ka või
m ekam ate lõpetajate hilisem teen istuskäik  kulgenud enam asti 
vägagi ladusalt. 1962. aasta  lõpetajaist on m itm ed juba praegu 
v astu tavate l am etikohtadel.

A asta-aasta lt on paranenud  teoreetilise õppetöö seos m ajandus
alase prak tikaga. S uur osa on selles prak tikal, m ille üliõpilased 
teevad läbi oma ala parim ates asutustes ja  ettevõtetes. Käesole
vast aastast alates rakendatakse u u t p raktikavorm i, nn. pikka 
p rak tikat, m ille raam es IV kursuse üliõpilased on 10,5 kuud jä r 
jest tegelikul tööl. Selle a ja  jooksul saavad nad tä ieliku  e ttek u 
ju tuse kõikidest töödest, mis ettevõ tetes aasta  jooksul ette tulevad, 
ja  om andavad p iisavalt kogemusi, et pärast lõpetam ist oma tege
like ülesannetega k iiresti kohaneda.

Peale üleülikooliliste õppebaaside on M ajandusteaduskonna ü li
õpilaste käsutuses p raeeu  teaduskonna erialaline raam atukogu, 
kaubatundm ise laboratoorium , kaubanduse organiseerim ise ja  te h 
nika kabinet ja rahanduse kabinet. Teaduskonna teadusliku  u u ri
m isbaasi väljaarendam iseks tao tle takse luua ülikooli juu rde kau- 
bandusökonoom ika uurim isjaboratoorium , mis kujuneks esimeseks 
sellelaadseks Eesti NSV-s. Õ ppebaasi täiendam iseks on nähtud  ette 
luua bürootehnika ja  m asink irja  kab inet n ing sta tis tika  ja a rv u 
tustehnika kabinet, milleks va ja likud  m asinad on olemas.

Et varustada rahvam ajandust m atem aatilisi meetodeid põh ja
liku lt valdavate m ajandusteadlastega, keda praegu otsitakse lausa



Majandusteadlaste...
(Algus lk-1 7.)

tikutulega, on võetud teaduskonna väljaarendam ise perspektiiv 
p laani m ajandusm atem aatikate  e rih a ru  avam ine. M ajandustea
duskonna kateedrite  ja  ülikooli arvu tuskeskuse teadusliku  kollek
tiiv i näol, kes on m ajandusliku  p laneerim ise alaste probleem ide 
lahendam isel ju b a  mõndagi tu n n u sta ta v a t ä ra  teinud, peaksid 
selle eria la  arendam iseks olema TRÜ-s kõik vajalikud  eeldused. 
S iiani on selle e rih a ru  küsim us veel lahendam ata. E nt üliõpilastel, 
kes tunnevad  tõsist huvi m atem aatilis te m eetodite vastu, on või
m alik om andada m ajandusm atem aatika eriala ind ividuaalplaani 
alusel töötades. Selgi alal on juba m õnesuguseid kogem usi olemas. 
P raegu  õpib m ajandusm atem aatikuks kaks rahandusharu  ü liõpi
last, kes saavad oma tööga hästi toime.

U. MERESTE, 
M ajandusteaduskonna õppejõud

Õigusteaduskonda
* Õ igusteaduskonda saavad astuda ainu lt need, kellel on vähe

m alt kaheaastane tööstaaž.
Põhilisteks õppeaineteks on kõigile üliõpilastele: riigi ja  õiguse 

teooria ja ajalood, riigi-, haldus-, tsiv iil-, krim inaal-, töö-, kol
hoosi- ja  rahvusvaheline õigus, k rim inalistika, k rim inaal- ja  ts i
viilprotsess, perekonnaõigus jt. Ü liõpilastel on võim alik vastava lt 
oma huvidele ja  edaspidise töökoha iseloomule valida lisaks eel- 
n im etatu ile  veel te isi distsipliine nii valikainete  hu lgast ku i ka 
teatud  tingim ustel õppida indiv iduaalp laan i alusel.

S tatsionaarsed üliõpilased v iibivad T artu s  või väljaspool T ar
tu t  m itm esugustes asu tustes — p rokura tuuris , kohtutes, m iilitsa- 
organites, täitevkom iteedes jm. prak tikal, sel ajal sä ilita takse 
stipendium  või m akstakse sellest kõrgem at palka p rak tikakohalt
III kursusel kestab  m enetlusp rak tika 12 nädalat, IV kursusel töö
tavad  üliõpilased stažöörina 22 nädalat.

Õ igusteaduskond annab lõpetajatele a inu lt ühe eria la  — ju ris ti 
kutse.

Ju ris tid  suunatakse tööle peam iselt p roku ra tuu ri, m iilitsaorga- 
nitesse, kohtutesse, advokatuuri, notariaati, täitevkom iteedesse ja~ 
nende ü ld - ja  sotsiaalk indlustuse osakondadesse n ing keskasutuste 
ja  -e ttevõ te te  juriskonsultideks. R ida ju riste  on asunud tööle ka 
ajaleh tede juurde, raad ioreporteriteks jm.

M itmed ju ristide  töökohad eeldavad organisaatorlikke võimeid 
ja  kõneoskust. On soovitav, e t need, eeldused oleksid m õningal 
m ääral olemas juba enne ülikooli astum ist.

E t ju ris ti elukutse m uutub  jä rje s t rohkem  k a ris ta ja st k u r ite 
gevuse ärahoidm ise eest võitlejaks, v ää rnäh tuste  kõrvaldajaks, 
siis tu leb  õ igusteaduskonna üliõpilastel om andada kü lla lt m itm e
kesiseid teadm isi. Ennekõike aga nõutakse ju ristilt, et ta  ise oleks 
aususes ja  ko rraarm astuses teistele eeskujuks. Ju ris t ku i ühiselu 
reeglite vorm istaja , nende tä itm ise kon tro llija  ja  reeglite r ik k u 
m iste äraho id ja  n ing rahva  kasvata ja  on kaasa ja  sotsialistlikus 
ühiskonnas eesrindlik  inim ene, kes elu tunneb  ja  seda aitab  ju h 
tida. Prof. P. VIHALEM

TRÜ kaugõppe-
teaduskonnas
K äesoleval aasta l võetakse üliõpilasi TRÜ kaugõppeosakonna

I kU.rSU.S6l0!
A jaloo-K eeleteaduskonna eesti keele ja  k irjanduse, vene keele 

ja  k irjanduse, rom aani ja  germ aani keelte ja  k irjanduse, ajaloo-, 
■raamatukogunduse ija bibliograafiaosakonda;

F üüsika-M atem aatikateaduskonna m atem aatikaosakonda; 
B ioloogia-G eograafiateaduskonna bioloogia- n ing geograafiaosa- 

konda; -
M ajandusteaduskonna rahanduse ja  krediidi-, kaubandusöko- 

noom ika n ing  kaubatundm ise osakonda;
Õ igusteaduskonda;
A rstiteaduskonna farm aatsia - n ing kehakultuuriosakonda;
TRÜ K augõppe Pedagoogilisse In stitu u ti võetakse III kursusele 

vastu  eesti keele ja  k irjanduse, vene keele ja  k irjanduse ja 
m atem aati'kaosakonda;

Ülikooli kaugõppeosakonda võetakse vastu neid tootmistöös 
silm apaistnud keskharidusega kodanikke (vanust arvestam ata), 
kes on edukalt õiendanud sisseastum iseksam id ja  esitanud posi
tiivse iseloom ustuse töökohast.

K augõppeosakonda vastuvõtm isel arvestatakse järgm ist:
1. K augõppijaid võetakse vastu  nende elukohajärgsesse lähim asse 

kõrgem asse õppeasutusesse.
2. Õ igusteaduskonda võetakse ainu lt isikuid, kellel on vähem alt 

kaheaastane tööstaaž.
3. A rstiteaduskonna farm aatsiaosakonda võetakse vastu  ainu lt 

isikuid, kellel on vastav  kesk-eriharidus ja  kes on fa rm aa t- 
siaalastes asutustes või selle lähedasel eria lal töötanud vähe
m alt kaks aastat.

4. Teistesse osakondadesse võetakse kaugõppijaid  vastu  sõltum a
tu lt  p rak tilise  töö staažist.

5. K õrgem a haridusega isikuid võetakse vastu  ilm a sisseastum is
eksam iteta (II ja  vanem atele kursustele) juhul, kui nende kõ r
gem a hariduse eria la  on lähedane valitud  õppe-erialale ja  kui 
need isikud esitavad töökoha adm inistratsiooni taotluse teise 
e ria la  om andam ise vajalikkuse kohta.
A valdusi võetakse ülikooli kaugõppeosakonda astuda soovijailt 

vastu  kuni 31. juulin i. S isseastum iseksam id to im uvad ülikooli 
kaugõppeosakonda astu ja il 1.—20. augustini.

K augõppeosakonda astu ja id  vabasta takse sisseastum iseksam ist 
võõrkeelest, välja  arv a tu d  eesti keele ja  k irjanduse, vene keele 
ja  k irjanduse ja  võõrkeelte osakonda astu jad .

E esõigustatud olukorras on isikud, kelle töö iseloom vastab 
valitud  õppe-erialale ja  kes on töö tanud  sellel töökohal vähem alt 
kaks aastat.

M ittestatsionaarsete l ü liõpilastel on õppetöö kestvus 6 aastat, 
m ajandusteaduse ja  kehaku ltuu ri- n ing farm aatsiaosakondades 
5 aasta t ja  K augõppe Pedagoogilises Instituud is 3 aasta t. ^

K augõppijaile ko rra ldatakse  kohe pärast sisseastum iseksam ite 
õ iendam ist sissejuhatav  õppesessioon. Edaspidi toim uvad õppe- 
ja  eksamisessioonid kaks korda õppeaastas: detsem bris-veebruaris 
ja  m ais-juulis. O savõtt sessioonidest on kohustuslik.

K augõppijaile korra ldatakse  õppe- ja  eksamisessioonide vahe
lisel perioodil konsultatsioone T artu s ja  T allinna konsultatsiooni
punk tis (Sakala t. 23 ja  K aasani t. 3).

Inform atsiooni vastuvõtu ting im uste kohta võib saada T artu  
R iikliku Ülikooli kaugõppeosakonnast (Tartu, V. K ingissepa t. 18, 
telef. 41-20/323) igal tööpäeval kl. 9—12 ja  13—15.30 ja  Tallinna 
(konsultatsioonipunktist S akala t. 23, telef. 445—72 ,ning alates
20. juun is t 1963. a. TRÜ vastuvõtukom isjonist Ülikooli tn.fel8.

J . ADOJAAN,
TRÜ kaugõppeprorektor

Meie K ääriku. S iin  on alati tore. Suvel laulab sportlastele «tere» 
soe Lõuna-Eesti tuul. U jujaid köidavad sinised järvesilm ad, oma 
kätetööga va lm inud  staadion ku tsub  jooksm a ja hüppama. Talvel 
ahvatlevad ju lgust ja  osavust proovim a lum ised m äeküljed .

Pedagoogilisest ette
valmistusest

L Y  SEPPEL

Täppisteaduste valdkonnas on 
T artu  R iikliku Ülikooli üles
andeks e tte  valm istada sügavate 
teaduslik -teoreetiliste  teadm is
tega, kü lla ldaste  kogem ustega 
eksperim entaaltöödes n ing hea 
m etoodikaga pedagooge fü ü 
sika ja  m atem aatika alal. 
Seda ü lesannet tä idab  ülikool 
Füüsika-M atem a atikateaduskon- 
na pedagoogilise haru  kaudu'.

Ju b a  sisseastum isel toim uvad 
konkursseksam id eraldi pedagoo
gilisse h a rru  as tu ja te  ja  edaspidi 
kitsale m atem aatilisele või füü
sikalisele eria lale spetsialiseeruda 
soovijate vahel. Õppetöö on esi
mese kahe aasta jooksul mõlemas 
harus enarti-vähem  üheskoos. 
Selle a ja  jooksul om andatakse 
üh iskonnateaduste ja  ü ld teoree- 
tiliste  ainete aluseid: NLKP a ja 
lugu, üldfüüsikat, m atem aatilis t 
analüüsi, d iferentsiaalvõrrandeid , 
ana lüü tilist geom eetriat, kõrge
m at algebrat, tõenäosusteooriat 
ja  teoreetilist m ehhaanikat. P ra k 
tilist e ttevalm istust saadakse 
ü ldfüüsika laboratoorium ides. 
M atem aatika p rak tilise  rakenda
mise oskuse arendam iseks töö ta
takse kuus sem estrit m atem aa
tika praktikum is.

K olm anda kursuse kestel om an
datakse pedagoogilises harus 
põhjalikke teadm isi aatom i- ja 
tuum afüüšikas.

õ p itak se  tundm a elek tronarvu- 
tusm asinaid ja  nende käsitse
mist. P rak tilise lt võib töötada 
TRÜ arvutuskeskuses elek tron- 
arvu tusm asinate l «Uraal».

T ulevaste füüsika- ja  m ate
m aatikaõpeta ja te  õppeplaanis on 
e lek tro- ja  raad io tehnikale koos 
vastava p rak tikum iga p ü h en d a 
tu d  kolm andal kursusel üle 130 
tunni.

Tulevane keskkooli m atem aa
tikaõpeta ja  õpib kolm andal ja  
n eljandal kursusel järgm isi 
aineid: tä iendavad  peatük id  kõr
gem ast algebrast, funktsiooni- 
teooria, geom eetria alused, a rv u 
tusm asinad ja  program m eerim i
ne, e lem entaarm atem aatika ja  
vastavad m atem aatilised e r ik u r
sused. Tulevased keskkooli füü
sikaõpetajad  õpivad tundm a m a
tem aatilise  füüsika meetodeid, 
te rm odünaam ikat ja  statistilis t 
füüsikat, elektrodünaam ikat, 
kvantm ehhaanikat, m asinaehi
tuse tehnoloogia alüseid ning 
füüsikaalaseid erikursusi. Et 
keskkoolides füüsikaõpeta jad  
enam ikus õpetavad ka astronoo
m iat, siis võim aldatakse m õnin
gatele as jast h uv ita tud  üliõpilas
te le  ka astronoom ilise kallaku 
valikut. A stronoom ia-alane p rak 
tiline ettevalm istus toim ub T artu  
täheto rn is ja  äs ja  valm inud 
T õravere observatoorium is.

V anem atel kursuste l saavad 
kõik pedagoogilise h a ru  üliõpila

sed laialdasi teadm isi füüsika 
katsetehn ika alal. Siia kuulub 
koolifüüsika katse tehn ika kõrval 
ka fotograafia ja  k inoaparaatide 
käsitsem ise oskus. F aku lta tiiv selt 
õpetatakse üliõpilastele m ootori- 
tundm ist ja  au to juh tim ist.

Õ ppeplaanides on tu levastele 
õpetaja te le  väga täh tis  õppeaine
— kaasa ja  füüsika tehnilisi r a 
kendusi.

Õ ppeplaani kohaselt saavad tu 
levased keskkooliõpetajad tu g e
va pedagoogilise ettevalm istuse. 
K olm andal kursusel juhendavad 
nad koolides pioneeritööd ja  k u r
suse lõpetam ise jä re l suunduvad 
üliõpilased suvel õppepraktika 
korras pioneeri juh tidena laag ri
tesse. N eljandal kursusel a ita 
vad nad sisustada koolide m ate
m aatika-, füüsika- ja  tehn ika- 
ringide tegevust, sam al kursusel 
hakatakse vilunud m etoodikute 
juhendam isel kuulam a ja  an a lü ü 
sim a koolides an tavaid  tunde. 
K aheksandal sem estril algab 
juba kuuenädalane eelpedagoogi- 
line prak tika, m ille kestel ü liõpi
lased ise annavad  iseseisvaid 
tunde.

Viienda kursuse sügissem est
rist on 10 nädala t tä ie liku lt p ü 
hendatud  pedagoogilisele p rak ti
kale. Üliõpilased tä idavad  selle 
a ja  jooksul ju b a  keskkooliõpeta
ja te  ülesandeid. Riigieksam id ja 
diplom itöö kaitsm ine tulevad 
küm nenda sem estri lõpul: ju u n i
kuus.

K äesoleval aasta l võetakse vas
tu  T artu  R iikliku Ülikooli F ü ü 
sika-M atem aatikateaduskonna 

pedagoogilisse h arru  60 uu t üli
õpilast.

A. MITT, 
F üüsika-M atem aatika
teaduskonna dekaan

Kihnus II
Tule, lähme ühes, 
väike valgepäine kera, 
viid m ind alla vahuverm eis

randa!
Nõus? Noh tore! Emagi on peri: 
«Minge peale m inu  tüdrikaga.»

Räägi m ulle, m illest m õtleb meri, 
mida öelda teavad kajakad. 
Koos siis vaatame, m is m ere taga. 
Ehk ma tean, m is sul jääb

vajaka.

Kes küll kudus sulle seelikusse 
nõnda palju  rõõmsaid sirgeid

triipe,
’ kes nii hoolsalt põim is

rätinarmad?  
Ema, m u id u g i. . .  A h  mulle? 
Mullegi m u m em m  on kõigist

armsam.

Või eile jälle isa purjuspäi 
tu li suurelt maalt?
Ja olgugi, et alati toob k o m m i. . .  
Et vara hom m ikul käis ema

m õrdu nõudmas, 
tuli, õlal terve m õ rts itä is . . .  
Usun, usun, sinagi et jaksad

juba sõuda.

Mis nüüd juhtus?
Jäta tihkum ine.
Asi polegi ehk nõnda halb. 
M ätta kõrval ohakale otsa 
tatsas tillukene paljas jalg.

Valu varesele, haigus harakale, 
näed sa, n u ttk i läheb juba  mööda. 
Homme jälle m üttad  külateel. 
Täna aga: roni peale sülle, 
vaatame, ku is p ikka-pikkam ööda  
õhtu m erre upub tum eneval veel.

õ ige küll, nüüd ema ootab juba, 
jah, ka kü lm  on palja pluusi

väel.
Suru ennast hästi m inu vastu.

Meelest am m u unus tunda
raskust, 

tu len  m õtteis üle pölluviilu , 
kun i ükskord  soonilised käed  
m ajaukse soojas valgussiilus 
tasa võtavad m u lt lapse unise.

Meri, rahutu, veel kaua umiseb.

Möödunud sügisel valm is järje
kordne ühiselam u, m illes leidsid  
hubase k®du sajad üliõpilased.



Esiknäidendi esietendus

ja ežu
Ta ju tu s tab  oma kursuse elust.
«Ega me m idagi erilist ä ra  pole 

teinud. Oleme vaiksed, su u rt k ä 
ra ei tee. Õppimise ja  d istsip lii
niga on kõik korras. V arsti to i
m ub nõupidam ine. Ja -ja , toot- 
m isnõupidam ine. R ühm avanem ad 
räägivad seal puudum istest, ma 
ise teen kokkuvõtte õppeeduku
sest. Vaatam e, kellel on veel v a
ja  kontrolltöid teha, keda. õppi
mises abistada. Ega algul, kui me 
neid korra ldam a hakkasim e, pol
nud kerge oma kursusekaaslast 
puudum ise pärast sa rja ta . Nüüd 
juba läheb,» lisab ta  muigel.

K ursuse ekskursioonid T artu  
tööstusettevõtetesse, M ihhailovs- 
kojesse, «Vanemuise» lavastuste 
ühiskülastused, sõidud «Estonia» 
etendustele Tallinna, lõbus ja 
huv itav  kohtum isõhtu I kursuse
ga, spordivõistlused ja  viim ane 
poliitinform atsioon — vik toriin  — 
sellest ja  pa lju st m uust paja tas 
m e vestluskaaslane Leida Loog. 
A inult endast m itte  sõnagi. Selle 
eest on teistel nii m õndagi öelda.

«Ega parem at kursusevanem at 
küll ei oska tahta», sõnasid k u r
susekaaslased.

«Nii tu b lit kursusevanem at on 
raske leida,» k inn itas ka Füüsika- 
M atem aatikateaduskonna dekaan 
A. M itt. «Aga kui veel a rvesta
da, et ta l on perekond, kes ka oma 
osa a jas t ä ra  võtab . . .»

. . .  Öige h a rv a  kuuldub Leida 
Loogi toonis m idagi õpetaja likku
— teatud  kõne aeglustam ist, et 
kuu la jale  kõik meelde jääks. See 
reedab, et ükste ist aasta t õpeta
jatööd on ikkagi oma jä ljed  jä t 
nud.

«P ärast nii p ikka aega tu lite  
veel õppima?»

«Ei saanud varem . Aga i*ma 
kõrgem a hariduse ta  ei saa. Õpe
ta ja  peab palju  teadm a. M inul 
oli a inu lt liiga p ikk vaheaeg 
keskkooli ja  ülikooli vahel, aga 
kaks-kolm  aasta t tööd enne ü li
kooli küll liiga ei tee. A usalt 
öelda kartsin  kõige rohkem  sisse
astum iseksam eid, logaritm id ja 
trigonom eetria olid m eelest lä i
nud. Käisin aga T artus e tteva l
m istuskursustel, see aitaski pal
ju . Ülikoolis õppim isega tuleb 
küll igaüks toime, kui tah tm ist 
on.» See on k ind la lt öeldud. K ül
lap ta  ütleb  seda neilegi, kes v a
hel õppetööd kipuvad unustam a.

«Aga aeg?»
«Seda on tõesti vähe. Aga ü r i

tusi organiseerim e kõik koos. 
P a lju  teevad komsomoli g rupior- 
gan isaator A nne Roos ja  am eti
ühingu liinis M are Kalle.» 
L. Loog nim etab veel palju  n im e
sid. «Ega üksi ikka m idagi ära 
teeks, kui rahvas poleks tubli,» 
jääb  üks lausetest kõrvu kõlama.

Tubli nagu Sa isegi, Leida Loog
— füüsika-m atem aatika pedagoo
gilise h aru  II kursuse üliõpilane, 
kellel on kodus perekond ja  ü li
koolis ka — terve kursus. Toime 
tu leb  ta  kõigega.

«Tuli ja  elu» — nagu iseloo
m ustas teda üks kursuse tü d ru 
kutest.

E. LAIDO

Moskvasse
7. m ail algas Moskvas IV ü le

liiduline noorte k irjan ik e  kokku
tulek. Eestist sõitis sinna neli in i
mest, kusjuures kaks neist — Ly 
Seppel ja  P au l-E erik  Rummo — 
on meie ülikoolist. Kolmel päeval 
toim ub töö sektsioonide kaupa. 
Noored k irjan ik u d  aru tavad  ü h i
selt oma töid. Toim ub ka rida 
huv itavaid  kohtum isi vanem a 
põlve kunstitegelaste ja  silm a
paistvate ühiskonnategelastega,

Uut
teatmekirjandust

Библиография работ по физиологии 
человека и животных и некоторым 
смежным дисциплинам (по д а н н ы м  
« К н и ж н о й  л ето п и си »  № №  1—40 за
1962 г .) .  Л е н и н г р а д  1962. 23 lk .

Т. И . Т е м н и к о в а , В. А. Ч е р к а с о в а  
Справочная литература по органиче
ской химии. Л е н и н г р а д  1961. 90 lk .
г  2^ з е ’ Г у с ен к о в а ,
Ьиолиография по термоэлектричеству
(Т е р м о э л е к т р о ге н е р а т о р ы  и о х л а ж д а ю -
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30. aprillil avanes ülikooli klubis eesriie järjekordseks esieten
duseks. E N SV  rahvakunstn ik  Ellen Liigeri lavastuses toodi lavale 
IV  kursuse eesti filoloogi Paul-Eerik Rum m o kolm  väikest vaa
tu st «Võõrad inimesed».

Juhus toob väikesse jaamahoonesse ko kku  kolm  ealt ja  ellu
suhtum iselt erinevat in im est ja paneb nad oma seisukohti kaitsma. 
Mis teeb inim esed lähedasteks? Kas ainult üksteise nim ede ja  
elulugude teadmine? Aga võib-olla midagi muud? . . .  Paul-Eerik  
R um m o on püüdnud neile küsim ustele vastata.

Fotol: autor ja lavastaja näidendi tegelaste keskel.
V asakult alates: M ati Unt, Paul-Eerik Rum m o, Ela Liimeon, 

Ellen Liiger ja A vo  L ukk.

Esimesed autojuhi- 
tundmused

Punane, kollane . . .
Üks jalg siduriga põhjas, teine 

iga m in u t gaasile vajutam as, silm  
nii pingsalt valgusfooril, et vee 
võtab välja.

. . .  roheline!
Võib m inna.
N üüd peab ru ttu  paigalt ära 

saama, enne ku i mootor välja  su
reb. Hm! R isttee  — ja  paljugi, 
m is võib juh tuda . Seisa siis siin 
põigiti teel, ilm ainim este naeruks, 
ei saa edasi ega tagasi. Kõigi ngl- 
ja  kü lje  pealt aga kabiiniakendest 
väljasirutatud rusikad. Õnn, et 
linnas helisignaali anda ei või, 
m uidu tu leks niisugune kon tseit, 
e t . . .  Prr!

K uid  õnneliku lt pöördub auto 
kavatsetud  suunas.

Jaa. Rohelist on pai ju: roheline 
kevad, roheline «Pobeda» ehk 
M-20, m is ees ja  taga kannab  
silti «ÕPPE», ning lõpuks suur 
roheline roolipööraja ise.

Alguses, päris esim ene kord, 
käis ikka  kü lm  ju tt  üle selja küll, 
ku i tundsin, kuidas auto all lii
kum a hakkas. M õtlesin, et nüüd  
ta läheb, m ina aga istun  siin ega 
saa midagi teha. Rool, pedaa.id  
jne. on kü ll olemas ja  hu lk  n u p u 
kesi ja  skaalasid ka, ku id  vaevalt 
nad m ind kuulavad. Äk k i  keeran  
rooli k a t k i . . .  või m ine neid pi- 
dureidki tea, võib-olla ei pea tagi.

Esiteks oli tegem ist, et üldse 
teel püsida. Tegelikult, ku i asja  
kunstilisest kü ljest võtta, siis m õ
jusid  värskel lum el looklevad jä l
jed  pa lju  ilusam ini ku i sirged. 
K ilom eetrit küm m e Põltsamaa 
Poole ja  tagasi. Seejärel tundsin  
end juba teh tud  sohvrina. Mõned  
väikesed asjad, nagu käivitam ine, 
käikude vahetam ine, üm berpöö
ram ine, pidurdam ine, teiste auto
de m öödalaskmine jne. tegi in st
ruk tor, aga m uidu  olin auto tä ie
lik perem ees mina.

Jah, peab ikka  õpetajal ka n n a 
tust olema, sest pärast paari sõi
tu  kipum e ju  nii targad olema, 
et igasugune nõuanne näib ü le 
arune. K uid  sm. H. K u k k  on välja  
õpetanud üle 800 inim ese ja  leiab 
ka meiega ühise keele.

A u to ju h t on nagu minöör, ta 
eksib elus ainult kord. K õike tu 
leb teada kohe ja  täpselt. Närv  
peab olema raudne ja silm  ei tohi 
p ilk u d a . . .

Õppeaasta jooksul' va lm ista tak
se ette kolm  lendu. Kursuslasi on 
praegu üle kolm eküm ne, peaaegu  
kõikidest teaduskondadest. Õigus
teaduskonna diplom andile Maie 
Eerole ja Hinge Brändile ku luvad  
juhiload prokura tuuri tööle asu
des m arjaks ära, V  kursuse arstid  
A ndres R um m , M adis A llik , Rein  
Teesalu jt. arvavad, et hea on, 
ku i kiirabiautole ise hääled sisse 
sa a b . . .

KINOKOMMENTAAR

ja
terve rea äärmiselt 
aktuaalseid teemasid. 
Peamine küsim us: 
kum b on tugevam , 
kas vaim  või võim? 
Selle küsim use la 
hendam iseks ongi 
meie ees dialoog — 
D rum m ond contra 
Bredy.

M a t h e w  B r e d y  
esindab pim edust.

As j a hingeks on ülikooli auto- 
m otokabineti juhata ja  A . Pilt. 
Tänu temale on kabinet varusta
tud r ikka liku lt õppevahenditega, 
õppesõiduks on kaks masinat: 
veoauto poistele ja  sõiduauto tü 
tarlaste tarvis.

Kõige huvitavam ad on hooldus- 
praktikum id . Siis on auto meie 
ees '  täielikus suuruses. Ronim e 
vapralt auto alla ja  õpime teda  
tundm a. Vahel saab küll törtsu  
m ääret kaela, ku id  m is sellest.

15. mail on eksam. Siis näitab  
igaüks, m ida ta suudab.

L. POST

4ИЗВ00
Vene keele kateedri juu res 

töötab aktiivselt k irjandusring . 
P raegu  on trü k is  kogum ik üliõpi
laste teaduslikke töid, mis va l
misid m öödunud aastal. Sel aas
tal on peetud hu lk  ettekandeid, 
m ida on a ru ta tu d  ringi koosole-

С В Е Т Л А Н  С Е М Е Н  E H  К О

Посвящение
E. КЕКЕЛИДЗЕ

Теплотой Саперави 
Изумлённо согрет . . .
Д ля  кого собирали 
Этот тёмный букет?

Д ля  тебя ли? Но где ты, 
Почему не среди 
Того яркого лета 
И не гроздьев — а льдин

И туманов летящих?
Почему нахожу
Среди грустно грустящих
По кому не скажу . . .

Потому что не знаешь —
Как во Мцхете грустят. 
Потому что. . .  не скажешь,
А слова улетят. . .

Но — гляди: не тебе ли  
Твоей бабушки дед 
Среди лета Кварели 
Подбирает букет?..

Пахнет тополями 
Тёплый дождь.
Где-то ты полями 
Ко мне идёшь.

Г де-то в разнотравье 
Нога быстра —
Верно светит пламя 
Моего костра,

«L õ i k a d  t o r  - 
m  i» on esimene 
Stanley Kram eri film , 
m ida meie kinokülas
tajatel en võim alik 
näha («Saluudis» 
käesoleval nädalal). 
Režissöör Kramer 
kuulub  USA prog
ressiivse kino alus
tugede hulka. Tema  
film id  «Kuu ja kuue- 
pennine», «U hkus ja 
kirg», «Cyrano de 
Bergerac» on tun tud  
ja  hinnatud. Eriline 
koht tem a loomingus 
on aga neljal jä rgm i
sel film il.

«Ü h e n d a t u d  
a h e l a g a »  (1959) 
räägib neegrite rassi
lisest d iskrim ineeri
m isest, kahest m e
hest — m ustast ja 
valgest —, kes koos 
tõstsid lipu ebainim 
likkuse vastu.

«V i i m s e l e  r a n 
n a l e »  (1961): vapus
tav panoraam aato
misõjas h u kkunud  
maailmast, ü ks  kaas
aja süngemaid film e, 
lootusetu ja  välja- 
pääsutu, ku id  m is lõ- 
pukaadreis selgesti 
deklareerib: «Veel on 
a e g ...!»

Kolmas ongi «Lõi
kad tormi» (1960), 
m is valm is Douglase 
ja  Sm ith i stsenaa
rium i alusel. See film  
ei räägi m uidugi 
m itte  a inult 1925. 
aasta «ahviprotses- 
sist», vaid toob esile

kesköö
Film  dem onstreerib  
vanameelsuse era
kordset aktiivsust, 
sest pim edus on juba  
loomult aktiivsem  
ku i valgus. Pim edus 
kasutab ära kõ ik va 
hendid, vüüab sisen
dada usaldust, vee
nab. T un tud  traagik 
F r e d e r i c  M a r c h  
mängib seda osa vä 
ga ekspressiivselt, 
jõuliselt. See on 
mees, kellel on võim  
ja  kes sellepärast ei 
saa loobuda m üüdist. 
Tem a vastane H enry  
D rum m ond ei soovi
gi võimu; seda asen
dab vaba mõistus. 
D rum m ond ei loe 
moraali, ei ähvarda. 
Ta lih tsa lt rebib 
B redylt m aski maha, 
kasutades oma tera
vat m õistust. N imelt: 
m õistust! Kram er 
kutsub  üles iseseisva
le m õtlemisele, k r iiti
lisele m õtlemisele. Ta

T R Ü  K L U B I S

veenab m eid selles, et 
vaba m õistus võidab 
dogma. A lati. Igal 
pool.

D rum m ond on 
S p e n c e r  T r a c y  
hiilgeosa (mäletame 
teda veel «Vanam e
hes ja  meres»). Kahe 
suure näitleja  dialoog 
on väga dünaam ili
selt üles ehitatud ja  
võistleb peaaegu «12 
vihase mehega». 
M õtted kanduvad o t
se saali ja  tabavad  
m ärki.

K üsim ust tekitab  
film i lõpp. D rum 
mond annab mõista, 
et Bredy oli mees, 
kes «otsis oma ju m a 
lat liiga kõrgelt» ja 
m uutus idee orjaks. 
Kramer näitab üles 
Ootamatut džentel- 
m en likkust ja  vaatleb  
vaenlasi korraks ku i 
suure elupoksi part
nereid. Aga . . .  Kas 
tohib h e tkeksk i
õigustada inim est, 
kes kaitseb surevaid, 
kuid oh tlikke müüte?

duell
1962. aastal valm is  

K ram eri film
« N ü r n b e r g i  

p r o t s e s s » ,  m ille 
tegevus toim ub jä lle
gi kohtusaalis ja  mis 
vaatleb füürereid  ja 
nende ideoloogiat. 
Loogiline jä tk . Sest 
M athew  Bredyst on 
fašism ini vaid üks  
samm.

M A T I UNT

Homme, 11. m ail kell 20 
V. V inn ikov i ja V. K rahti 

«M IL L E  NIMEL? . . . »  
A rstiteaduskonna n ä ite rin g i esituses.

P ühapäeval, 12. m ail kell 20 
P au l-E erik  Rummo näidend  

«VÕÕRAD IN IM ESED»

kul vci ÜTÜ konverentsil. T e- 
т а г  t i - a l t  on ettekanded mi me-
kesired: Iridub tõsiseid teadus- 
li! ke uuTimusi ja  ägedaid a ru t
lusi kaasaegse k irjanduse kohta.

Sel aastal tu li I kursusele palju  
võim ekaid noori. Nende tulekuga 
elavnes ka  loom inguline tegevus 
ringis. K orraldati noorte loom in
gu õhtu. Käesolevas num bris 
avaldam e kahe ringi liikm e lu u 
letusi.

Верен тёплый ветер, 
Лёгок путь!
Верю, верю, верю -  
Упадёшь на грудь!

Л Ю Д М И Л А  Л  Е Й  М А И

При
балтийская

весна
1.

Уходит зима, не прощаясьj 
И мне ее чуточку жаль.
Я в мыслях к тебе возвращаюсь, 
Морозный и вьюжный февраль.

Недавно ты строил хоромы —
А нынче лишь лужи кругом 
Да лёгкая, робкая дрёма 
Затеяла спор с вороньём.

Над шубой твоей полыселой 
Сосульки заплакали с крыш.
В разорванной скатерти белой, 
Как поле чернеет, глядишь.

Нахмурив колючие пики,
Ершится последний снежок.
И гонит ручьи солнцеликий 
Помощник весны вдоль дорог . . .

И опять пришла простудная 
Прибалтийская весна.

A jaloo-Keeleteaduskonna nä iterin g i 
esituses.

*
N eljapäeval, 15. m ail kell 20 

A. Antsoni komöödia 
«Tš EM PI ON А АТ»

kehakultuuriosakonna n ä ie r ln g i  
esituses.

Талый снег, дороги трудные, 
Ночь короткая без сн а . . .

А деревья мягким бархатом 
Зачернелись, убрались.
Наст осел и стал мохнатым, 
Подымаясь паром ввысь.

Бей, весна, капелью звонкою! 
Барабан, трещи, земной! 
Перепрыгивай девчонкою, 
Солнца лучик озорной!

Нет людей, кому мир обыден, 
Только мне он по-своему виден. 
И росинка круглая-круглая,
Что скатилась, живая, упругая, 
Раскололась в траву по щелочкам, 
Дразнит солнышко каждым оско

лочком,
Просто капля воды — а весело!. . .  
На неё взгляну — вспомню песен

ку . . .

С В Е Т Л А Н  С Е М Е Н Е Н К О

Творчество
В от бьют часы .. Дожди 
Приходят к окнам старым. 
Вот бьют часы . . .  Не жди 
Последнего удара!

Они придут, дожди,
По стёклам барабанить. 
Прихода их не жди 
И не насилуй память.

Но только циферблат 
Предвозвестит удары — 
Пусть в унисон звучат 
Со скрипом перьев старых.

Так: скрип! — и будет знак 
Венчать строку. И снова: 
Удар! — и будешь знать, 
Что время строчек новой.

И так, почти шутя,
Рифмуя и ликуя, — 
Окончишь. — И дождя 

Услышишь дробь тугую! . .
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AUHINNATOOD Kõigi m aade pro letaarlased , ühinege!

ÕIGUSTEADUSKOND
I auh inna said

Avo-Vapper L u k k  IV k u r
suselt tööde «Tehingud uues 
tsiviilseadusandiuses» ja  «Mõ
ningaist ideaalkogum i küsi
m ustest ENSV K rim inaalkoo
deksi järgi» eest ja

A ndres S a u e  IV kursuselt 
töö «Õigussuhete olemusest, mis 
tekivad seoses sõiduauto an d 
misega teiste kodanike valdu 
sesse» eest.

II auh inna said
V ladim ir I v a n o v  IV k u r

suselt töö» Борьба Советского 
Союза и стран социалистиче
ского лагеря за запрещение 
пропаганды превентивной вой
ны» eest ja

Eenok K o r n e  IV kursuselt 
töö «Tööliste ja  teen is tu ja te  
täielikust m ateriaalsest v as tu 
tusest lepingu alusel» eest.

ARSTITEADUSKOND
I auh inna said

H ilja  V a i n i k  II kursuselt 
ja  P eeter R o o s a a r  IV k u r
suselt kollektiivse töö eest; 
«Kõõluse regeneratsioonist au- 
to-hom oplastika korral»;

Agu L i p p i n g  II k u rsu 
selt, E nnu S e p p  V kursuselt 
Uku T r u u p õ l d  ja  Toivo
V e 1 g г e III kursuselt kol
lektiivse töö eest «Aordi ja  
m ag istraa larte rite  alloplastika 
(eksperim entaalne uurimus)»;

Ja ak  M a a r o o s ,  Villu 
M ö l d e r ,  Ain V ä r  i m  ä e III 
kursuselt ja  Toomas S u 1 - 
1 i n g V kursuselt kollektiivse 
töö eest «A tsetüülkoliin-siida- 
m eseiskudest asüstoolse кого- 
narograafia  korra l (eksperi
m entaalne uurimus)»;

Lev B erštein V kursuselt 
tööde eest «О сдвигах мотор
ной и сенсорной хронаксии у 
больных зобом» ja «Половой 
хроматин крови у больных 
тиреотоксикозом и эутиреоид- 
ным зобом»;

H elja P r i k k  VI kursuselt 
töö eest «Tonsillektoom ia- 
järgseist verejooksudest T a r
tu  V abariik liku  K liinilise 
Haigla kõrV a-nina-kurguosa- 
konna andm etel ajavahem ikus 
1957—1961»;

Ülla K i r s  ja  L ilian S i k k
VI kursuselt kollektiivse töö 
eest «Venoosse rõhu m uu tus
test kinnise a juko lju  tra u m a 
ga haigetel akuutses ja  para- 
nem isjärgus»;

L ia-M ari R e n n e r  j a  An-

ne-M aris V a r e k  VI k u rsu 
selt kollektiivse töö eest 
«K ülm kvartsi-ravi efek tiivsu
sest allergilise rinopaatia  ja  
kroonilise tonsilliidi haigetel»;

Vello V i i r s a l u  VI k u rsu 
selt töö eest «C-vitam iini 
indeks leukotsüütides, selle 
aastane kõikum ine ja  sõltuvus 
m itm esugustest faktoritest»;

Larissa S o l o m a t i n a  V 
kursuselt töö eest «Об измене
ниях в белковом составе сы
воротки крови при травме го
ловного мозга»;

Tiia A n n o k  ja  Kaido K a 
l a m e e s  VI kursuselt kollek
tiivse töö eest «Lum bosakraal- 
p iirkonna diski prolapside 
kliinilisest süm ptom atoloogiast 
sõltuvuses diski prolapsi 
staadium idest».

II auh inna said
Aksel E i s t VI kursuselt, 

Arvo L a u r  i m а а VI k u rsu 
selt ning D agm ar S a r a p u u  
V kursuselt kollektiivse töö 
eest «Alkoholi kon tsen tra t- 
satsioon veres alkoholijoobe 
ning surm aga lõppenud m ür- 
gistuste korra l ja  mõnedest 
joobe põhisiimptoomidest»;

Tõnu K i r s p i n  VI k u rsu 
selt töö eest «H aavaprotses- 
sist kodutuvi peaajus»;

Reet T a l v a  ja  Tiiu R e i -  
n о stom ato loogiaosakonna V 
kursuselt kollektiivse töö eest 
«Angiini esinem issagedusest 
kooliõpilastel seoses ham ba- 
kaariesega»;

Eevi H e r  m, Svetlana J õ e 
s a a r ,  A une K r u u s e m e n t  
ja  M are T a e l a  stom atoloo- 
gia-osakonna V kursuselt kol
lektiivse töö eest «Prognaatia 
etioloogilistest faktoritest» .

III auh inna sai
Jaan  K u r e m ä g i  II k u r

suselt töö eest «Ferritiin i s i
saldusest küüliku m aksas ü ld i
se kroonilise gam m akiirituse 
puhul» eest.

KEHAKULTUURIOSAKOND
I auh inna said

Ants N u r m e k i v i  ja  
B ernhard  О m m u k IV k u r
suselt kollektiivse töö eest 
«Treenituse seisundi m äära 
misest».

II auh inna sai
Helle A d a m s o n  IV k u r

suselt töö eest «Naisvõim lejate 
stard ieelsest seisundist ja  sel
le reguleerim ise võim alustest 
erineva iseloom uga.soojendus- 
harju tustega».

Esimene partei- ja riigikontrolli 
kaastöögrupi koosolek

10. m ail toim us parte i-  ja  riig i
kontro lli TRÜ kaastöögrupi esi
m ene koosolek. Teaduskondade ja  
te iste  ülikooli a llasu tuste  üh is
kondlike organisatsioonide poolt 
valitud  25-inim eseline kaastöö- 
g rupp kuulas ä ra  parte i-  ja  r ii
gikontrolli EK P T artu  L innako
m itee esim ehe sm. K ulla in fo r
m atsiooni eelseisvaist ülesandeist. 
Koosolekul valiti grupi büroo. 
S inna kuuluvad: A. B lum feldt —

büroo esimees (NLKP ajaloo k a 
teedrist), H. R uuvet (M ajandus
teaduskonnast) — büroo esimehe 
asetä itja , A. P isuke — kehakul- 
tuuriosakonnast, H. R ink — 
Õ igusteaduskonnast ja  H. N äks — 

adm in istra tiiv -m a j andusosakon- 
nast. K aastöögrupi asukoht on 
TRÜ parteikom itee ruum ides. 
Büroo liikm ete kõnetunnid  on 
esialgu igal teisipäeval kell 16— 
18 sealsam as.

Sanitaarsalkadevahelised
võistlused

Õ pitud teadm iste kontro llim i
seks ko rra ldati TRÜ san itaarsa l
kadevahelised võistlused. E ksa
misessiooni tõ ttu  ei võtnud võist
lustest osa bioloogia-, geoloogia- 
ja  geograafiaosakonna üliõpilased. 
Esikoha saavutas M ajandustea
duskonna san itaarsa lk  nr. 412. 
Teisele kohale p la tseerus Füüsi- 
ka-M atem aatikateaduskonna salk

ÜTÜ võõrkeelte ringis
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ÜLEHOMME 
SPORDIPÄE VALE!

Meie ülikooli täh tsam aks spor
disündm useks on igakevadine 
traditsiooniline spordipäev. See 
algab ülehom m e kell 12 ülikooli 
staadionil. Kogu sportlaspere ko
guneb aga juba kell 10.30 V. K in 
gissepa tänava  võimla juurde, 
kust kell 11 algab spordialade 
kaupa riv ista tu lt pidulik rong
käik staadionile.

Mis on tänavu  spordipäeva k a 
vas? Keskne koht on m uidugi 
massvõimlemisel, mis toim ub 
U. Sahva juhtim isel tem a enda 
poolt koostatud kava järgi. Mass- 
kavast peaks osa võtm a küll 600 
nais- ja  200 m eesvõim lejat, kuid 
kah juks peab nentim a, et kava 
õppim isest seni on olnud osavõtt 
tagasihoidlik. T uletam e meelde, 
et peaproovid toim uvad ülikooli 
staadionil tä n a  kell 19 ja  homme 
kell 16 ja  sellest tuleb  kõigi 
spordialade esindajail tingim ata 
osa võtta.

Naisvõim lejatel on kaks kava. 
H. T id riksaare juh tim isel es ita
vad 250 naisüliõpilast vabakava 
ja  väiksem  naisrühm  L. V estre 
juhtim isel E. Kudu poolt koosta
tud  kava pallidega. R ühm kava- 
ga esinevad ka TRÜ laste  spordi
kooli tü ta rlapsed  E. Rusi ju h tim i
sel.

K ergejõustiklastele on kavas 
(nii m eestele kui ka  naistele) 
kaugushüpe, 200 m jooks, odavise, 
kuulitõuge. Lisaks ülikooli p are
m atele on võistlem a ku tsu tud  ka 
keskm aajooksjad P. V arrak ,

R. Tölp, P. Jü r la u  ja  uus 17 
m eetri mees kuulitõukes A. Rek- 
kor.

TRÜ väravpallinaisskonna vas
taseks on Eesti m eisterm eeskond 
«Eesti Tööstusprojekt».

Spordipäeval esinevad veel 
TRÜ ratsasportlased  «Kadrilliga»,

rahvakunstiansam bel rah v a tan t
sudega, sportlikud võim lejad ja  
akrobaadid.

TRÜ Spordiklubi ku tsub  kogu 
ülikooli kollektiivi spordipäeval 
esinem a või tribüünidele kaasa 
elama.

TRÜ Spordiklubi

Diplomitööd on valminud

nr. 410. K olm andaks jä i kehakul- 
tuuriosakonna äalk nr. 415. N eljas 
oli Füüsika-M atem aatikateadus- 
konna salk  nr. 405. V iiendale ko
hale tu li Õ igusteaduskonna salk 
nr. 411. K uues-seitsm es oli Füü- 

sika-M atem aatikateaduskonna 
salk nr. 406 ja  A jaloo-K eeletea- 
duskonna salk  n r. 409.

Võõrkeelte ringi jä rjekordsel 
koosolekul esines ettekandega 
Ja ak  Rähesoo. Ta tu tv u stas  Jam es 
Joyce’i elu ja  loomingut. E riti 
põh ja liku lt analüüsiti Joyce’i 
peateost «Ulysses», selle kom po
sitsiooni ja  stiili om apära. E tte
kande eesm ärgiks oli popu lari

seerida Joyce’i k irjanduslikku  
loomingut, m is on avaldanud 
m õju m aailm ak irjanduse a ren 
gule. Seni vähe tun tud  k irjan ike  
loomingu tu tvustam ine ÜTÜ ra a 
mes teenib kah tlem atu lt oma 
eesmärke.

R. NOORSALU

Peaaegu kõigis teaduskondades 
on suurem  osa sta tsionaarsete 
kui ka m ittes ta ts ionaarsete  ü li
õpilaste diplom itöödest juba lae
kunud. M issuguseid teem asid k ä
sitlevad huv itavad  diplomitööd?

Õigus-M aj andusteaduskonna 
tsiviilõiguse kateedri diplom an
dide A in U usna ja  V iktor P iir- 
m anni diplom itööde põhiproblee
m iks on tsiviilõiguslikele vaid
lustele õige ju riid ilise  k v alif ik a t
siooni andm ine kohtus. Tööd on 
huv itavad  selle poolest, et nad 
vaatlevad  probleem e tä iesti uuest 
aspektist. Mõlemad diplom andid 
töötasid selle teem a kallal juba 
m öödunud aastal ja  avaldasid 
soovi k ir ju ta d a  oma diplom itööd 
p rak tilis te  järe lduste põhjal. Töö
des on rid a  ettepanekuid  esita
miseks komisjonile, kes hakkab 
v ä lja  töötam a tsiviilkoodeksi pro
jekti, nii on uurim uste l ka otsene 
p rak tilin e  väärtus.

Sam a teaduskonna k rim inaa l
õiguse ja  -protsessi kateedrisse 
laekunud  diplom itöödest on k a h t
lem ata väga huv itav  M aie Eero 
töö «Psühholoogia osa alaealise 
süüd ista tava ülekuulam isel». Töös 
on kasu ta tu d  rikka liku lt ekspe
rim en taa lse t m aterja li.

D iplom and V. Simmi töö käsit

leb au to transpordialaseid  k u rite 
gusid. Selles on kasu tatud  Valga 
linna ja  rajooni andm eid, sest 
V. Simm ise töötab Valgas pro
kurörina.

Füüsika-M atem aatikateadus- 
konnas algas diplom itööde kaits
m ine ju b a  m aikuu keskpaiku. 
H uvipakkuvam atest võiks n im e
tada A. Tuisu tööd «Põhjuse ja  
ta g a jä rje  filosoofiliste kategoo
ria te  käsitlusest füüsika kooli- 
kursuses». S u u r täh tsus p rak ti
kas on ka  I. Koppeli ja  E. Realo 
töödel. Nad m õlem ad arendavad  
oma diplom itöid edasi kand idaa
ditöödeks. T allinna R aadiotehnika 
Tehase uurim islaboratoorium ides 
tehtud katsetel põhinevad M. Pas- 
tuhhova ja  R. G usseva diplom i
tööd.

Bioloogia-G eograafiateaduskon- 
na ta im esüstem aatika- ja  geobo- 
taan ikakateedrisse laekunud dip
lomitöödest on tä iesti iseseisvate 
uurim uste põhjal koostatud 
L. K annukese töö «Väetiste m õ
ju st sam m alkattele n iitude pealt - 
parandam isel». A utor kasutas 
m itm e aasta  vältel kogutud m a
te rja le  ja  suvel K uusiku ka tse
baasis teh tud  katsete  tulem usi. 
Seda probleem i pole varem  te a 
dusliku lt uuritud .

Roht- ja  õistaim ede m uutum ist 
väetise m õjul käsitleb oma dip
lomitöös L. M atsin.

Vähe teaduslikke töid on seni 
teh tud  veekogude algofloora koh
ta, m ida on oma töödes uurinud  
I. Tenson ja  R. R ajasalu, kasu 
tades m itm e aasta  põhja likult 
läbitöötatud m aterjale.

Taim efüsioloogiakateedrisse 
laekunud diplom itöödest olid pa
rim ad uurim used M. K angru lt ja  
T. Soidlalt.

A jaloo-K eeleteaduskonnas on 
eesti keele alal üheks huv itava
m aks Arvo Eegi diplomitöö, mis 
käsitleb II ja  III välte  suhet eesti 
keeles. Töö jaoks on iseseisvaid 
uurim usi teh tud  ostsillograafiliste 
m õõtm iste abil, sam uti ko rra ld a
tu d  rida katseid koolides. Tähele
panu  väärib  ka Silvi K aasiku töö 
«Morfoloogia käsitluse näitlikus- 
tamine».

R ahvaluleosakonnas pakub 
huvi T. K aevando töö «Mütoloo
gilised m otiivid eesti kunstis».

Diplomitööde kaitsm ine algab 
põhiliselt m ai lõpupoole.

Jääb  soovida edu ja  jõudu 
selleks tuleprooviks.

H. PLIESS



A J A G A  S A M M U
Ü hiskonnateaduste vabasta

m ine isikukultuse kah ju likest 
m õjudest on seadnud uued prob
leemid ja  ülesanded m arksism i
leninism i kui loova teaduse õpe
tam isel üliõpilastele.

Meie ülikooli poliitilise öko
noomia kateeder töötab sih ik ind
lalt selles suunas, et iga üliõpi
lane om andaks loovalt m arksist- 
lik -len in liku  poliitilise ökonoo
mia, õpiks tundm a kom m unist
liku m ajanduse ehitam ise põhi
probleem e, teaks meie teaduse 
viim ast sõna, et ta  oleks kursis 
täh tsam ate  diskussiooniliste kü 
sim ustega ja  mis kõige tähtsam  
— õpiks iseseisvalt o rienteerum a 
sotsialistliku m ajanduse arengu 
prak tilistes küsim ustes, e t tu le 
vikus teoreetilisi teadm isi p ra k 
tikas rakendada.

K ateeder on läh tunud  kõige
pealt sellest, et õppeprogram m i
dega aineks e ttenäh tud  aega 
kõige ratsionaalsem alt kasutada. 
Varem  dubleerisid  m itm esugu
sed õppetöövorm id ainet sisuli
selt. Sem inaridel näiteks k o rra ti 
loengutel kuuldut, konsu lta t
sioonidel aga ei olnudki tegeli
k u lt oma õiget kohta. Nüüd on 
püü tud  töö ko rra ldada selliselt, 
e t üks õppetöövorm täiendaks 
teist, vältides a s ja tu t dubleeri
mist. Osa küsim usi, eriti uuem ad

teoreetilised seisukohad, diskus- 
sioonilised probleem id, valgusta
takse loengutel. Teised, mis on 
külla ltk i hästi esita tud  õpikus, 
jäävad  iseseisvaks läbitöötam i
seks. Sem inaridel a ru ta tav a te

am m u — 100 aasta t 
tagasi. Õpik aga ole
vat «paljusõnaline». 
Kõiki neid võivat 
aga asendada m e

toodiline juhend, kus peaks esi
tam a iga teem a «lühikese loogi
lise tuum a». N iisugused «ettepa
nekud» orienteeriksid  üliõpilasi 
üldiste, abstrak tse te  teesidega 
skem aatilisele ja  pealiskaudsele

LOPPKONTSERDIL

küsim uste ring  on valitud  selli- tutvum isele, parem al juhu l m ark-
selt, et oleks võim alik abistada sismi k ir ja täh e  omandamisele,
ja  kontrollida üliõpilaste iseseis- igal juhu l m itte aga m arksism i-
vat tööd m arksism i-leninism i leninism i ku i loova teaduse sisu
klassikute teoste ja  te iste  õppe- j a m õtte sügavale tunnetam isele,
m aterja lide osas n ing arendada S ellepärast on need vastuvõeta-
loovat diskussiooni vastava tee
ma põhiküsim ustes. Osa küsim usi 
lahendatakse konsultatiivselt.

Nendel kursustel, kus õppe
jõud rakendavad  jä rjek in d la lt

m atud. K. M arxi «Kapital» on 
küll k ir ju ta tu d  100 aasta t tagasi, 
kuid seal esita tud  ideed on käes
oleval a jal niisam a aktuaalsed, 
isegi veel aktuaalsem ad. Ükski

n im eta tud  põhim õtet, on poliiti- õpik, loeng, m etoodiline juhend
lise ökonoomia õpetam ine tu n d u - ei saa asendada m arksism i-leni-
valt paranenud  ja  üliõpilaste nism i k lassikute teoste õppimist,
teadm iste tase tõusnud. K ahjuks Siiski aga on võim alusi p rae-
ei saa me öelda seda kõigi k u r-  gust õppeprotsessi veelgi ratsio-
suste kohta. Ikka veel dubleeri- naliseerida, e t õppetööks e tte-
vad mõned loengud osaliselt õpi
kut. Sem inarid kordavad loen
guid jne. Mõned üliõpilased esi
tavad õ igustatu lt omapoolseid 
ettepanekuid  niisuguste puuduste 
kõrvaldam iseks. Sealhulgas kos-

näh tud  aega sisutihedam aks 
m uuta ja  iseseisva töö o sa täh t
sust n ing selleks vaja likku  aega 
suurendada. P raegu  valm istab 
kateeder ro tap rind il p a lju n d a
miseks m etoodilist juhendit, mis

Koos olid
matemaatikud
K aasaegsete elek tron -arvu tu s- 

m asinate konstrueerim ine ja  k a 
sutam ine on avardanud  tu n d u 
valt tänapäeva m atem aatika ra -  . _  _  _ , 
kendusvalda ja  m atem aatiku te darmse ja E. Tam m e ettekannet 
huvideringi veahm nangute alal. H uvipakku- 

M atem aatika k iire  areng ja vac* °V(? e*tekanded pianeerim i- 
tem a rakendusalade u latus nõua- se-projekteerim ise valdkonnast:
vad, et m atem aatikud  a rendak 
sid nii om avahel kui ka teiste 
alade spetsialistidega tihedat
koostööd. Sellel eesm ärgil orga- , ,, . . m ,
n iseeritigi TRÜ ja  LUS-i poolt delleerirm sest, T. Akkel ja  V. 
konverents «Kaasaegne m ate- Aasm ae põllum ajanduslikust pla
m aatika ja tem a rakendusalad», 
mis toim us T artus 3.—5. m aini 
s. a. K onverentsi tööst võttis osa 
suur hulk  meie vabariigi m ate
m aatikuid, füüsikuid, biolooge, 
m etsandusteadlasi, keeleteadlasi, 
keskkooliõpetajaid jt.

K onverentsil käsitle tud  e tte 
kanded võiks jao tada laias laas
tus nelja  rühm a: m atem aatilise 
sta tistika  alased ettekanded, e tte 
kanded arvu tusm atem aatika  ja 
planeerim ise probleem ide alal, 
m atem aatika Õpetamise küsim u
sed ja  lõpuks ettekanded teoree
tilistel aladel.

M atem aatilise s ta tistika  alal 
oli palju  huvitavaid  ja ak tu aa l
seid ettekandeid  (L. Võhandu. 
U. Oper, S. Veldre, T. Orav, 
Ü. Vaher, E. Tiit, J. Ross jt.). 
P ikem alt peatugem  siin ainult 
J. Rossi ettekandel «Põllum ajan
duslike ku ltuuride  fotosünteesi 
ja  kiirgusrežiim i m atem aatiline 
teooria», kus e ttekand ja  selgitas 
neid probleeme, mis tu leb  lahen
dada vastava teooria loomisel.

tab  aga ka selliseid «ratsionali- on koostatud niisuguse arvestu- 
seerim isettepanekuid», m ida ei sega, et lühendada loengukursust 
saa pidada vastuvõetavaiks. N i- ning suurendada sem inaride ja 
m elt loevad mõned liigseks alg- konsultatsioonide osatähtsust, 
allikate tundm aõppim ist, v ih ja - Pearõhk lasuks loom ulikult üli- 
tes sellele, e t näiteks K. M arxi õpilaste iseseisval tööl. M etoodi- 
«Kapital» on k ir ju ta tu d  juba line juhend  sisaldab õppeaja 
-------------- -----------  jaotuse plaani, õppetöö k o rra l

dam ise graafiku, sem inarikavad, 
referaatide tem aatika, metoodi
lisi juh tnööre igaks sem inariks 
ettevalm istum ise kohta, kohus
tusliku  ja  tä iendava k irjanduse 
loetelu. Järgm ise õppeaasta algul 
saab iga üliõpilane niisuguse 
juhendi. Meie arvates on see olu
liseks metoodiliseks abiks üliõpi
lastele ja  kergendab neil oma 
töö perspektiivset p laneerim ist 
kogu õppeaastaks.

K ateedri õppejõud teevad in 
tensiivselt teaduslikku tööd, et 
tõsta ka  õpetam ise teaduslik- 
teoreetilist taset. K uigi õpeta
mise m etoodika ja  õppetöö vor
midel on väga oluline tähtsus, 
on siiski peam ine — sisu, s. o. 
missugusel ideelis-poliitilisel, te a 
duslikul tasem el toim ub õppetöö.

T ahaks tu n n u stav a lt m ärkida 
mõnede üliõpilaste, komsom oli- 
ak tiv istide ak tiivset osavõttu 
asjalike e ttepanekute näol polii
tilise ökonoomia õpetam ise uute 
vorm ide ja m eetodite otsinguil 
ja  rakendam isel ja  loota veelgi 
laiem at üliõpilasringkondade osa
võttu  sellest tööst ka edaspidi.

A. KÖÖRNA

N im etatud ettekanne on paljuski 
iseloom ustav kaasaegsele m ate
m aatikale, kust kom plitseeritud 
teooria luuakse tegeliku elu ta r 
beks.

A rvutusm atem aatika ja  p lanee
rim ise m eetodite alal tuleks 
esm ajoones nim etada Ü. K aasiku 
e ttekannet m ajanduskübernee ti
ka põhisuundade kohta, I. P e te r- 
seni võrrandite  num brilise lahen-

A. P ih lak  kõneles arvu tusm asi
nate kasutam isest käigukastide 
ja  raam ide projekteerim isel, 
M. K rull kõneles tehase töö mo-

neerim isest. Kõik sellesuunalised 
uurim istööd on äärm iselt 
ak tuaalsed  ja  suure rah v am ajan 
dusliku tähtsusega. Tööd selles 
suunas tuleb kah tlem ata veelgi 
laiendada.

M atem aatika õpetam ise alal 
olid huvipakkuvam ad O. P ri- 
nitsa e ttekanne keskharidusega 
arvu tusm atem aatiku te  e tteva l
m istam isest ja  R. Kolde e ttek an 
ne m atem aatika algõpetuse 
üm berkorraldam ise kohta. N im e
ta tu d  probleem id on päevakorda 
tõstnud elu ise, sest m atem aatika 
kiire areng  nõuab korrektiiv ide 
tegem ist ka m atem aatika õpeta
misel alg- ja  keskkoolis.

Lõpuks tuleb  m ärk ida veel 
teisi huvitavaid  ettekandeid, 
nagu G. K angrol ridade teooriast, 
Ü. Lum istel tänapäeva dii'erent- 
siaalgeom eetria probleem idest, 
J. Lotm anil k irjanduse uurim ise 
m atem aatilistest probleem idest, 
J. Gabovitši (jun.) ülevaadet 
T artu  algebraistide töödest.

I. KULL

Kahe aasta eest lõpetas V iivi K raav ülikooli. Praegu töötab ta  
ü ld füüsika  kateedri assistendina. Ta on tub li kinoentusiast — 
m öödunud aastal väntas ta film i füüsikaosakonnast, olles nii 
operaator, režissöör kui ka stsenarist, ja  nüüd  on tem a õlgadel 
fü ü sika  õppeprotsessi k inofitseerim ine ülikoolis. Tulevikuplaanis  
pn  V. K raavil astuda aspirantuuri.

ühiskondlikel
alustel

See on eriline huvi, m ille pä
ras t nad seda kõike teevad: õpi
vad, uurivad, katsetavad, kont
rollivad. Ja  m õtlevad palju. See 
huvi kasvab aastatega.

Nad on teaduslikud  töötajad 
ühiskondlikel alustel: omal soovil 
ja  om a vabast a jas t n ing tah test.

Anu Silm uurib  leesikalehe to i
m eaine m uutusi. N iina K aske 
Elva apteegist huvitavad  stan - 
dardretsep tid . Võib-olla oleks 
hoopis m ugavad tavaliste  retsep
tide asemel neid kasutada? Ja an  
P arek  O tepäält tahab  teada, kas 
tu lev ikufarm aatsias m itte  u ltra 
helisid «mängima» ei võiks p an 
na.

K ahtlem ata on neil töödel tu 
levikus oma tõsine ja  suu r v ä ä r
tus. K alju  Põder, kliiniline ordi- 
naator, lõpetas kandidaaditöö.

V anem laborandi otseste kohus
tuste  hu lka ei kuulu  töötam ine 
kandidaaditöö kallal. Ometi k a it
ses V. S ärgava vanem laborandi
na oma väitek irja . L õppjärku  on 
jõudm as ka  vanem laborandi 
H. K urv itsa töö. D otsent K. Villa- 
ko tegi oma kandidaaditöö arsti- 
o rd inaatorina tä iesti iseseisvalt. 
Röntgenoloog Salupera, kes viis 
aasta t tagasi A rstiteaduskonna lõ
petas, töötas V iljandis. Sealt tõi 
teda T artusse jä lle  huvi oma elu
kutse vastu, ta h e  võim alikult 
pa lju  ä ra  teha. Mais kaitseb noor 
tead lane juba oma kandidaadi
tööd.

Neid kõiki on võim atu loetleda.
Hea on mõelda, e t teadlaste 

kaader kasvab ju s t n iisuguste 
inim este võrra, kes oma tööd tõe
liselt arm astavad. E. ÕUNAS

Fotodel (ülalt alla): 
esineb TRÜ  p u h k 
pilliorkester. Kaks 
ülesvõtet vene koo
rist (juhatab O. Vas
siljeva) ja viimasel 
pildil rahva tan tsu 
ansambli laulurühm .

Prof. A. STEJNDEJEUPETERSEN
in  m em onam .

A prillikuu keskpaiku suri A ar- 
husis (Taanis) oma 69. eluaastal 
endine T artu  ülikooli slaavi filo
loogia professor dr. phil. Adolf 
S tender-Petersen . K adunu sündis 
1893. a. P eterbu ris  taan i kehva
võitu  perekonnas. Õppinud P e
te rb u ri n ing K openhaageni ü li
koolis slavistikat, om andas ta 
v iim atin im etatus aasta l 1923 filo- 
loogiadoktori teadusliku  kraadi. 
Oli ajavahem ikus 1918—1926 slaa
vi keelte lek tor Göteborgi ü li
koolis Rootsis, kust siirdus 
1927. a. T artu  ülikooli slaavi fi
loloogia professori am etikohale. 
A astal 1931 saab tem ast A arhusi 
ülikooli (Jüütim aal) rek to r ning 
professor.

N ooruseaastail oli lahkunu  
poliitiliselt tugeva vasakpoolse 
kallakuga. See ilm neb k u ju k a lt 
ka  tem a paljudest Ida küsim ust 
käsitlevaist poleem ilistest k ir ju 
tistest. H ilisem atel aasta te l kau 
genes kadunu poliitilisest elust 
üha rohkem  n ing pühendas oma 
uurim istööst vaba a ja  jääg itu lt

S kandinaavia slavistide a ja k ir
ja le  «Scando-slavica», m ille asu
ta ja  ja  peato im etaja ta  oli.

Prof. S tender-P etersen  oli ra h 
vusvaheliste m õõtm etega slavist.

Tem a suurem aid  töid on 
kolm eköiteline «Vene k irjanduse 
ajalugu», mis on ilm unud ka sak 
sa keeles ja  peatselt tu leb  trü k is t 
inglise keeles.

Oma elu viim astel aasta te l te 
geles kadunu  poola m ahuka k ir 
jandusajaloo koostamisega. Kee- 
leajaloolistest töödest vää rib  n i
m etam ist germ aani laenude k ä
sitelu  vene keeles. Lisaks kõigele 
oli kadunu  A arhusi ülikooli 
žurnalistikakursuse ra ja ja id  ning 
esimesi juhendaja id . A lates aas
ta s t 1943 oli ta  Taani Teaduste 
A kadeem ia tegevliige.

K räsupealine põskhabem ega 
A. S tender-P etersen  m eenutas 
väliselt A. S. Puškinit. Sellisena 
ongi ta  sööbinud nende ridade 
k ir ju ta ja  mällu.

P. NURMEKUND



SULEGA
Poisid m ängivad tänaval. 

Taevas helk iv  ja sinine nagu
värskelt pestud aken. 

Päike. Renessanslikult ere
aprillipäev. 

Poisikesed m ängivad tä n a va l.' 
L um i seinte ääres — lausa ladisev 

sopp — m eenutab füüsikaõpiku  
katset vee kü lm um ispunkti 

selgitamiseks. 
Ühe teeserva sulanud lombi 

juures m ängivad poisikesed. 
A sja liku lt uuristavad nad

keltsasse renni, et ve tt 
truup i lasta. 

Läbim ärjad on nad. Aga pä i
kese käes on soe. Ja töö läheb. 
See on peaasi. Vahetevahel tõs
tab üks või teine pea, et m ärja  
pihuga silm ile trüg iva t läki
läkit tagasi lükata. S uurt nad  
ei räägi. Nad on süvenenud ja  
asjalikud. N ing päikese käes on

< £etu u ik
soe. Nõnda soe, e t igaüks tunneb  
enda käsnana päikesevihm a  
1im avat ja ta jub  saapatalla all 
sulavat keltsa.

Siis hakkab suure kum m uli-  
pööratud klaaspurgi all k u m i
sema lennukim ürin . See tuleb  
kaugelt, p ikkam isi tugevnedes  
nagu sum iseks m etsm esilane  
õhtul enne samblasse kadum ist.

Esimesena kuuleb  põrinat 
poiss, kes kü ka k il olles punaste  
sõrmedega jääsupist suurem aid  
jääkilde välja  tõstab ja  tam m iks  
laob. U nustanud pragunenud ja  
porise jää tük i külm etavasse  
pihku , pöörab ta  pea üles ja 
otsib silmadega sinises avaruses 
põrisevat punkti. Ja m üts, nagu 
saatuse käsi, sopsab silmile, et 
ära ik ka  liiga kõrgele ka vaata, 
kasva enne. Poiss lükkab m ütsi 
päris kuklasse ja  leiab samal 
hetke l ka lennuki.

«Seal, s ea l . . .  näed,» hüüatab  
ta  ootam atult va ljusti, näidates

sätendavat ristikest valge p ilve- 
riba ees.

Neli paari silm i pöörduvad  
lokaatoritena külm ast vastroo- 
saks tõm bunud sõrme nagu  
kompassinõela järgi m ajade ko 
hal terendava torni suunas, kus  
paistab tupruv  vahujoon. N el
jakesi seisavad nad sogase loigu 
ääres, kum m isaabastes jalad  
harkis, käed pä ikesevarjuks sil
mil.

See kestab oma tü k k  aega. 
T ü kk  aega sätendaval, vu lise
val, ladiseval, sahiseval tänaval. 
T ü k k  aega, nii et ei m ärkagi, 
kuidas väravast tuleb välja  
kühm us kogu.

Vesi lainetab värava ees ja 
paneb ta arupidavalt seisatama. 
See on üle keskea mees, na tuke  
ettepoole lookas, sametkraega  
palitu  seljas ja  läikivaks lakitud  
kepp käes.

Ka tem a kuuleb lennukit. Pead 
pisut v iltu  kallutades kuulatab  
ta selle suunda. Siis paneb mees 
ka teise käe kepi kõverale kae
lale ja pöörab ennast p ik k a 
mööda,. vedades taevale silm a
dega joone horisondist kübeke

MILLE NIMEL?
«Arstiteaduskonna näitering.
V. V inn ikov ja  V. K raht 

M ILLE NI MEL?
Draama 3 vaatuses 4 pildis.
Lavastus: ENSV teeneline  

ku n s tn ik  Paul Ruubel.»
Nii teatasid kava- ja  m üürile 

hed. Küsim usena form uleeritud  
pealkiri ku tsub  vastust saama.

Näidendi teem a pole uus. A u to 
rite poolt ü lestõstetud kü s im u 
sed sam uti m itte . Tegevus — see 
on lõik ühe perekonna elust. 
Tõsi küll, üsnagi ärev ja  ebata
valine. Esita tud probleem id on 
aga ju st niisugused, m ille kallal 
tasub arutleda ja m ille üle peab 
vaatajat ikka  ja jälle mõtlema  
panema.

K ui lai on isik liku  õnne m õis
te? Mis juh tub , ku i inim ene ei 
suuda seda seostada au- ja ko 
husetundega?

K ohati on tunne, et näidendi 
tekst võidaks, kui sealt oleks ve i
di «vett» välja  pigistatud. Nii 
mõnigi hea m õte kipub sõnade
voolu ära kadum a. Põhiline ka n 
dub siiski saali ja  selles ongi 
etenduse väärtus.

. . .  Kaugel põhjas, Poljarka  
asula kohal raevutsev torm  ei 
jäta vapustam ata ka T šugujevite  
perekonda. K üm neid  kilom eetreid  
eemal üksikus valvurim ajakeses  
on ohus ema ja vastsündinud  
lapse elu. A in u lt lennuk võib 
arsti kohale toim etada.

A leksei Tšugujev (Jaan Soone)

tõuseb õhku  väljalennuloata. L en 
n ukil m urdub suusk. A rst läheb 
jalgsi mööda pragunevat jääd.

Soe kodu ja  südam etunnistus  
on A leksei vennas Saša Tšugu- 
jevis (Aldo Tuksam ) hetkeks vas
tamisi. «M ind see enam  ei h u 
vita. A ndsin  asjaajamise üle,» 
ütleb ta varustusülem ale.

Kas südam etunnistus jä i alles? 
Või saab seda ka üle anda? Ei. 
See jäi.

Inim esed on hädas. Ja A le k 
sander käivitab kaatrimootori. 
Ta läheb appi doktor K irill K olt- 
sovile (Raimu Laubre), inim esele, 
kes kõige rohkem  maailmas ar
mastab tem a naist — Jelena Pet- 
rovnat (Anne Uuli). K ohusetun
ne ja  südam etunnistus võidavad  
kitsa lt is ik likku  õnne.

Ema ja  laps päästetakse. D ok
tor jõuab tagasi Poljarkasse. 
Aleksander h u kkub  merel.

Tem a surm  otsekui lahendaks 
keerulised inim estevahelised suh 
ted. Mis sidus Jelenat A leksand
riga? Oli see arm astus või ausus, 
korralikkus, kohusetunne?

«Lubage m ul jääda alatiseks 
teie juurde,» ütleb ta  pärast m e
he surma viim ase emale A nna  
M atvejevnale (Helvi Viira).

A ljoša leiab oma armastuse. 
A in u l t . . .  kas selleks oli vaja  
nii keerulist teed? Lugu jäi 
veidi kunstlikuks.

Ja Kirill? Võib-olla on tem a  
viim ane panus asetatud löödud 
kaardile ...?  Sündm ustekeerises ELA LIIM EON

KASTEPIISK suurem
tugevam  mina. Päike

J. 7-Uidik
H om m ikul vara lähen ma tööle.
M ul on kiire, m u  sam m ud on pikad.
Päike on juba tõusnud, ma tõ ttan  
talle vastu. Lai asfalttee, hom m ikusest 
kastest niiske, kiiskab tuhandetes värvides.
See on ilus, m a naudin seda ilu  igal hom m ikul. 
Ma ei saa teisiti, sest ma vaatan alati ettepoole. 
A in u lt tee on m u silmades.
M ul pole aega kõrvale vaadata.
Ma pean kiirustam a, sest nii pa lju  on te.ha.
Ma ehitan m aju, ilusaid nagu unistus.
Ma ehitan laevu, m is sinistel m eredel -sõidavad 
üm ber m aakera .
Ma ehitan laevu, mis
viivad inim esi kaugetele planeetidele.
Ma teen  veel m änguasju, m ida nähes laps hakkab  
rõõm ust kilkam a.
Ma koon nii värvirikast kangast oma 
kallim ale, et vikerkaar kadedusest ohkab.
Mia loon kõike head, m illeks ma olen võimeline. 
Ma ei saa teisiti, sest ma olen rõõm ujanuline. 
Ning a inult loomine annab m ulle n iipa lju  rõõmu, 
ku ipa lju  m a ihkan.
Aga ma ihkan  rõõm u hom m ikust õhtuni,

sellepärast teen
töödki hom m ikust õhtuni.
Oma suurest tehasest lähen õhtul koju  sedasama

laia
asfaltteed mööda, m ida mööda hom m ikul tööle

tulen.
M<a olen na tuke väsinud, ma ei sam m u nii kiiresti 
ku i hom m ikul.
L oojuv päike on m u selja taga. Ta ei pane enam  
asfalti n iiviisi küü tlem a  nagu hom m ikul. Nüüd  
maalib ta teele m inu  varju  — nii suure ja

tugeva, et
ma ei suuda uskuda, et see vari kuu lub  m inule,

täiesti
tavalisele inimesele.
Päike on m u sõber. Ta ei tohi m ind  petta.

Sellepärast
ma usun, et see on siiski m inu  vari. See olen

sõber teeb m ind
suurem aks

ja tugevam aks.
N iiviisi, suur vari ees, m ina järel, lähen

koduväravani.
Ma seisatan, nüüd on m ul aega h etkeks ringigi

vaadata.
Vaatan taevast, mida loojuv päike värvib.
Uurin silmapiiri igast ilm akaarest.
Vaatan maad enda jalge ees.
Vaatan, ja näen, et väravaposti kõrval kasvab

lihtne,
tagasihoidlik kastehein, la tv mulla poole

kum m argil.
Ma tõstan hellalt seda latva kõrgemale, ja  mu

silmad  P im estuvad
värvidest.
See on loojuv päike, m illest hakkas soojalt,

helgelt põlema
lihtne kastepiisk.
Ma seisan kaua niiviisi, ning m u silmadel on

peaaegu valus
nii soojadest värvidest.
M iks pole ma seda varem  tähele pannud?
M iks olen ma igal hom m ikul väravast väljunud,

nägemata
seda kasteheina, m is hakkas järsku  helisema

nagu värviviiul?  
M iks nägin ma teda alles nüüd, ku i päike

hakkab loojuma? 
Ma püüan ennast õigustada: m ul on olnud kiire, 
kogu aeg on m ul olnud väga kiire, sest m a aina

ehitan, aina loon. 
Aga m u suur süda taob rahutult. Ma tunnen:

mu rind  jäi tema
jaoks äkitselt kitsaks.
Ja m u silmadel on senikaua valus, kun i põleb

päike m etsa kohal. 
Siis kustub  päike. K ustuvad  värvid.
Ü ksik kastepiisk puudutab  m u  peopesa — see on

nii soe, et
peaaegu kõrvetab.
Siis lähen ma tuppa.
Ma söön õhtust. Ma räägin naisega oma

päevasest tööst.
Ma m ängin lastega.
Ja kogu õhtu m õtlen m a emale.

kõrgemale. L ennuk on otse 
taevalaes. Ja mees sirutab end 
veel. Ta tõuseb üsna varvastele. 
Aga selg jääb kum eraks. Ja 
lennuk lendab selle ü lessirutatud  
kum eruse kohal. Hõbedane põri
sev p u n k t sinises avaruses, vaba 
ja julge nagu unistus.

Vaikse ohkega va jub  mees 
tagasi. Ja nagu oleks ta k u m 
m ist, tõm bub ta  veel enam  
kühm u.

Ä k k i m ärkab ta lompi jalge 
ees ja  ta eva tü kk i selles. R u ttu  
laseb ta  lompi kepisarvele rista 
tud  kätele ja hakkab jälgima  
tum edal veel värisevaid pilve- 
torte. N ärviliselt libistab ta sil
m ad lombi ühest servast teise, 
otsides iseloom ulikku valget 
riba.

Ta tahab näha lennukit lom 
bil! Mees sam etkraega palitus 
kük itab  päris selle servale, nii 
tähelepanelikult vaatab ta sogast 
vett.

Ja teisel pool ve tt on poisike
sed: kaelad õieli, pead kuklas, 
käed sirm ina silm il saadavad 
nad vaateväljast kaduvat len 
n ukit, m ida sam etkraega palitu  
ikka  veel otsib poriselt, v irve n 

davalt, jääsupiselt loigult.
Kõige üle eresinine õhupall, 

kuhu  esimesed kosmoselaevad  
on löönud vaevum ärgatavad tu 
m edad augukesed.

Lõpuks kustub  põrina v ii
mane . . .  rrrr.

Üle pooluste ja  mööda ekvaa
torit kaks ringi üm ber maakera  
te inud poisikesed pöörduvad ta 
gasi eredale aprillikuu tänavale. 
Raginal m urdub jää ja  renn  
saab üha pikem aks.

Mees sam etkraega palitus as
tub  sam m u tagasi ja  läheb e tte 
vaatliku lt loigust ringi. Ikka  
ettepoole kühm as.

Üks nikkeluim edega «Volga» 
sööstab vilka  havina tänaval. 
Lom pi riivates paiskab ta selle 
tüh jaks  ja  kaob nurga taha. 
Vingerdades ja  kulistades jook
sevad nired ko kku  ning poisi
kesed klopivad end kilgates k u i
vaks.

Mees sam etkraega m antlis sei
sab seina ääres ja  aevastab 
teravalt, nagu ü tleks ta  midagi 
kihutavatele m asinatele . . .

H akkab siis p ik i kõnniteed  
astuma, hoidudes ikka  seinte ligi.

P. HEIN

jõuab ta arusaamisele, et m inev ik  
ei pöördu kunagi samal ku ju l ta 
gasi.

Veidi ka osatäitjatest.
A ldo Tuksam i juures oleks 

tah tnud  näha suurem at sisseela
m ist. Võitlus iseendaga, otsusta
m ine õigel hetkel — kõike seda 
oleks saanud parem ini välja  tuua.

M eeldisid stseenid vennaga.
Elatanud ema osa oli k in d 

lasti raskeim , seda juba eavahe 
tõ ttu . H elvi V iir tu li rolliga hästi 
toime. Laval oli hallipäine naine, 
kes soovib oma poegadele a inult 
head ja kes ei taha ikka  veel 
mõista, et lastest on saanud tä is
kasvanud.

M eeldis Jaan Soone noore 
lenduri A leksei Tšugujevi osas. 
Elurõõm, julgus, na tuke naiivne  
armastus. Peale selle osatäitja  
hea lavaline liikum ine ja  kon takt 
partneritega.

A nne Uuli Jelenast jäi m ulje , 
et see naine sõltub paljudes o lu
kordades teistest: kohati näis, et 
ta ei tea isegi, kas armastab K i- 
rilli või A leksandrit.

N äitlejad said oma ü les
annetega üsna hästi hakkam a. 
T ekkis ainult küsim us, kas A nton  
A ntonovitš on tegevusse toodud 
ainult selleks, et näidata tub lit 
ja kohusetund likku  tööinimest.

A leksei ja  K irill riskisid eluga.
A leksander Tšugujev hukkus.
M ille nimel?
Inim este õnne nimel.
«Ei saa elada a inult isiklikule  

õnnele,» ütleb Tšugujev. See 
ongi näidendi telg.

KAAMERA
V A B A S T A M IN E

K ui näitleja  vaa
tab film im ise ajal 
objektiivi, kohtub  
tem a p ilk  k in o kü 
lastaja pilguga.
Meie pilgul tuleb

vastuvaieldam atult 
kaasa teha kõik see, 
mida näeb kaamera. 
Viim ane m uidugi ei 
m õtle, tem a eest 
m õtlevad operaator 
ja  režissöör, kes 
oma m õtted  ja tu n 
ded m eile — vaata
jatele  — halastam a
tu lt kaela suruvad. 
Seda võib ko kku  n i
m etada v a a t a j a  
s i l m a  j a  k a a 
m e r a  o b j e k 
t i i v i  ü h t s u s e  
printsiibiks.

Peaaegu kogu se
nises kino ajaloos 
on kaamera olnud 
suhteliselt liikum a
tu , fikseeriv , õige
m ini — fo tografee
riv  seadeldis. Kaa
m era seati ühele 
kohale üles ja film iti 
pikkade lõikudena. 
Vähesed elustavad  
võtted, nagu pano
raam ja pealesõit, 
ei m uuda asja. Se l
line kino läheneb 
ekraniseeritud te a t
rile, kuid  oleks h u v i
tav jälgida m õnin
gaid otsinguid kino  
spetsiifilise vormi 
rikastam iseks.

Tuleb kirjutada:

S 'e r  g e i  U r u s  - 
s e  v  s k i .  See on 
mees, kes arendas 
edasi pa ljud  senises 
kinos em brüonaal
selt peitunud  võ i
m alused ja  sai «lii
kuva  kaam era» pio
neeriks.

Tuletam e meelde 
film i « K u r e d  l e n 
d a v a d » .  Veroni
ka on tu lnud  Boris
si saatma ja  otsib 
teda m ääratust rah
vahulgast. Ta silm i 
tu levad  pisarad. 
Aparaat sõna otseses 
m õttes «trügib» ta l
le järele, lükkab

küünarnukkidega  
inim esi eemale. Meis 
tekib  j u u r e s 
o l e k u  e f e k t .

Või teine film: 
«S a a t m a t a  k i  - 
r i». Sabiniii tu leb  
oma kaaslastega
maale. Nad tu n g i
vad padrikusse ja 
lähevad oksi kõrvale 
lükates edasi, o tsi
vad orientiiri, ek s
levad, me järgnem e  
neile, m eile tundub, 
et oksad, m is p e k 
sid vastu  kaam era  
objektiivi, löövad 
meile näkku .

Veelgi huv itava 
ma sam m u tegid re
žissöör M. H utsijev  
ja operaator M. Pi- 
lihhina film i «I l - 
j i t  š i  v a h i p o  s t »

väntamisel. Oli ta r
vis edasi anda kaas
aja M oskva tänavate  
elurütm i. Operaator 
peitis väikese kaa
m era oma kõrgesse 
kübarasse. Noor 
naine jalutas möö
da linna ja  keegi ei 
m ärganud ob jektiivi 
tillukest ava ega 
kuu lnud  va ikset su 
rinat. Resultaat on 
täiesti identne in im 
silma pilguga.

Vapustava tu le 
m use võib anda «lii
kuva  kaam era» lõi
kude läbimõeldud  
montaaž. Eredaks 
näiteks on seesama 
«Kured lendavad».

U russevski ja  Pi- 
lihhina eksperim en
did on sünnita tud  
palju  epigoone, pal
ju  orja likku  jä ljen 
damist. Ei tohi m õel
da, et «subjektiivne  
kaam era» on vä lti
m atu  joon igas f i l
mis.

Näiteks Henri Col- 
pi m aailm aklassi film  

«N i i  p i k k  e e m a l 
o l e k »  oli vändatud  
väga rahulikus, ü k s 
kõikses, fikseerivas  
laadis. K uid  see oli 
harmoonia sisuga.

Ei või teada, kui 
palju  on kinos veel 
seni avastamata  
teid!

M. UNT

Ta juuksed  olid juba üsna hallid, peaaegu valged. Nagu habegi.
Raam atukauplusesse astudes võ ttis ta  läkiläki peast ja hoidis 

seda paremas käes. Leti ees oli pa lju  inimesi.
«Küllap toodi uusi raamatuid,» m õtles vanamees.
Noor m üüjanna pakkus ja  pakkis, nim etas hindu ja kirju tas  

tšekke. Vanamees seisatas h etkeks ukse juures ja mõtles, et kü ll 
on siin ikka  palju  igasuguseid raamatuid.

Keegi m üksas teda kü lje lt ja  seljataga öeldi viisakas-vihaselt: 
«Lubage mööda!»

Vanamees astus sam m u leti poole . . .  Siis veel sammu.. Inim esi 
oli palju . Ta seisis kannatliku lt.

«Kas sina andsid m ulle eile selle raamatu,» küsis vanam ees, ku i 
ta lõpuks m üüja tarin i jõudis.

T üdruk tegi grimassikese.
«Mis tal siis viga on? Ei kõlba või?»
Vanam ehe hääl oli na tuke ka tkendlik . A astatest vist. Aga kõlas 

väga soojalt. «Ilus oli, tü treke , ilusad ju tu d  on Tammsaarel. Kohe 
lugesin läbi. Ilusad ju tu d  ...»

«Mida järgmisele?» oli tü d ru k  vanam ehe oma tähelepanu p iir 
konnast juba kõrvale jätnud.

Viimane polnud seda m ärganud ja küsis, kas ta täna veel mõne 
ilusa raam atu saab.

Vastust ei järgnenud. Keegi noormees sirvis äsjailm unud ro
m aani ja  vahetas m üüjannaga tähendusrikka  pilgu.

Vanam ees seisis. Tal olid head silmad.
Veidi aja pärast ilm us leti taha veel teine m üü ja  — keskealine  

väike naine.
Ta küsis, m ida vanamees soovib. Kohe esimesena küsis.
Vanam ees ütles, et tahab M ats Traadi raam atut, et M ats olevat 

ka maam ees ja  et temale, vanam ehele, m eeldivad m aam eeste lau
lud, sest et ta on ise ka maalt. Ja naine palus tulla paari päeva pä
rast.

Kaupluses oli ik ka  pa lju  inim esi. Vanam ees jõudis ukseni, va ju 
tas vasaku käega lingile ja  ja  pani paremaga m ütsi pähe.

Halle juukseid  paistis nüüd  ainult õige vähe.
ELA LIIM EON



Kolm päeva kodunt ära
Lülita takse sisse m ikrofon: dega. K ah juks lasksid taanlased vastuhakkude puhul mõnda  

«Tähelepanu! M öödume K ui- 1570. aastal kindluse õhku, nii aega peita.
vastu  mõisast. S iin  algas 1919. a. et praegu võib mereäärsel maa- Eriti tähelepanuväärsed on 
Saaremaa töörahva ülestõus. Lä- ninal leida vaid m üürijäänuseid , K arja  k ir iku  sku lp tuurid  X IV  
henem e K oguva külale, m is tekk is  aim ata hoonete kon tuuri ning sajandi algusest. Et talupoeg  
ordum eister von Plettenbergi endist rõhuvat moraalset tähen- lugeda ei osanud, tu li talle p iip li- 
(1494—1535) valitsem isajal. Prae- dust alistatud saarlastele. K esk- tõed arusaadavas vorm is k ivist 
guse k ir ja n iku  Juhan Sm uuli aegsete ehitusm eistrite töö kva - ette teha. K u ju d  on naiivsed, 
esiisale Hansule anti ordum eistri liteetsust tunnistavad  ainult säi- proportsioonides abitud, ent neid

panevad elama siirus ning lihtsus.
..... -.......................................  •’ ;/ ; * \ ............... ......  Näiteks skulpturaalne konsool,

'* < - *♦ • m illel on ku ju ta tu d  kah t keele
peksjast naist: ühe järele haarab 
karistuseks kurat, kuna  paremal 
on ku ju ta tu d  suu ette asetatud  
käega mees, vaikim ise sümbol — 
roos — pea kohal.

M õnevõrra kaasaegsematest 
ehitistest õhutab fantaasiat e tno
graafiline M ihkli ta lu-m uuseum , 
kus hoolikad perem ehed on 
põlvkondade jooksul säilitanud  
rea unikaalseid esemeid alates 
ju h u sliku lt leitud k iv ik irveka t-  
kendist, m ajapidam istarvetest ja  
tööriistadest ning lõpetades ko 
lossaalse piibuga. Rehehoone, 
elamu, saun ning aidad p a ku 
vad huvi m itte  ainult etnograa
fidele.

Enam asti rom antiliselt pool
lagunenud saare p u kk tu u liku d , 

Angla teeäärsel se ljandiku l leidub Saaremaa kõige uh kem  kõigepealt Anglas, va llu tavad  
sajandivahetusel ehita tud tu u liku te  grupp. sam uti m andrielanike pilgud

ning fotoaparaadid.
Sõrve säärel üm britsevad teed  

sissevarisenud kaevikud  ja tu le - 
pesad, iga paari kilom eetri ta 
gant obeliskide kivised sõnad 
«Igavene m älestus ...» , «Au lan
genuile».

Tehum ardi madalas võsas pee
ti Eesti vabastam isel 1944. aasta 
sügisel üks verisem aid lah in
guid. Teeristile on m aetud  
80 eestlast, lätlast ja  venelast — 
need, kes ära tun ti. Öises p im e
duses võideldi nugade, tääkide  
ja rusikatega, sest tulistades  
võis tabada oma meest. T ehu 
mardi traagilist segadust kä sit
letavat sõjaväeakadeemiates kui 
näidet, m illal ei tohi lahingut 
vastu võtta.

Saaremaale m innes pole võ i
m alik  jä tta  otsimata ka robi- 
rohtu, tuhkpih lakaid  ning juga
puid Viidum äe looduskaitsealal, 

linud ristvõlviga keldriruum id. jä tta  alla lon im ata  M ustjala  
Teadusliku lt on M aasilinn veel Pan9a ku m  ka h eku m n em ee tn h -  

eest vähe uuritud . . sest paeseinast.
Kingissepa oli meie ek sk u r- lõpuks p iaam  meie

_ __________ . sioonibussi saabudes kahe päeva ekskursw onibussi uuesti m and-
guva kaks om avahel tihedas eest tähistanud 400-aastast ju u -  1 lle sokutab, tunned  olevat kaasa

O htu V iidum äel.

uppum isohust päästm ise 
vabatalupoja õigused ning maad. 
Tem a järglastest koosnevad Ко

suguluses olevat suguvõsa  
T üürid  ja Sm uulid. K üla  on ise-

belit: 8. mail 1563. aastal andis *aa™ d killukese tem a elanike 
Taani kuninga vend hertsog ^ оЬ8} гки$Ь ning ahstam atust

loom ulikem  saarte sum bküla  ]y[agnus Kuressaarele linnaõigu- m ust. 
oma kõverate, p laneerim atult sed Kuressaare loss on ühtlasi 
ku junenud  tänavatega, ühtlasi 
on see ka Sõgedate küla otseseks 
prototüübiks. Nii, oleme päral.
Palun buss vabastada!».

Ja 28 TRÜ  ajaloolast püüavad  
agaralt kirjandusest tu n tu d  
M uhu küla olemust, omapära 
ning eksootikat lahti ham m us
tada. Pooltund söövitab m ällu  
rookatused üsnagi igerike hoo
nete kohal, loom ulikult kadakate  
rohkuse, kellegi m uhulase k a 
vala naeratuse, kalavõrgud ning 
a upakliku lt rohketele sam m al
dunud  kiviaedadele asetatud, 
oma aja ära elanud, «surema» 
jäetud  paadid. R ohkem at ei 
jõua  — aeg on napp.

Põhiline on ikkagi saada ü le
vaade ajalooga seotud paikadest.
Ekskursiooni ju h ti pole, igaüks 
räägib teistele n iipalju  ku i teab: 
arheoloog Mare A u n  tunneb  end
linnustel koduselt kunstiajaloo a inuk hästi säilinud keskaegne 
lasele Jaak K a n g la sk ile  pole kind lus m eie vabariigis_ Feod^ al.
teadm ata ainsagi uhavad tü lide ajal ning rahvarahutustesaamislugu. Omalt poolt lisavad pipr)rl^ 1пяя ТЖ пр_

J. K E E V A L L IK

Valjala linnusel, m öödunud-aastaste arheoloogiliste kaevam iste  
kohal.

kaaluka sõna õppejõud S. Vahtre 
ning H. Piirimäe. Omajagu eelne
vaid teeneid  on ka looduskaitse
ringi juhendaja l sm. J. E ilartil, 
kes polnud T artus kitsi n õ u 
andeid teele kaasa jagama.

M uhu linnus. Tem aga on võrd
lemisi hoolim atult üm ber kä i
dud. 1894— 1896 võeti siit saarte- 
vahelise tam m i ehitam iseks m a-

kartusel etendas loss Lääne
saare piiskoppidele ohutu  var
jupaiga osa. K ü lm  on rõskete  
m üüride vahel, vangitorni hä
m arast sügavusest torkab silma  
sulam ata lum i.

V iktor Kingissepa m aja -m uu-  
seum il on kah juks kesine eks
positsioon.

Om aette pea tü kk  saarte aja-
terja li, n ii et m uistne kants loos on nende keskaegsed k ir i

kud:üsna tõsiselt m userdati ning  
üles songiti. K ah ju ks ei saa K arja  ning  
öelda, et ka meie põlvkond kü l- väheldastele 
laldaselt austaks oma esivane
maid: linnusele 1927. aastal püs-

M uhu, Valjala, Pöide, 
teised. Vaatam ata  
mõõdetele on m õ

nigi neist üsna lih tsatest eh itis
test m onum entaalsusele küün -

tita tu d  obelisk on haletsem is- div, sobides hästi ko k ku  üm brit-  
väärses seisukorras. O m eti on seva karske loodusega. Varase-
need ebaühtlased vallid  meie 
rahvuslik  uhkus.

M aasilinn oli Kuressaare lossi

m ad (Valjala, Karja) on esialgu 
tä itnud  ka kindluse funktsioone. 
Võlvipealsele, kus asus kam in ja

moodi: tä isnurkse hoovi üm ber toidutagavarad, viis kergesti
asub nelinurkne hooneteblokk ka itstav käik. Jum alasõna ning Saare õlugi ei jäänud proo- 
vägevate tornide n ing m ü ü r i' orjuse levita jad võisid seal endvim ata .

Heldeke, m illal need puud  leh
te läksid! H om m ikul, ku i üle 
Toome tu lin , ei m ärganud, sest 
silmad olid öisest ülevalolem i- 
sest veel unised, pärast ei olnud  
aega tähele panna, kartsin  m õ
nele loengule h iljaks jääda.

M aailmas on ju  nii pa lju  häid 
asju, m ida on võim alik õppida ja  
m iks seda teha  m itte  ülikoolis.

E lutem po m uu tub  järjest k iire
m aks, ööpäeva p ikku seks on jää 
nud endiselt 24 tundi.

Jion Tichi pani sellisel juhu l 
käim a ajamasina. Kuidas toim ib  
üliõpilane? Tem a on nagu lõõts, 
m ida annab tõm m ata. Tõsi küll, 
vahel tu levad  venitam isel p illist 
üpris kaeblikud viisid  kuu ldava 
le, ku id  tem a aina venib ja  v e 
nib. L õhkikärisem ist ju h tu b  siis
ki võrdlem isi harva, ajapuuduse  
tõ ttu  on üliõpilasest saanud sil
m apaistev m ustku n stn ik .

Kasvõi niisugune lugu: ühel 
kindlal kellaajal pead olema kor
raga ohutustehnika  või tsiviil-  
õhukaitse loengul või hoopis 
m assvõim lem ise proovil ja  keha
listel katsetel. Im esta te kindlasti, 
et selle va liku  sees pole põhi
aineid. Põhiained on täiesti te is
te ainete võidujooksus kaugele 
m aha jäänud.

Sellistel juh tu d e l aitab ühe n ä 
pu  m ärjaks tegem ine ja  teisega  
plaksulööm ine. K uhu  pritsm ed  
näitavad, sinna meiegi.

Vahel ronib pähe patune mõte, 
et hakkan  õige k irjandust luge
ma, sest m õned sajandid tahavad  
valgustam ist.

Mida enam  õppeaasta lõpu

Kaks võitu 
laskerafal

Saime raske ja  napi võidu k õ r
gem ate koolide m atškohtum i- 
selt Tallinnas. V õistkondlikus a r 
vestuses kogusid TRÜ ja  TPI 
võistkonnad võrdse a rvu  punkte, 
individuaalseid esikohti oli aga 
TRÜ-1 kaks TPI ühe vastu  ja  nii 
tuligi esikoht kahete istküm nen
dat korda Tartusse. Ind iv iduaal- 
arvestuses võitsid esikohad: v/k 
vabapüssi standard is 3X20 
T. Kokk (TRÜ) 550 ja  m eister
sportlane A. Meel (ERKI) 554 
silmaga, vabapüstolis Ü. Paap  
(TRÜ) 261 ja  M. Notton (TPI) 
237 silmaga.

T raditsiooniline m atškohtum ine 
Vii jand iga võideti aga k indlalt. 
V abapüssi s tandard i võitsid TRÜ 
laskurid: m eestest 1. T. Kokk 
539, 2. M. A ints 536, 3. E. R iitsalu 
(Viljandi) 528 silma; naised said 
hakkam a koguni kolm ikvõiduga: 
1. V. Lall 525, 2. I. Kõiv 519, 
3. M. N arusk 518 silmaga. Naiste 
spordipüstolis võitis ü lla tu sliku lt 
I. Kõiv (TRÜ) S. K uke (Viljandi) 
ees (mõlemad 265 silma). Meeste 
vabapüstolis said kaksikvõidu 
T. K okk (262) ja  Ü. P aap  (256). 
Meeste spordipüstolis (30 lasku 
ringm ärk i ja  30 lasku siluetti) 
andis tu n d a  meie lasku rite  nõrk  
ettevalm istus siluetilaskm ises ja  
nii läks kaksikvõit V iljandile:
1. J. Luhakooder 559 (276 +  383),
2. E. Aas 558 (274 +  284), 3. Ü. Paap  
(TRÜ) 558 (278 +  280).

A. JAANI

MILLAL?
Jaan : «Sõber Villem, Sa oled 

näost kollane. Mis juhtus?»
Villem (tähendusrikkalt): «Ei 

ma ole kollasem ühtig i kui ü li
kooli õpperaam atukogu lagi, kust 
iga h e tk  võib krohvi kaela sa
dada.»

Jean : «Miks lage ära ei p a ra n 
data,»

Villem: «Oodatakse esim est 
ohvrit. Eks siis näe.»

KILPLASTE MOODI
(Telefonikõne 13. mail.)

H ääl telefonitorus: «Keemia
hoone ü h t tiiba  köetakse. Tem 
p e ra tu u r auditoorium ides 25 
kraadi.»

Vastus: «Öelge neile, kes k ü tta  
käsivad, et väljas on tem pera
tu u r  a in u lt üle 20 kraadi.»

T E A D A A N N E
A g itp u n ktis  n r . 8 (Vanem uise tn. 

46) to im ub te is ipäeval, 21. m ail kell 
19

KOHTUM INE
T a rtu  Linna TSN M iilitsaosakonna  
ülem a sm. U. Hiobiga. D em onstreeri
takse film i «M õistus m eeletuse  
vastu»«

^------------ - EEST! — -------- ^

RAHVUSRAAMATUKOGU

poole, seda enam  suureneb kõr
valainete osatähtsus. Veel mai 
keskel hakati lugema tsiviilõhu- 
kaitse loenguid, m is m eil kaks  
päeva nädalas sisustavad ja ar
vestusega lõpeb.

O hutustehnika  loengutel saa
me teada, et tuulise ilmaga on 
prügi silma sattum ise vä ltim i
seks kõige soovitavam  silmalaud  
sulgeda, kogeme, ku i va ja lik  on 
tikuga tu ld  tõm m ates ju s t vääv
liga kaetud otsa ko k ku  p u u tu m i
ne tikukarbiga. Arvestades d is t
sipliini erakordselt suurt täh tsust 
on varasem  harilik arvestus  
asendatud d iferentseeritud  ar
vestusega.

On öö. Ma näen unes a jam asi
nat. Eh, kü ll on siis alles elu. 
Saab läbi lugeda kogu kohustus
liku  kirjanduse ja  lisaks veel 
midagi, m is endale m eeldib. Jääb 
isegi aega kino, teatri, kontserdi 
jne. jaoks.

Siis m a ärkasin ja  taipasin  — 
see oli unenägu.

L. POST

Ateismiklubis
A teism iklubi esim esest koos

olekust oli vähe osavõtjaid, kuid 
aasta  jooksul on liikm ete arv  
kasvanud. K lubisse kuulub  43 
inim est: õppejõude, teen istu jaid , 
üliõpilasi. K ülastatakse k iriku id  
ja  palvem aju, kasu tatakse saa
dud m uljeid  edaspidises töös. 
K uulatakse loenguid ja  vestel
dakse. Alles h ilju ti ju tu s tas  pen 
sionär sm. Rängel, kuidas tem ast 
Riia vaim ulikus sem inaris k u ju 
nes ateist.

A teism iteem aliste loengute p i
dam isel on eriti silm a paistnud 
dots. A. M itt ja  üliõpilane E. K ip 
pel ajaloo-osakonna IV kursuselt. 
A. M itt, J. Reinet jt. töötavad 
ateism i rahvaülikoolis lek to rite
na.

Edaspidi kavatsetakse üle m in
na individuaalsele tööle usk like
ga ja  luua tihedam  kon tak t ÜET 
kom betalituste osakonnaga.

M. K A L A M Ä E

Päevaprobleem
nr. 1

NLKP ajaloo kateedri ukse t a 
ga seisavad kolm noormeest. 
M ärkm ikku käes hoides seletab 
keskm ine neist midagi. Näoilme 
on kõigil otsustav, m illekski va l
m isoleva ilm ega nagu  ikka enne 
eksam iruum i sisenem ist.

«Kohe lähen  vastam a. Jah , ek 
sam  käib.»

— «Kuidas läheb?»
— «Hästi. Osa kursusest vastas 

juba 5. mail, osa vastab  täna.»
— «Mis kursuselt?»
— «Füüsika teiselt.»
— «Kes eksam ineerib?»
«Seltsimees Koger.»
Ja  Vello Oja, Lem bit Sossi ja  

A nts Tõnts jä tk av ad  arutam ist. 
P a rte i ajaloo eksam  on soorita
tu d  paljudel kursustel.

Ilm a ühegi rah u ld av ata  tegid 
selle II kursuse vene filoloogid, 
hästi vastasid  eesti filoloogid I ja  
II kursuselt. Need eksam id on 
dekanaatide loal teh tu d  enne ses
siooni.

A inus teaduskond, kus sessi
oon on täies hoos, on Bioloogia- 
G eograafiateaduskond. Selle n ä 
dala algul sooritasid viim aseid 
arvestusi bioloogiaosakonna IV 
kursuse üliõpilased.

Geoloogiaosakonna IV k u r
susel on kõik eksam id seljataga. 
«Rahuldavaid» seekord ei tu lnud . 
Tublim ad olid J. K ivisilla ja  
H. Kihno.

Kõik Bioloogia-G eograafiatea- 
duskonna üliõpilased sõidavad 
p rak tikale  1. juunil. Teistes te a 
duskondades sessioon alles algab. 
Aga arvestused käivad juba 
kõikjal. Tehakse kontrolltöid, 
närveeritakse.

A rvestused ja  eksam id on 
praegu kõ ik ja l päevaprobleem  
nr. 1. Olgu hinded num ber ühest 
n e lja  võ rra  suurem ad!

T oim etaja J. FELDBACH

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans H eidem anni nim . trü k ik o ja  
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik-
num£rL  _2 kop. Tellimisenr. 4116. MB 03345
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On alanud arvestuste  j a ^  
eksam ite sessioon. K ursused ^  
on koostanud nagu alati kõige ^  
ratsionaalsem a eksam ite p la a -^  
ni, olles arvesse võtnud m it- ^  
mesuguseid kavalaid kaa lu t- Й 
lusi — kui m itm e sem estri'^  
m aterja liga  on tegem ist, ku i ^  

palju  on kohustuslikku k irjandust, kui palju  nõuab vas- 5| 
tav  distsipliin juurd lem ist või m ehhaanilist päheõppim ist. Aga ^  
võib-olla ka — kui nõudlik on õppejõud?

Tahaksim e loota, et üliõpilased aegsasti arvestavad asjaolu, Й

KÄES on 
KEVAD,

K Ä E S  on 
E K S A M ID

et ööpäevas on endiselt 24 
tundi. J a  e t nõuded päeva

lt režiim i suhtes pole õhust võe- 
Й tud, vaid psühholoogiliste eks- 
■v- perim entidega tõestatud. Üks 
5| tun tu d , en t m itte  alati a rv es
ti ta tu d  tõde on järgm ine: 

eksam ieelse m agam ata öö 
ta g a jä rje l oleme suutelised 

^  reprodutseerim a m aterja li tunduva lt väiksem as ulatuses 
л-' me seda teeksim e väljapuhanu lt.
^  -75^  E rakordselt ilus ilm  käesoleval kevadel pakub tõenäoliselt Щ 

suurem aid  ahvatlusi m itm esugusteks kõrvalisteks tegevusteks. Ц 
^  Loodetavasti ü le tatakse need vapralt. Tahaks soovitada, et suh- ^  
^  tu tak s kriitilise lt oma võim etesse sam aaegselt päev ituda ja  õp- & 

pida (viim ane esim est ei sega, küll aga võib esimene segada ^

& 
'*556  
ß  
% s  
Й

kui I  
• il

X  viim ast).
^  J a  pähe poeb mõte: kas  ei peaks eksamisessiooni raskus- ^
^  punk t nii kestvuse kui ka eksam ite arvu  poolest siiski olema 
=§ talvel, m illal õppija pea on jahedam a ilm aga selgem ja  orga- Й 
^  nism veel vitam iin idest kü llasta tud . Й

Й I. UNT Ö

Skandlnavlstika-alane
konverents

20. m ail algas TEÜ -s om a
pärane teaduslik  konverents, mis 
on esim ene selline NSV Liidus. 
P lenaaristungitel ja  n e lja  sek t
siooni koosolekutel kuu la ti 
kuni 50 e ttekannet S kandinaa- 
v iam aade ajaloo, m ajanduse, 
keele ja  k irjanduse alalt.

K onverents toim ub T artu s 
sellepärast, e t siin  on ju b a  v a 
rem  u u ritu d  Põhjam aade a ja 
lugu ja  filoloogiat, et siin  ju b a  
1956. aastast alates an takse välja  
«Skandinaavia kogum ikku», m il
lest on ilm unud 7 num brit. 
Neis on avaldatud  126 a rtik lit 
72 au to rilt.

T artusse on saabunud üle 100 
külalise M oskvast, L en ingra
dist, Petrozavodskist, T allinnast 
jm . E ttekannetega esinesid n i
m ekad teadlased — filoloog ia- 
doktorid  V. Admoni, P . Ariste, 
M. S teblin-K am enski, V. N eust-

rojev, ajaloodoktor B. Porš- 
nev jt.

Ju b a  esimesel päeval pärast 
ajalookandidaadi I. Saskolski 
e ttekannet Skandinaaviam aade 
ajaloo periodiseerim isest tekkis 
huv itav  m õttevahetus, m is näi
tab, e t huvi S kandinaaviam aa
de ajaloo vastu  on suur.

K a sektsioonides järgnes m it
metele e ttekannetele  väga elav 
arvam uste vahetam ine. Esinejad 
tõid esile pa lju  uu t, mis r i 
kastab  m eie teadm isi skandi- 
navistika alal.

K onverents seob paljud  te ad 
lased veel tihedam ini «Skandi
naavia kogum iku» üm ber ja  
tõstab selle osatäh tsust meie 
nõukogude skandinavistide poolt 
väljatöötatud seisukohtade levi
tamisel.

A jaloodoktor prof.
H. MOOSBEEG

S P O R D IP Ä E V A L  . . .

I N T E R V J U U

KÄÄRIKULE!
T äna õhtupoolikul a lu s ta 

vad sõitu K ääriku  spordilaag- 
risse ligikaudu 140 Ajaloo- 
K eeleteaduskonna II kursuse 
üliõpilast. Meie toim etuse töö
ta ja  pöördus paari küsim use
ga instruk tiivp ioneerilaagri 
ü ld juhendaja  sm. B. Nedz- 
vedski poole.

Mis eesm ärgil siirduvad üliõpi
lased laagrisse?

Eesm ärgiks on anda ü liõpilaste
le, tu levastele  pedagoogidele, 
praktilisi kogem usi ja  teadm isi 
tööks lastega. Laagris organisee
ritakse massi- ja  m aastikum änge, 
harju ta tak se  p ioneerilaule ja 
-tan tse, kogutakse m atkatarkusi.

M ida on käesoleval aasta l ooda
ta  uuem at võrreldes eelm istega?

K õigepealt on laager tänavu  
m õnevõrra pikem. See annab või
m aluse enam  tähelepanu  pöörata 
p rak tiliste  oskuste omandamisele. 
Nii näiteks sooritab iga rühm  
ühe ööpäevase m atka koos ööbi
misega telkides, to iduvalm istam i
sega jne. Sam uti kavatsetakse 
rohkem  tähelepanu  pöörata loo
duse tundm aõppim isele. Sel ees
m ärgil kü lastab  K ääriku t TA 
B otaanikainstituudi teaduslik  
töötaja J. E ilart.

Kes hakkab  korra ldam a õppe
tööd?

A ktiivselt löövad kaasa ü liõpi
lased ise. N im etaksim e siinkohal 
üliõpilasi Illit, Luhaveert, A lata
lu, P abutit, Raadikut, P a ju ste t jt.

S am uti abistavad kogenud 
laagriülem ad ja  pedagoogika
kateedri õppejõud.

K ui palju  üliõpilasi ja  m illis
tesse laagritesse siirdu takse su 
vel?

B aaslaagrite a rvu  on käesole
val aasta l suurendatud . Lisaks 
Valgemetsa, K arepa, L uunja, 
K ukulinna jt. p ioneerilaagritele 
hakkavad  TRÜ üliõpilased kasva
ta ja te  n ing pioneeri juh tid en a  töö
tam a veel raudteelaste  am eti
ühingu pioneerilaagris V ääna- 
Jõesuus. 15 üliõpilast siirduvad 
K oh tla -Jä rve H aridusosakonna 
palvel nende käsutusse. Üle 20 
üliõpilase hakkavad  tööle T artu  
linna m ajavalitsuste  juures.

Ü htekokku töötab p ioneerilaag
rites sel suvel 190 üliõpilast.

K ah tlem ata  oli nii in struk tiiv - 
kui ka  suviste pioneerilaagrite 
organiseerim ine aeganõudev ja  
raske töö. Kes Teid selles abistas?

Tööd on kah tlem atu lt palju. 
Tuleb arvestada m itm esuguseid 
asjaolusid, nagu  töökohtade ole
masolu, ü liõpilaste soove (mis sa
geli on üsna m uutlikud) ja  m ui
dugi k a  võimeid.

A bistanud on m eid am etiüh in 
gukom itee. Soojalt peab tänam a 

ka keh ak u ltu u ri-  
osakonda, kes 
osutas abi eriti 

in struk tiiv laagri 
ettevalm istam isel.

Avadefileel. A. KIVISTIKU fotod

Noorte autorite nõu
pidamiselt Moskvas

Kolm ühe vastu  
— kuid siiski saa
vutab ülikool vä
rava!

10. mail lõppes IV üleliiduline 
noorte au torite  nõupidam ine, mis 
kestis 4 päeva.

ÜLDSE
võttis p lenaaristungitest ja  sem i
naridest osa 170 delegaati, kes 
olid kohale sõitnud meie m aa 
kõige erinevam atest paikadest.

K ui näiteks U kraina NSV-s 
elab um bes 40 m iljonit inim est, 
siis S ahhalini saarelt pärit nivhi 
poeet V ladim ir Sangi tõi oma 
rahva  arvuks a inu lt neli tuha t.

N õupidam isest osavõtjad k ir
ju tasid  kolm eküm ne kahes kee
les ja  poeesia erikaal proosa ja  
d raam a ees öeldi olevat palju  
suurem  kui eelm istel kordadel — 
sem inarirühm adesse oli reg ist
reeritud  75 noort luu le ta jat.

Kõigile m eeldis väga k irjan ik  
K. Fedini südam lik avakõne, m il
les ta  pöördus nõupidam isest 
osavõtja te poole sõnadega:

«Lugege neid raam atuid , kus 
on rääg itud  tööst, tingim ustest, 
m illes töötasid k irjan ikud , jõu 
pingutustest, m ida tu leb  teha 
andekuse ja  inspiratsiooni ole
masolu, võim ete olemasolu kor
ral. K irjan iku  töö nõuab pea
aegu ebainim likke jõupingutusi.»

L uu le ta ja  A. Surkov rääk is 
teem al «Traditsioonid ja  novaa
torlus» sellest, et ei tohi kerge
käeliselt otsustada selle üle, mis 
on novaatorlik  ja  mis m itte; et 
ei tohi teha  sõim usõna ei ühest 
ega te isest m õistest ja  novaator
lusest rääkides tu leb  teh a  vahet 
tõeliste otsingute ja  tehniliste 
eksperim entide vahel. Noored aga 
ei peaks püüdm a kõike varem  
saavu ta tu t uuesti avastada. Nad 
peaksid parem in i tundm a õppi
ma m ineviku k irjanduspärand it.

N õupidam ist te rv itam a  tu lnud  
Ju r i G agarin  peatus ajalehes 
«Komsomolskaja Pravda» paar 
aasta t tagasi toim unud m õtte
vahetusel lüü riku te  ja  füüsikute 
vahel. Ta tunn is tas  vaidluse si-

relioksa kohast kosm oselaeva k a 
biinis veel kord m õttetuks ja  
rum alaks. Kosm onaut pöördus 
vanem a põlvkonna k irjan ike  ja  
lu u le ta ja te  poole sõnadega:

«Suur tä n u  teile kõige eest, 
elu õppetundide eest, ilu  m õist
m a õpetam ise eest!»

Nõupidam isel k ritiseeriti te ra 
valt J. Jev tušenko  käitum ist. 
Selle kõrval aga väljendati ka 
mõtet, e t sellepärast, m is on to i
munud, ei tohi veel üle parda 
heita te rv e t J. Jev tušenko loo
m ingut ega tunn istada poeeti 
nõukogude korra  vaenlaseks. 
Niisuguseid tendentse ilm nes m õ
nedest esinem istest. See k ah tle 
m atu lt andekas inim ene on k ir 
ju tan u d  väga häid asju.

J. Jev tušenko  jääb  edasi töö
tam a ajalehe «Pravda» korres
pondendina.

Rohkesti
PROBLEEME 

tõstatasid  sem inarid. Igas semi- 
narirühm as oli 6—8 noort auto
r i t  ja  um bes n iisam a palju  k ir 
jan ikke ja  kriitikuid.

E t inim esed olid erinevate 
elukutsetega, erineva vanusega 
ja  erinevate elukogem ustega, siis 
läks ju s t siin konkreetsete n ä i
dete põhjal vaidlusteks.

L uu le ta ja  V. F jodorovi semi- 
narirühm as, m illesse m ina ku u 
lusin, rääg iti palju  töö v a ja 
likkusest ja  nõudlikkusest enese 
vastu, sellest, et igal k irja n d u 
ses jõudu  proovival inim esel 
peaks olema m ingi m itte -k irjan - 
duslik  päris-elukutse. See oleks 
nagu platvorm iks, m illelt ta  elu 
vaatleb. V aadelda tu leb  aga pere
m ehepilguga, m itte külalisena. 
Ja  k ir ju ta d a  tu leb  ausalt, sel
lest, m ida ollakse läbi tu n n e ta 
nud ja  m ida osatakse em otsio
naalselt edasi anda.

Nõukogude lugejale pole vaja 
pakkuda luuletusi, milles on

(Järg  lk-1 4.)

R a a m ä t a P & l a 1
Kõlqi m aade pro letaarlased , ühinege!

ülikooli spocdipäemst
l o e  4 .  i k - i t



ÜET nõukogus
Teist korda käesoleval aastal 

oli koos Ühiskondlike Erialade 
Teaduskonna nõukogu. Ü hehääl
selt valiti teaduskonna dekaa
niks NSV Liidu ajaloo kateedri 
vanem õpetaja J. Raid.

Järgnes erialade nom enkla
tuu ri täpsustam ine ja  k in n ita 
mine. P raegu  p iirdu ti 22 eria la 
ga arvestusega, et iga ala teo 
reetilise ja  p rak tilise õppetöö 
m aht p iirduks keskm iselt 100 
tunniga.

K inn ita ti ka  olemasolevad 
program m id ja  lepiti kokku, et 
puudujäävad  peavad valm im a 
järgm ise õppeaasta alguseks. 
Teistest parem ini on varusta tud  
program m idega isetegevusega 
seotud erialad.

H alvad on lood distsipliiniga. 
Esialgselt reg istreerus 151 m atka- 
inp truktorit. Üldse on käinud 
kohal 132, neist on jä te -  
le jään u d  37. Veelgi kurvem ad 
on lood ajalehe k irja saa tja te - 
raadioreporteritega, aga ka all- 
veespordiinstruktoritega. Ilm selt 
on eria la  valitud  järe lem õtlem a
tu lt. Selle vältim iseks on v a ja 
lik teha suunam istööd. Tuleb 
tõsta g rup iorganisaatorite v as tu 
tust üliõpilaste registreerim isel 
ühele või teisele erialale. Võiks 
anda kom som oliülesande iga g ru 
pi ühele liikm ele, kes reg istree
riks ja  organiseeriks osavõttu.

Esimesed Ühiskondlike E ria la 
de Teaduskonna tunnistused 
an takse välja  tänavustele  lõpe
ta ja te le . Nõukogu kinn itas tu n 
nistuse eskiisi ja  teksti.

A ru ta ti veel vene õppekeelega 
rühm ade osavõttu  teaduskonna 
tööst. Nende jaoks on v a ja  koos
tada erialade nim ekiri, m ida on 
võim alik om andada ka vene 
keeles. E. IRD

Moskva tead
lane Tartus

\ t  ene keele õpetam ise ja  õppi- rektsiooni ja  ortoeepia kohta jt.).
*  mise edasise parandam ise On ta rv is  alustada sellest, et

küsim used olid päevakorras T ar- H aridusm inisteerium  lepiks kok-
tu  R iikliku Ülikooli ja  T allinna ku Eesti R iikliku K irjastusega
Pedagoogilise Instituudi vene kee- nende väljaandm ise plaani suh 
le kateed rite  ühisel nõupidam i
sel, kus kuu la ti ettekandeid 
uuest ja  positiivsest vene keele 
õpetam isel eesti koolides ja  kõr

tes ja  jaotaks nende koostamise 
vastavate õppeasutuste kateed
rite  vahel.

Rida k riitilisi m ärkusi teh ti
gem ates õppeasutustes. E rilist keskkooli vene keele õpikute 
huvi pakkusid  E. Thalbergi au to rite  aadressil. M ärgiti, et 
(TPedI), A. Jegorova (TPedI), õpikute keel kannatab  rea stiili-
S. M aasiku (TRÜ), L. Vatm ani liste ebatäpsuste all, esinevad 
(TRÜ) jt. ettekanded. vead k irjavahem ärk ide ta rv ita -

M ärgiti, et vii- misel, on eba-
m astel aasta tel on ^  õnnestunud
vene keele õpe- I  В gram m atilisi for-
tam ine m ärgata- » " 4  f  1  |  ■  m uleeringuid ja
vait paranenud. I  . 1  I I I  teisi puudusi. See-
Pööratakse roh- M  n \ tm pärast pöördus
kem  tähelepanu  nõupidam ine
kõnekeele aren - ф  ч | H aridusm inis-
damisele, õigete _  I  teerium i poole

hääldam isvilu- g I  palvega ko rra l-
m uste om andam i- I  I  I  I  I  I  I  dada vene keele
sele, k irjale, la ial- J L  J L X  JL  JL  kateedrites õpi-
dasem alt k asu ta - ku te käsik irjade
takse uusi õpe- ja  ilm uvate õppe-
tam ism eetodeid, on koostatud vahendite la ialdane arutelu, 
rida uusi õpikuid ja  uus prog- N ähtavasti tu leb  Eesti R iiklikul 
ram m  algkoolile. K irjastusel m õelda sellele, et

K uid on ka olulisi puudusi, õpikute redigeerim ine an taks 
M itte kõik õpetajad  (eriti alg- v ilunud  ja  teadlikele töötajatele, 
klasside osas) ei valda veel kü l- Koosolekul tõ sta ta ti huvitav  
laldaselt oma ainet, mõned suh- küsim us — vene k irjanduse õpe- 
tuvad  töösse ükskõikselt, uusi tam ine eesti koolides. S iiani õpe- 
õpetam ism eetodeid kasu tavad  tavad  vene k irjan d u st eesti keele 
dogm aatiliselt, pööravad vähe õpetajad. Varem, kui vabariigis 
tähelepanu  väljendusrikkale  lu - oli puudus vastavast kaadrist, oli 
gemisele jne. Koolides ei jä tk u  see hädavajalik . Kuid viim aste 
näitlikke õppevahendeid. Siin aasta te  jooksul on T artu  Riiklik 
m uide ei saa kuidagi nõustuda Ülikool andnud filolooge-russis- 
m inisteerium i esindajate  väitega, te, kes vabalt valdavad m õlem at 
et selliseid näitlikke õppevahen- keelt. S eejuures said nad tead- 
deid ei saa v ä lja  anda enne, kui misi vene k irjandusest isegi tu n - 
on v ä lja  töö ta tud  kindel nä itli-  dide a rvu  jä rg i viis korda roh- 
kustam ise süsteem , kui on koos- kem  kui eesti filoloogid. See- 
ta tu d  g ram m atika m iinim um  jne. pärast o tsustati pöörduda Eesti 

Hoopis keerulisem  on küsim us NSV H aridusm inisteerium i poole 
vene keele õpetam isest kõrgem a- palvega lubada katsena seal, 
tes koolides. Mõnedes neist a la- kus on vastavad tingim used, õpe- 
h inna takse  vene keele täh tsust, tada vene k irjan d u st õpetajal, 
N äiteks T PI-s õpitakse vene kes on lõpetanud vene keele ja  
keelt ringitöö vormis, EPA -s on k irjanduse osakonna T artu  Riik- 
vene keele õpetam isele e tte  näh- likus Ülikoolis või T allinna Pe- 
tud  vaid üks tund  nädalas, m is dagoogilises Instituudis, 
m õnikord m oodustab kokku Et tõsta  vene keele teadm iste 
ainu lt 8 tund i sem estris. Ülikoo- taset ja  suurendada huvi vene 
lis õpitakse võõrkeelte osakonnas keele vastu, hakatakse igal aastal 
vene keelt vaid 32 (!) tundi. T artu  R iikliku Ülikooli juu res 
A rusaadav, et selle a ja  jooksul ko rra ldam a vene keele alal vaba- 
vaevalt saab m idagi ju u rd e  õpe- riik likke konkursse eesti koolide 
tada. Veel enam, mõnel ju h u l õpilastele.
pole vene keelt üldse õppeplaa- Ju ttu  oli ka vene keele õpeta- 
nis (näitks TRÜ ajaloo-osakon- m isest kõrgem as koolis. Selleks 
nas, M ajandusteaduskonnas). tu leb  pidevalt h ak a ta  vahetam a 

Vene keele õpetam ise edasist kogemusi. O rganiseeritakse regu- 
paranem ist tak istas asjaolu, e t laarselt vene keele kateedrite  
vastavad  kateedrid  ja  teadusliku  ühiseid nõupidam isi, lahtiste 
uurim ise asutused töötasid om a- tund ide arutelusid, korra ldatakse 
ette, ei koordineerinud om avahel teaduslik-teoreetilisi konverentse 
teadusliku  uurim istöö plaane, kõrgem ate koolide õppejõudu- 
S eepärast oligi koosolekul tä h t-  dele ja  teaduslik-m etoodiliste 
sai kohal ka küsim us võim alikust asutuste töö ta ja te le  vene keele 
kon tak tist tulevikus. teooria ja  m etoodika küsim ustes

O savõtjad leppisid kokku, et vastavalt vabariigi vajadustele, 
edaspidi toim ub koostöö kahes . .  „ . . . .
liinis Kõigepealt on vaja osuta- „Muidugi m õista on see koik
da tõsist abi koolidele. Selleks on S o  Л е е
ta rv is  kooskõlastada kõrgem ate jä rg se te  aasta te  jooksui on see 
õppeasutuste ja  uu rim isin stituu - tegeliku lt esim ene kord kus ko- 
tiPdPe teadusliku  töö plaanid, et 
asuda ühisel jõul eesti koolide

*  *
Täna kell 12 avatakse ülikooli kodunduskabineti ruum ides (Üli

kooli 18-a, II korrus) üliõpilaste kodundus- ja kunstialaste tööde k e
vadnäitus. Näitus on avatud iga päev kella 12—18 kuni 31. maini.

vene keele õpetam ise m etoodika 
väljatöötam isele. Peale selle ker-

vene keele õpetajad, et aru tada 
nii täh tsa id  küsim usi. Loodame 
aga, et see algus on kindlaks

T artus viibis M oskva R iikliku 
Ülikooli elastsusteooria kateed
ri professor P jo tr  M atvejevitš 
Ogibalov, kes saabus siia meie 
m ehhaanikute kutsel. Ta pidas 
ülikooli teoreetilise m ehhaanika 
kateedri juu res tegutseva elast
sus- ning plastilisuse teooria se
m inari liikm etele ja  m ehhaani
k a t õppivatele ü liõpilastele rea 
loenguid uusim atest suundadest 
plastilisuse teoorias, andis kon
sultatsioone teadusliku  tööga te 
gelevatele m ehhaanikutele ning 
tu tvustas  üliõpilastele õppim is
võim alusi M oskva R iiklikus Ü li
koolis. /

Professor P. M. Ogibalov on 
oma alal tu n n u sta tu d  eriteadlane. 
Tem a sulest on ilm unud m itu 
m onograafiat plaatide ja  koori
ku te  teooria, plastilisuse teooria 
jm. küsim uste kohta. Ta on 
NSVL M inistrite Nõukogu ju u 
res asuva Teaduslik-tehnilise 
Nõukogu m atem aatika-, as tro 
noom ia- ning m ehhaan ikasek t- 
siooni esimees ja  m itm ete te is
te  m ehhaan ikaa last teaduslikku 
tööd koordineerivate organite 
liige.

Isiklik  kontakt, m ille jä tk am i
seks tu lev ikus prof. Ogibalov 
andis oma nõusoleku, tõi su u rt 
kasu T artu  m ehhaanikutele.

L. RO O TS

S. SMIRNOV, 
vene keele kateedri ju h a ta ja  kt.

ja eksamid 
on hoos

kis te ra v a lt päevakorda küsim us
õppevahendite väljaandm isest -1. “: . . v a e  1
(näit. m iinim um sõnastik, süno- 4 lse e 00 e' 
nüüm ide sõnastik, fraseoloogiline 
sõnastik, käsiraam atud  verbi

Arvestused
Kes esim est korda kasu tas ilu 

saim a aastaa ja  kohta sõna «ek
samisessioon», on teadm ata. Aga 
ülikoolis kehtib  ta  tä iel m ääral.
Iga päev võib kõigis ülikooli hoo
netes näha üliõpilasi ja  õppe
jõude n ing esim este enam asti ak 
tiivsel tegutsem isel jõuab jälle 
õnneliku lt lõpule eksam  või a r 
vestus. P raegu veel suurem al 
osal juh tudest loengute kõrval.

Kõige kergem  on praegu IV 
kursuse farm atseutidel, neil lõp
pes sessioon ju b a  15. mail. A ja
loolise m aterialism i ja  kohtukee- 
m ia eksam eil vastasid hästi 
E. Nurm iste, M. Sutt, M. A let jt.
P ä ras t sessiooni algas neil m e
netlusprak tika. Eksam id on kä i
m as ka stom atoloogiaosakonna
III kursusel. S elja taga on orto- 
peediline stomatoloogia.

Raviosakonna IV kursusel on 
esimene eksam  — sünnitusab i — 
sooritam isel. «Väga hea» k ir ju ta 
ti m atrik lisse I. A llerile, T. M an- 
novile ja  paljudele teistele (on ju  
kursusel üle 100 inimese), aga oli 
ka ebaõnnestum isi. Seda ei v a 
banda kõnekäänd — suure hulga 
seas juh tub  mõndagi.

Mõnel õpperühm al raviosakon
na sam alt ku rsuselt on antud 
eksam  kirurgias.

Riigieksam id on täies hoos r a 
viosakonna VI kursusel. K iituse- 
kandidaate  on siin üheksa: 
I. A rendi, R.-H. M ikelsaar, 
A. K allikorm  jt. K aks esimest 
eksam it on neil «viied».

Stom atoloogiaosakonna V k u r
susel on teh tu d  riigieksam  k iru r 
gilises stomatoloogias.

Bioloogia-G eograafiateaduskon- 
nas, kus sessioon algas m ai a l
gul, tehakse vanem atel kursuste l 
viim aseid eksameid. III kursuse 
geoloogidel pole eksam iprotokol
lides veel üh tk i rahuldavat. IV 
kursuse bioloogidest on eksam id 
ette  teh tud  ainu lt väga headele 
R. S aluril n ing hästi on lä inud  ka 
ind iv iduaalp laan i alusel õppivail 
J. Toomel ja  M. Rahil.

K ateedritest on kah tlem ata  
kõige rohkem  eksam eid vastu

(Järg  ik-1 4.)

Väga 
headest

Kõige rohkem  sigim ist-sagim ist 
on peahoone häm arates koridori
des alati kevadel — m ais-ju u 
nis. J a  palju  lilli. On saabunud 
kiired  ja  eru tavad  päevad — 
diplom itööde kaitsm ine — meie 
üliõpilaspere «vanem ale generat
sioonile». Diplomitöö — see on 
üliõpilase kõige kaalukam  sõna. 
Neid on aga m itm esuguseid: 
väga häid ja  lih tsa lt häid ja  
kõige parem aid  ja  ...V a a ta m e  
tänavustest lähem alt m õningaid 
A jaloo-K eeleteaduskonna omi.

Ž urnalis tika  e rih a ru  diplom i
tööde juhendajaks on dots, 
J. Peegel. Tem a juhendatavatest 
sai kaitsm isel te iste «viite» h u l
gas kõige parem a hinnangu Pee
te r  Heina diplom itöö «Koomika- 
võtetest E. Vilde följetonides». 
On u u ritu d  E. Vilde 1905.—1907. a. 
följetonide peam isi koom ikavõt- 
teid: liialdust, fan tastika t, iroo
niat, paroodiat, m õningaid keele
lisi ja  stiililisi võtteid. Töös on 
ju ttu  n a ljas t ja  naerust, sellest, 
kuidas Vildest sai Nalja-V ilde. 
K asu tatud  on u la tuslikku  m ater
jali, läbi töö ta tud  hulga eesti, 
vene ja  välism aiste au to rite  teo
seid. Nii sai töö sisukas ja  huv i
tav, üks neist, mis kuulub  kõi
ge parem ate hulka.

Uudse teem a poolest paistab 
silm a M ari T arandi diplomitöö 
«Raadio žanrid ja  spetsiifika». 
Selle teem a kohta pole varem  
u la tuslikum aid  teaduslikke töid 
ilm unud. A utor on põhiliste alli
katena kasu tanud  isiklikke tä 
helepanekuid  raadiosaadete jä lg i
misel, kogem usi tööst Eesti R aa
dios, m ärkm eid  reporter Valdo 
P andi loengutest. Töös on teiste 
probleem ide kõrval huvitavam aks 
raad ioajak irjanduse  psühholoo
giliste aluste  käsitlem ine, raadio 
publitsistlik  m õju. Ž urnalistika 
psühholoogia a lu ste  uurim isel on 
refereeritud  am eerika žurnalisti 
E rik  B arnouw ’ seisukohti. Ilm e
kam aks m uudavad töö au to ri 
uurim uste põhjal koostatud g raa
fikud ja  tabelid.

Väga heaks tu n n is ta ti ka  Ülo 
T uuliku diplom itöö ««Sirbi ja  
Vasara» publitsistikast.» Selles 
on jä lg itud  m eie k u ltuu ritöö ta
ja te  hää lekand jas kahe aa s ta 
käigu (1960/61) jooksul avaldatud

publitsistlikku m aterja li ja  an a
lüüsitud, missuguseid nõudeid 
esitab a ja leh t kunstile ja  selle 
loojaile.

Meie vabariig i a jak irjan ik e  ja 
k irjan ike  sulest viim ase 5 aasta 
jooksul ilm unud k irjanduslikest 
portreedest annab ü levaate Jü ri 
T uuliku diplom itöö «K irjandus
lik portree».

K irjanduse eriha ru  diplom an
dide töödest osutus parim aks 
Ju ta  Sersandi «О. Toominga

ja kõige 
parematest

teoste kangelane». S iit saam e 
pildi 40.—60. aasta te  k irjan d u s
elu üld joontest, päevaprobleem i- 
dest, sellest, kuidas need m õjus
tasid O. Toominga loomingut. 
P a lju  k iitv a t loeme töö kohta 
sm. K. M uru retsensioonist: origi
naalselt teosta tud  karak te rite  
analüüs, kangelasi on vaadeldud 
om avahelises seoses, jälgides sa r
naste tegelastüüpide esinem ist ja  
a rengu t k irjan ik u  kogu loomin
gu vältel, on väärtuslikke tä 
helepanekuid O. Toominga k an 
gelaste kunstilise om apära kohta. 
Töö on tihe, kom paktne, ü le 
vaatlik , k ir ju ta tu d  m eeldivas ja  
puhtas stiilis.

Huvi pakub sam a eriha ru  d ip
lom andi M erike S aarepera  töö 
«Ardi Liivese draam aloom ing». 
See on esim ene uurim us Ardi 
Liivese loomingust. Põhiliselt on 
ana lüüsitud  A. Liivese keskseid 
näidendeid «Robert Suur», «Uus- 
aastaöö» ja  «Siinpool horisonti». 
Diplomand tunneb  hästi m itte 
ainu lt A. Liivese toodangut, vaid 
kogu eesti nõukogude d raam a
loom ingut ja  k irjanduse  põhilisi 
arengutendentse./

R ahvaluule eriharus h innati 
kõrgeim a hindega T iiu-L ille 
K aevando huv itava t tööd «Müto
loogilised m otiivid eesti kunstis». 
S iin on toodud kõigepealt esile 
k u ju ta tu d  tegelase trad itsiooni
lise iseloom ustuse tunnused 
rahvaluules, seejäre l an tud  
kunstiteoste analüüs, jälgides 
esm ajoones nende vastavust 
rahvaluulele. T ähelepanu väärib  
alfabeetiliselt ko rra ldatud  kurad i- 
n im etuste tabel.

Üldse tu n n is ta ti «väga hea» 
vääriliseks 23 eesti filoloogi dip
lomitööd. H. PLIESS



NELO 
IL A A S T  U

JÜRI TUU LIK

Ühiselamu
Ma kuu lsin  neid ju tuajam isi 

esim estel sõjajärgsetel aastatel. 
Ma olin siis veel noor ja ei su u t
nud m õista, m iks täiskasvanud  
lastele valetavad. Et nad va leta
sid, selles olin m a kindel. Ma 
mõtlesin: tõde on liiga valus, et 
lapsed seda teada saaksid. See 
tõde oli liiga valus isegi tä iskas
vanutele.

Need ju tua jam ised  olid ühe si
suga, kus küsijaks oli laps ning  
vasta jaks ema.

«Ema, kas isa tuleb varsti?»
«Varsti.»
«Ema, kas isa ori väga kaugel?»
«Väga.»
«Ema, kas isa tuleb autoga?»
«L ennukiga .»
«Lennukiga ei taha, lennuk v is 

kab pommi.»
«Nüüd enam ei viska.»
«Ema, kas see lennuk ei viska  

pom m i, m illega isa tuleb?»
«Ütlesin, ei viska.»
«Ema, kas isa tuleb homme?»
«Tuleb. Aga m ine nüüd  m än

gima! Emal pole aega sinuga roh
kem  rääkida.»

Ma kuulsin palju niisuguseid 
jutuajamisi.

Ema valetas.
Ma usun seda praegugi veel, et 

ema valetas.
Neil polnud sellest kergem , et 

nad valetasid, ning m a arvan: 
paljud neist uskusid, et nad ei 
valeta.

Aga m ul on veel üks ju tu a ja 
m ine meeles.

See oli sama sisuga m is eelne
vadki.

«Ema, kas isa tuleb varsti?»
«Varsti.»
«Ema, kas isa on kaugel?»
«Kaugel.»
«Ёта, kus isa elab?»
«Seal on palju  isasid, pojake.»
«Ema, ütle, kus isa elab.»
«Ühiselamus elab isa ...»
Ma ei tea, m ida m õtles em as 

kui ta  lapsele rääkis ühiselam ust, 
sest ta  ei tah tnud  rääkida üh is
hauast.

Ma m õtlesin siis, et ema va le
tas.

Nüüd ei m õtle ma enam  n ii
viisi.

Ma mõistan, sel emal oli õigus, 
sest neist — vapratest — ei sur
nud keegi.

Nad elavad.

Viki, vumal poiss
Vanem ad läksid tööle ning  

Viki jäi vanaem a hooleks.
Vanaema läks naabrieidega  

ju ttu  ajam a ning V iki jäi saatuse 
hooleks.

M aja on suur, kus V iki elab, 
ja V ik i on selle m aja kõige vä ik 
sem inim ene.

Pole siis m iski ime, et V ik i on 
m ajas kõige rum alam .

Sellise arvamuse tekitab  eel
kõige V iki halb harjum us iga 
asja ja  nähtuse üle küsim usi 
esitada.

Ja et vanem ad enam  koolis ei 
käi, siis pole nad kohustatud iga
le küsim usele täisvastuseid and
ma. Ning seetõttu , et koolis on 
õpetajad neile halva vastuse p u 
hul öelnud: rum al poiss või r u 
mal tüdruk , ü tlevad nad nüüd  
Vikile niisamuti: rum al poiss.

Ja arvavad seejuures, et nad 
ise on tõepoolest targad.

K ah juks arvab ka V ik i niiviisi, 
sest tem a esitab aina küsim usi

. . ' ENE ÕUNAS

J L Ä T J J L
Ta tu li siis, £ , 4
kui sihkasid saed; 
kui puusepad tagusid põranda

laudu,
ku i pooleliolevaist treppidest
käidi üles ja alla,
tassiti lup ja  ja  krohvi ja värve;
kui kõverkael-p in tsel
ustel ja  seinte peal lippas
päikeselaikude järel;
kui igaüks m eist
end na tuke väsinult tundis
ja  mõelda ei tah tnud  enam.
Ta tu li siis.

Antikvariaadis
Päikesekiir unustas hom m ikul

tulla.
Päeval on vaja rriujalgi ringi

lipata.
Seisan . . .  lehitsen  . . .

raam atuid enese ees.
Raam atuid enese kehal. 
Raam atuid enese üm ber . . .  

Kellegi väikesed näpujäljed  
karedal kollasel lehel.

Keegi on jä tnud  pabeririba  
«Surnud  hingede» vahele. 

Koidula värsid lõhnavad  
tubaka  järele.

Im pressionism  seisab kõrvu ti 
rom antism iga, 
antiikne realismiga.

Nii nagu eilne seisab m õnikord  
tänasega kõrvuti.

Seisan.
Vahin ringi.

Katsun raam atuselgadelt 
ära lugeda 
nende saatuse.

Ühed ütlevad: ruum ipuudus, 
teised: rahapuudus, 
kolmandad: ajapuudus, 
neljandad: m äitsepuudus.
Aga mõned va ikivad  hoopis. 

Seisan, 
m õtlen . . .

Raam at on inim ene.
In im ene on raamat.

edasi. Rum alale poleks m õtet k ü 
simusi esitada, nagunii ei oskak ’ 
vastata.

Ja nii V ik i küsibki.
Küsib kojam ehelt:
«Onu, m iks  tädi Miraldal m cc*  

pole?»
«Ei tea.»
«Miks ei tea?»
«Ju tal arm astust pole.»
«Mis asi on armastus?»
«Ei tea, olen vana juba.»
«Kes teab?»
«Eks tädi M iralda ise teab.»
Läheb siis V ik i tädi Miralda 

juurde ja  küsib:
«Tädi Miralda, mis asi on ar

mastus?»
«Ah-ah-ah-haa!»
«Miks sa naerad?»
«Või nii vara juba niisugused  

küsim used, mis?»
«Onu M ihkel ütles, et seda 

peab varakult teadma.»
«Miks?»
«Et sellest ilm a ei jääks.»
Selle peale ei vasta tädi M iral

da m idagi„

Viki küsib:
«Mis asi siis arm astus on, tädi 

Miralda?»
«Noh, see on niisugune ...»
«M issugune?»
«Noh, tu leb  järsku.»
«Kas nagu välk?»
«Nojah, um bes nii, aga veel tu 

gevam.»
«K ui tugev?»
«Noh, et sa ei tea isegi* m is ta 

sinuga teeb.»
«Mis ta  siis teeb?»
«Noh, järsku  on kõ ik kohad ar

m astust täis.»
«Kas iga päev?»
«Jah.»
«See on siis nagu m annapu

der?»
«Kuidas nii?»
«Seda saab ka iga päev.»
«Rumal poiss, Viki.»
«Kas arm astus teeb tugevaks?»  

küsib V iki pärast pausi.
«Teeb.»
«Suureks?»
«Teeb.»
«Kas sellepärast suured in im e

sed on nii suured?»
«Jah, sellepärast.»
«Aga kuidas sina, tädi Miralda, 

nii suureks kasvasid?»
«Kasvasin.»
«Aga sul pole ju  armastust.»
«Mul tuleb veel.»
«Kas ka nagu välk?»
«Veel kiiremini.»
«Kas nagu Muri?»
«Veel kiiremini.»
«Kas nagu miilits?»
«Rum al poiss, Viki.»
Paus.
«Kas sinul on ka siis kõik ko 

had arm astust täis?»
«On ikka.»
«M ismoodi see küll välja  

näeb?» ohkab Viki.
«Noh, nagu u n i ...»  Tädi M i

ralda paneb silmad kinni ja  nae
ratab.

«Sellepärast sul pole siis veel 
armastust,» noogutab V iki m õist
valt.

«Kuidas nii?»
«Ema ütles, et sa istud öö otsa 

akna all.»
«M iks ma seal pean istum a?»
«Noh, ema ütles, et sa vahid  

noori poisse.»
«Rum al poiss, V iki. Millal sina 

küll targaks saad?»
«Ei tea,» ohkab Viki. «Millal 

m ina küll targaks saan ...»
«Ei tea,» ohkab Miralda. Aga  

tem a mõtleb hoopis m illestki 
m uust. V ik i aga jookseb juba k u 
sagile m ujale. K ui väike oled, 
pole rum alus veel kuigi suur  
pahe.

Taara
Oli kevadine päev.
K alakom binaadi hoovis paran

dasid kaks meest kalakaste.
Et neid kaste ka nii palju  lõ

hutakse.
Ja et seda kala ka nii palju  tu 

leb. Nagu Vändrast saelaudu.
Tööd sellepärast jä tkus.
M ehed tõmbasid vahetevahel 

suitsu  ja  rääkisid suurtest ja  
väiksem atest probleemidest.

Üks oli targem, see rohkem  
vastas.

Tem a teadis, et m aakera ü m 
bermõõt on neliküm m end tuha t 
kilom eetrit ja et kom binaadi kas
sapidaja m ees käib ilma jah ilu 
badeta jahil.

Teine mees vaatas k irju  kala
kastil ja  küsis:

«Mis asi on bruto?»
«Bruto on paki kaal. Ütleme, 

ku i kast on kalu täis, siis ko kku  
ta kaalub  — bruto.»

«Aga neto?»
«Neto on puhas kaal. Ütleme, 

ku i võtam e pakist m akaronid  
välja ja  kaalum e nad üles — siis 
saame neto.»

«Ah sedaviisi. Vaata, mis in i
mene veel vanas eas teada  saab.»

«Noh, ja  kui neto brutost m aha  
arvutam e, saame — taara.»

«Ahah, või taara.»
«Praegu m e parandam e siin 

taarat.»
«Päris peenelt öeldud. Ikka  os

kavad inim esed sõnu nuputada.»
Niimoodi arutasid mehed su u 

remaid ja  väiksem aid probleeme.
Tegid tööd, arutasid, vaatasid, 

mis sünnib nende üm ber, ja  olid 
oma ametiga päris rahul.

K u i nad jälle suitsu  tegid, h a k 
kas teine järsku  ülespoole vah 
tima.

«Mis seal näha on?» küsis ta r
gem.

«K ured lähevad.»
«A-ah.»

Teine vaatas üles.
«Ikka  lähevad või?» küsis ta r - 

gem.
«Lähevad.»
«Mis neist vaadata. Või sa 

neid vähe näinud oled?»
«Ei tea, kuhu  nad küll lenda

vad?»
«Ei tea. Oleks püss, võiks vist 

kõmmutada.»
«Kes kurgi lasta tohib?»
«Niisama, prooviks silma. V a

nasti sai proovitud.»
«Kurgi ka või?» küsis teine.
«Eks juhtus. Hea püss oli.»
«Mis neist kurgedest siis sai?»
«Koer pani nahka. Väärt koer 

oli.»
Vanamees vahtis üles, kael 

õieli nagu väikesel lapsel.
Kurgede nukra lt kruugutav  

kolm nurk kadus üleval sinisess6 
hämusse, ainult see kruugutam i- 
ne jäi õhku helisema nagu kutse  
või igatsus.

«Hea küll, m is seal enam va h 
tida,» ütles targem. «Parandame 
edasi seda . . .  taarat.»

«Nojah ...»  ü tles vanamees. 
Aga ilusad linnud on. Ja ei või 
neid vaadata  — süda läheb im e
likuks ...»

«Mis sinul, vanal, enam  süda
mest,» muigas targem.

«Süda on m ul veel tugev,» kö 
hatas teine. «Vaata, m uidu  ei tule  
elust midagi välja, kui süda tu 
gev pole.»

«Ah, m is sest sü d a m es t...»
Vanamees ei öelnud hu lk  aega 

midagi. Nagu mõtles, m is sest sü 
dam est . . .

«Kuidas see oligi,» küsis ta 
mõne aja pärast targem alt.

«Mis asi?»
«See bruto m iinus neto.»
«Taara,» vastas targem.
«А-ah,» kordas vanamees. 

«Taara.»

£ a e v  la h k u s  s a d a m a s t
M-le.

Laev lahkus sadamast. j
Ta kadus p ikkam isi loojuvasse 

päikesesse ning oli valus talle 
järele vaadata, sest nii valusad 
on m õnikord õhtuse päikese kiV- 
red.

Ma ei tea, m iks ma nii rahuta  
olin.

M ind vaevas tunne, nagu oleks 
m ult midagi varastatud. Üks 
tü k k  m inust endast. Oli tunne,

KRISTOF CRUSZCZYNSKI

T I K U  V O T O
Tegevuskoht: New-Mexico.
V astuvõtutuba kloostris.
Pikal, aegadest tum edaks tõm bunud pingil 

istuvad neli inim est, kes tu lid  külastam a noort 
m unka Enriget. Need on tem a ema, isa, õde 
Inez ja  m õrsja Lucia. Nad püüavad Enriget 
keelitada tagasipöördum isele koju.

6. augustil 1945 viskas Enrige, tol a jal 
Ü hendriikide lennuväeohvitser, aatom ipom m i 
rahu liku le  Jaap an i linnale — Hirošimale. 
K loostri era ldatuses tahab  ta  leida uuesti ise
enda, leida oma kaotatud  südam etunnistuse.

«Mul olid käes kollased k in d a d . . .  Ma tegin 
ühe liigutuse j a ...»

Ei! Sada tu h a t huk k u n u t on liiga palju  ühe 
südam etunnistuse jaoks.

Neli erinevat in im tüüpi kloostriesikus ei 
suuda leida m ingit väljapääsu. Selle otsim ine 
oleks m õttetu . Tavalise in im liku hukkam õistu
ga pole siin m idagi peale hakata.

Inim esed räägivad, veenavad üksteist, vaid
levad, aga kogu selle vestluse kohal on need 
sada tu h a t surnut, kes ei andesta  m itte  kunagi.

Enrige räägib elevandikujulisest saatusest, 
m is suri koos tem a sõbra Jim iga. Mis on siis see 
saatus? N äidend vastab  sõna-sõnalt: see, mis 
me ise teeme. Igaüks m eist võib häv itada m aa
ilm a. H ävitusvahendite progress on jõudnud nii 
kaugele, e t igaühe südam etunnistus peab olema 
iga hetk  ärkvel.

«Su nom ine patre, e t filio et sp iritus sanc- 
t o . . .»  Enrige tõstab  risti. «Siin on selle ku ris
tiku  võti. Jum al andis ta  mulle! Ma heitsin 
sinna sada tu h a t inim est, aga oleksin võinud 
heita ka miljoni! Viis m iljonit! Kogu inim kon
na!»

Mis tõi Enrige jum ala juurde? Kas ta  tuli, 
et v a r ja ta  end inim este, oma perekonna pilkude 
eest? Või selleks, e t leida kao tatud  südam etun
nistus ja  tagasi pöörduda?

«Issand jum al, sa  teadsid ju  kõike! Miks sa 
ei seganud vahele? K ui on õige, et sa oled loo
nud m aailm a, kui tü h in e  on su vägevus, kui 
üks inim ene võib m aailm a purustada?»

Enrige on jõudnud oma kohutava süü m õist
miseni.

Ü ldiselt on K. Gruszczynski d raam a «K uris
tik u  võti» efek tne dialoog tugevam  kui näidend 
tervikuna. M itte kõik probleem id ja  süžee pöör
ded pole om avahel päris loogiliselt seotud. See

nõuab lav asta ja lt (Eesti NSV rahvakunstn ik  
Ellen Liiger) ja  n ä itle ja ilt e riti selget m õtete 
p iiritlem ist ja  oma m õtete lisamist.

N äidendit on siiani etendatud  a inu lt üks 
kord, seepärast tu leb  osa tä itja te le  h innang 
anda esietenduse järgi. Ei tea, kas m õjus ram 
bipalavik või polnud proovidel m isanstseene 
korra liku lt om andatud, igatahes jä tsid  nad 
kohati üsna palju  soovida.

Enriges (Kalle Kurg) meeldis hästi väljapee
tud  liikum ine, žestide ja  m iim ika viim istletus, 
hea diktsioon. Tugevad olid stseenid Luciaga, 
pöördum ine jum ala poole. K ohati jä i tek st siis
ki liia lt pateetiliseks, puudus sisem ine jõud. 
S iinkohal m ärkus välim use kohta — grim m  oli 
liiga nooruslik.

Isas (Avo Lukk) oleks ta h tn u d  näha rohkem  
soliidset kapitalisti, kes ei unusta ärile m õtle
m ist isegi hetkel, m il otsustatakse tem a poja 
saatust.

Isa osa esitas Avo L ukk toreda rahu likkuse
ga ja  saavutas etenduse parim a kontakti p a r t
neritega.

Ema osatäitja  K ülli Laugaste tu li ü lesande
ga ko rra liku lt toime. Laval oli vanem  daam, 
kes arm astab  väga oma poega, ent on h arjunud  
alistum a m ehe seisukohtadele.

Enrige õe Inezi osas esines Endla Ploom. 
Torkas silm a liigne poisilikkus. K üllap süven
dasid seda m uljet ka lohakas lavaline liikum ine 
ja  käitum ine. M ängus häiris ühekülgsus. Kas 
Inezile olid omased a inu lt ülbus ja  kergem eel
sus? Sugugi m itte. Ju s t tem a paiskab kainelt 
aru tlevatele  vanem atele näkku  kõige suurem ad 
süüdistused. T ahaksin  ka siin rääk ida välim u
sest: kas Inez tõepoolest pidi nii rõ ivastatud  
olema? P ikad püksid ja  sportlik  pluus, sinna 
ju u rd e  pärlid  ja  kontsaga kingad — see ei m õ
junud  küll kuigi m eeldivalt. Ka m aitselageduse 
lavastam iseks peab olema m aitset.

On jäänud  veel üks osa — Enrige m õrsja. 
Teksti jä rg i v a ju tab  Lucia kogu tegevusele 
pitseri arm astus Enrige vastu. Aga ju st sellest 
arm astusest jä i o sa tä itja l (Ane Siitan) vajaka. 
T unne kadus kram pliku  eksalteerituse taha.

G ruszczynski d raam a ü h te  vaatusesse on su ru 
tud  väga palju  m õtteid. Esietendus ei jä ä  k ind
lasti viim aseks ja  edaspidi tu lekski veel roh
kem  m õelda sellele, kuidas kogu tekst, kõik 
m õtted saali jõuaksid. ELA LIIMEON

nagu valu taksid  nüüd  haavad.
M idagi niisugust polnud ma 

tundnud , ku i uuele reisile lähe
vad väikesed laevad.

Need võivad sõita ka vä ikse
m atel m eredel ja võivad vä ikes
tes jõgedes ve tt vastu  kallast 
ajada.

See siin läks suurele merele. 
Niisugused laevad võivad sõita 
ainult suurtel meredel.

Suured ilusad laevad.
Pole sõnu, m is tä ie liku lt iseloo

m ustaksid  seda ilu. Nad on ilusad  
nagu inim ene.

M õnikord m õtled, et ka igatsus 
võib nii ilus olla.

N üüd läks see laev.
Ta lahkumissignaal pani võpa

tam a ning veri hakkas ärevalt 
tukslem a.

Ma tah tsin  sel hetkel olla m iski 
m uu kui ma ise.

Võib-olla tahtsin  m a olla m eri, 
suur meri, kes kannab seda lae
va.

Võib-olla tahtsin  ma olla uus 
sadam, kuhu  kunagi jõuab see 
laev.

Või tross, millega laev k in n ita 
takse uue kai külge.

Või korkvender, m is ei lase 
võõra kai teravaid nurk i r ikkuda  
selle laeva ilu.

Kunagi kohtun  m a uuesti selle 
laevaga.

Uuel merel, uue kai ääres.
See on hetk, kus inim ene koh

tub igatsusega.
Ning siis võpatab järsku  süda, 

valusalt ja  hellalt.
Ja hetkeks väreleb süda, nagu 

õnnest.

Kits (keraamika). L. Heapost.

SahAuStiüdik,
МШш®



Spordi suurpäeval
dioni poole. Kõige ees kan ti 
Nõukogude Liidu riigilippu. Rivi 
lõpetasid ratsasportlased. E levust lus võim lejad ja  nem ad andsid
tekitasid  sõudjad, kes kandsid ka spordipäevale põhitooni. TRU
õlgadel süsta, milles istus liiku 
m ise a jal pidevalt «sõudev» poi
sike.

Täpselt kell 12 astus kolonn 
staad ioniväravatest sisse ja  rong
käigu ju h a ta ja  U. Sahva rapor-

võim lem isõpetajad olid teinud 
suure ja  tänuväärse  töö, et kava 
saaks huv itav  ja  m itm ekesine. 
E riti paistis silm a hea o rgani
seeritus, etteasted toim usid üks
teise jä re l m inim aalsete vahe-

teeris õppeprorektor K. Püssile aegadega.
kehaku ltuurlaste  valm isolekust 
spordipäeva avamiseks. Oma te r 
vituskõnes m ärkis K. Püss ü li
kooli sportlaste väljapaistvaid  
edusamm e. Nii saavu ta ti m ullus
tel üleliidulistel kõrgem ate koo
lide m eistrivõistlustel esikoht 
kergejõustikus, vabariik likel aga

Võim lem isprogram m  oli tõesti 
m itm ekesine. V abaharju tustega 
esinesid üksikvõim lejad Tiiu Jo 
hanson ja  T iit Haviko, ENSV p a
rim ad vettehüppajad  Agu Tani 
ja  Kalle S aar dem onstreerisid 
kom bineeritud saltosid. Esinesid 
ka kehakultuuriosakonna nais-

üldvõit. Sporditöö m õõdupuuks võim lejate rühm  rü tm ih a rju - 
pole aga võistlused ja  pidulikud tustega ning TRÜ naisvõim lejate

Pühapäeva hom m ikul kell 
pool 11 hakkasid  Kingissepa 
tänava võim la ette  kogunem a 
spordipäevast osavõtjad — v a l
getes pluusides ja  m ustades 
seelikutes naisvõim lejad, sinistes 
treeningülikondades kergejõus
tiklased, valgetes spordisärkides 
ja  -pükstes mehed. Kell 11,' h a k 
kas kolonn liikum a TRÜ staa-

paraadid , vaid eelkõige m assili
sus, m ille saavutam iseks aitavad 
kaasa ka spordipäevad.

V aevalt oli ligi 300 m eetri 
pikkune defileest osavõtjate rivi 
lahkunud, kui staadionim uru 
hõivasid kõige väiksem ad spord i
peost osavõtjad — ÜSK L aste 
Spordikooli väikeste võim lejate 
rühm . Kogu m uru  oli äkki nagu 
kollaseid võililli tä is külvatud .

Juba  avadefileel olid ülekaa-

pallide ja  lin i- tu ste -ridarühm a liikm ed 
kutega.

H ästi e tteva lm ista tu lt tulid 
staadionim urule TRÜ naisvõim 
lejad — neid oli tõesti hea v aa
data. Seevastu 640 üliõpilase 
poolt esitatud  suu r segakava 
kippus kohati sipelgapesa m ee
nu tam a ja  pani tr ib ü ü n i k ah tla 
selt kiham a.

Allpool lähem alt üksikutest 
aladest.

Noorte autorite nõupidamiselt 
Moskvas

(Algus lk-1 1.) Mis siis oli kõige tähtsam ?
Raske on seda ühe lausega 

ainu lt suured kõlavad sõnad öelda. Võib-olla see tunne, et 
meie ajastust, kom m unism ist, su kõrval on väga pa lju  sõpru, 
abstrak tsed  pinnapealsed a ru tlu -  võimekaid, to redaid  inim esi, kel- 
sed inim konnast, kosmosest jm . lega sul pa lju  on ühesuguseid 

Teiselt poolt jääb  tänapäeval m õtteid. K uu lata  neid, vaielda 
kitsaks niisugune looming, m is m õnikord poole ööni kellegi ho
on a inu lt enese lüürilise «mina» tellitoas (elasim e ju  kõik 170 ini- 
lõputu värsistam ine. m est hotellis «Junost»), lugeda

luuletusi, h iilida siis k ik ivarvul
KA VÄIKESED DETAILID oma num brituppa, hästi tasa, et

ja  hetkem uljed  aitavad  endale m agavaid toanaabreid  m itte  äi-a-
hiljem  m eenutada seda, mis oli tada. Siis seista kaua  ak n a  all.
kõige tähtsam . Aken aga on suur, võtab enda

P aar m ärkm ikku k ritse ldatud  alla peaaegu te rve  toa välisseina,
sõna «kohtusim e liftis» või bussi J a  all on öine Moskva, Lenini
rappum ise tõ ttu  halvasti loetava m äed ja  ülikool. J a  mõelda:
k äek irjaga k ir ju ta tu d  aadress elust, M oskvast, sõpradest ja
peidavad enda taga te rv e t m äles- luulest.

L. SEPPEL

Arvestused ja eksamid...

võtnud NLKP “ j-----  j . j  — o— — “ a-
Käesoleva nädala  alguses апсьш  päevakorras on esikohal alles
enne täh taega eksam i ä ra  arvestused. Inglise filoloogia osa-
sikute I ku rsus ja  grupp k über- konna III kursusel on arvesta tud
nppfika e rih a ru  üliõpilasi I k u r-  foneetika ja  ohutustehnika, eesti
su se lt. N agu ütles nende õppejõud filoloogide II kursusel ladina
sm I. Mnogolessov, vastas e ri- keel ja  eesti k irjakeele  ajalugu,
t i  hästi V. Orlov. Kes aasta  з о о л -  j a п ц  edasi paljudel kursustel,
sul tub listi töötasid, nagu T. Sah- A rvestuste lõpp pole enam  kau-

m nm sie ie  varavnan i m ina harova L. Leim an, M. Seilentai, gei. p raegu on  nad  veel hoos, 
Eestis h arrasta tak se  võrdlem isi need teadsid hästi ka  ju b a  1L ju u n il astuvad  käi-
lüh ikest aega. K ülaliseks oli Vene filoloogide I kursuselt tul^ gis teaduskondades jõusse

(Algus lk-1 2.)
ajaloo kateeder.

pardi ja  V. V iiru vastuseid. Nad 
vastasid l o o v a l t . »

Ega neilgi kerge pole, kelle

Häid tulemusi
kergejõustikus

TRÜ— ETP 6:3
Seekordne spordipäev tu tv u s

tas ta rtlas te le  väravpalli, m ida harova

Spordipäeva üheks eesm ärgiks 
oli kergejõustiku  populariseeri
mine. V õistluspinevust tõstis 
m itm e vabariigi parem ikku k u u 
luva sportlase osavõtt.

Esimese läh tega tu li hooaja 
tipptulem use kordam ine — F üü-

si ka-M atem aatikateaduskonna 
asp iran t V. M arem äe võitis 100 m 
jooksu a jaga 12,5.

P ea ltv aa ta ja te  tähelepanu
keskpunktis oli kaugushüpe, kus 
tegid kaasa 5 naist ja  2 meest. 
Esimene hüppevoor andis pa lju 
lubavaid tulem usi: V. M are- 
m äelt 5.70 ja  E. A kkelilt 7.40 
(hooaja parim ). K uid rekord 
jä i tulem ata. H iljem  suutis 
V. M arem äe om a tu lem ust p a
randada veel 8 cm võrra. E. Ak- 
kelile sekundeeriv  A. E ller saa
vutas esimese hüppega 6.50. Eel
viim ases hüppevoorus sai nais
test H. K aalep k ä tte  5.54 ja  juba 
teise hõbem edali sel võistlus
päeval.

K aasakiskuvaks kujunesid  
keskm aajooksud. 400 m võitis 
e ttea rv a tu lt M. Nurm e. Hoopis 
rohkem  oli rebim ist 1000 m 
jooksus. A lgul asus juh tim a 
TPI esindaja  R. Tölp, siis möö
dus tem ast B. Om m uk (TRÜ) 
ja  asus paarim eetrilise edum aa
ga vedam a. Peagi selgus, e t Tölp 
arvestas oma jõudu  parem ini ja  
võitis a jaga 2.29,2, korra tes 1958. 
aastast A. P isukese nim el olevat 
staadionirekordit. B. Om m uk pidi 
mööda laskm a ka tallinlased 
P. Jü r la u  ja  A. Parve.

K uulitõuge ja  odaheide möö
dusid kaugushüppe varjus. Oda
viskes p id i vabariig i rekord i
om anik U. P alu  alla vandum a 
TRÜ A rstiteaduskonna teise k u r
suse üliõpilasele Toomas Savile, 
kes sai eelvõistlustel isiklikuks 
rekordiks 67.20, finaalis koguni 
68.38. K uulitõuke võitis düna- 
molane R. Velleramm. Meeste 
200 m jooksus püstitas E. Akkel

, . . . .. . , Eesti NSV kahekordne tšem - tttKi k ä ija te  grupp oma ülesan-
teise hooaja tipptulem use - - ion g es^  T ööstusprojekti nais- ^ega ü ldiselt hästi toime. «Vkg 
ma a jaks m ärgiti 22,7, Sam a ala kond> кеЦе1е T R Ü PesiJndus m ul- u ffd>> viis -  A. GoloStSapovi, 
naistele võitis E. Rampe. inctui mena+iMvÄiQtiive+oi aiiotiio . r r ie o r ia n il  E. Kekelidzel,

К  Leim anil ja  M. A rulaanel

EKSAMID. 
E. LAIDO

m eistrivõistlustel alistus
NAISED 

100 m jooks
12,5
12.7
12.8

26,6
27.0
27.1

5.78
5.54
5.49

1. V. M arem äe
2. H. K aalep
3. L. Solomatina

200 m jooks
1. E. Rampe
2. A. Laidna
3. M. M attikainen

K augushüpe
1. V. M arem äe
2. H. K aalep
3. E. Rampe

MEHED 
200 m jooks

1. E. Akkel (TRÜ) 22,7
2. A. E ller (TRÜ) 23,7
3. R. K ahru  (TRÜ) 24,4

400 m jooks
1. M. N urm e (TPI)

49,44
2. E. K arile r (TRÜ)

50.8.8
3. T. Labi (TPedI)

51,1
1000 m jooks

1. R, Tölp (TPI) 2.29,2
2. P. Jü rlau  (TPI) 2.30,2
3. A. P arve (TPI) 2.31,7
4. B. O m m uk (TRÜ)

2.32.9 
K augushüpe

1. E. Akkel (TRÜ) 7.40
2. A. E ller (TRÜ) 6.50

K uulitõuge
1. R. V elleram m  («Ka

lev») 14.46
2. K. K laasm ägi (TRÜ)

13.93
3. I. Sepp (TRÜ) 13^90
4. A. K rüger (TRÜ) 13.83

Odavise
1. T. Savi (TRÜ) 68.38
2. U. Palm  («Dünamo»)

62.36
3. T. M erila (TRÜ) 61.01

1ustel 
4:10.

Esimesel poolajal oli TRÜ 
m ärgatavas ülekaalus, nii et 
põhikoosseisu kõrval käisid väl
jaku l ka varum ängijad . Teisel 
m inutil viskas Siniorg TRÜ 
eduks 1:0. T iitus ja  S uurvälja  
suurendasid seisu 3:0-ni. 15. m i
nutil õnnestus külalistel saada 
avavärav, ku id  poolaeg lõppes 
tulem usega 1:4 m eisternaiskonna 
kahjuks.

M ärksa tasavägisem  oli teine 
poolaeg, kus väravad  langesid 
vaheldum isi. Lõpuvile fikseeris 
TRÜ võiduks 6:3. Kõige tag a
jä rjekam aks m ängijaks oli kahe 
õnnestunud pealeviskega M. Lõo
kene.

Sõpruskohtumine 
males

Pühapäeval, 12. m ail toim us 
Eesti P õ llum ajanduse A kadeem ia 

kokku ei võtnud — ei puudunud ja  T artu  R iikliku Ülikoöli õppe-

kaks «rahuldavat» kaheküm ne 
nelja  üliõpilase kohta ja  — et 
kaks üliõpilast (Jõgise ja  S p iri
donov) end ka eksam ite eel

m itterahu ldavad  hindedki.
Sm. I. Volkov võttis nädala a l

gul vastu  inglise filoloogide II 
kursuse eksami. P ärast eksam it 
ütles ta: «See on parim  m itte 
ainu lt m inu juu res õppivatest 
gruppidest, vaid üldse ülikooli 
üks parim aid  kursusi. Neil pole 
üh tk i «rahuldavat». A sjata ei 
taotle ju st see grupp kom m unist
liku töö kursuse nim etust. Väga 
hästi oskasid paljud. E riti tu leb  
esile tõsta E. M etsvahi, S. Soo-

S P O R D I P Ä E V A L . . .

S P O R D I P Ä E V A L .
Pealtvaataja ja osavõtja pilguga

M e e s t u d e n g :  A kk e l ajas 
ärevaks oma esimese hüppega. 
H iljem  tahtis vist hoopis stabiil- 
susrekordit lüüa. Eks «päris» 
tipp tu lem us jää teiseks korraks. 
Toomas Savi võiks hakata k ü m 
nevõistlejaks, ku i tal m itu  ala 
nii käes ja  jalas on. Mis veel — 
naised olid tublid.»

N a i s ü l i õ p i l a n e :  «Ratsa- 
kadrill oli hea vaatepilt. A inu lt 
pikale kiskus. Ja m illegi pärast 
tundus, et m idagi jäi puudu. 
Hulga e fek tsem  oleks esinem ine  
paistnud, kui ratsanike eneste 
ehted ei oleks hobuste omadest 
m aha jäänud. M eestel toruküba-

jõudude ning teen is tu ja te  male- 
võistkondade vaheline sõprus- 
matš. K um m assegi võistkonda 
kuulus 9 m eesm aletajat n ing 1 
naism aletaja . Võistluse ta g a jä r
jeks jä i 6,5:3,5 ülikooli võistkon
na kasuks. Oma vastaseid  võitsid 
saksa keele kateedri õppejõud 
F. K ibberm ann (2. laud), teo reeti
lise - füüsika kateedri liikm ed 
A. Koppel (7. laud) ja  I. P iir  (8. 
laud). Ülikooli m aleta jad  looda
vad, et niisugune võistlus m uu
tub  tu lev ikus traditsiooniliseks.

L. ROOTS

Huvitav nädalalüpu 
veetmine

Ülikooli Spordiklubi ja  am eti
ühingu ku ltuu risek to r ko rra lda
vad  tän av u  suvel ülikooli tö ö ta ja 
tele rea huvitavaid  nädalalõppe. 
Ü ritused toim uvad laupäeva ja  
pühapäeva kestel järgm iselt:

25.—26. m ail väljasõ it Pangodi, 
kus toim ub m atk a ja te  kokkutulek;

1.—2. ju u n il ja lgsim atk  T a r
tu st K äärikule, m illest võ ta
vad osa eriti U. Sahva võim lejad- 
õppejõud;

8.—9. juun il väljasõ it K ää ri
kule;

15.—16. juun il väljasõ it Vehendi 
randa;

22.—23. juun il väljasõ it Vella- 
verre;

29.—30. ju u n il väljasõ it «Jüril» 
või mõnel teisel laeval V õrtsjär
vele;

27.-28. juu lil väljasõ it Valma 
randa;

17.—28. augustil väljasõ it 
«Jüril» või mõnel teisel laeval

S e ' Ä ' Ä Ä m m ä r l ä :
des: «Allah, aita!» Südam el hak- ™£gu ku ltuu risek to r Ja
kas kohe kergem. A in u lt te ine-  Pe iaJa 1UQO-
kord oleks siiski parem, kui sel
lised religioossed liigutused ära 
jäetaks.»

E s i n e j a  l a s t e r ü h m a s t :  
«Me tegim e ilusti, eks ju? M ustas 
tädid olid suurem ad, nem ad said 
raskem aid harju tusi teha. Varsti 
võim lem e m eie ka nii hästi.

K üll olid hobused vahvad! Üld
se oli vahva!»

V ä i k e  J ü r i :  «Aga m ulle 
m eeldisid need m ehed, kes võrgu  
peal hüppasid. K aks tiiru  tegid

Ratsakadrill. A. KIVISTIKU fotod

rad pähe, ja vaat, kus olnuks õhus ja  ku kku s id  ju s t jalgade 
tants!»

Ü k s  640 - s t: «Rahvas sai meie 
ku lu l nalja küll ja  küll. P üüdsi
me siis viletsavõitu  m ängu juu -

J. LAIDVERE

T E A D A A N N E
Pühapäeval, 26. m ail kell 12 

toim ub ülikooli klubis 
LASTE KEVADPIDU.

K avas näidendid:
«Tare-tareke» ja «Rebaseplika». 

Laulu, tan tsu  ja m ängu kõigile!

Toimetaja J. FELDBACH

«Тарту Р и й к л и к  Юлнкоол» («Тар
туский государственный университет»). 

Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту-
peale. M ina saan ka üliõpilaseks ского государственного университета.
'in hл ifisnn friiimnmrt » Hans Heidemanni nim. trükikojaja hakkan  nuppam a ...»  trükk Tartu> OHkoolI 17/19 0 k8lk.

numbri hind 2 kop, Telltmiee 
P. MA I MI K  nr. 4287. MB 03352.

Г EESTI

RAHVUSRAAMÄTUKOGü
i. » я  _______ J



tu tusrohkeid  par- 
teilisi ülesandeid, 
e riti pärast parte i 
XIV kongressi 
võitluses partei 
põhijoone eest 
zinovjevlaste k li
ki vastu, kes või
m utsesid tol ajal 
Oudova parte io r- 
ganites, püüdes 
kohapeal igati 
saboteerida kong
ressi otsuste ellu
viimist.

Saabub aasta 
1926. F. K lem ent 
suunatakse par- 
teiorganite poolt 

poliitharidusli- 
kule tööle L enin
gradi. Ja  siin tä i
tub  ka tem a unis
tus — astuda füü- 
sikäteaduskonna 
üliõpilaseks Le
n ingradi R iiklik
ku Ülikooli.

Loov teadus
lik  töö, mida 
füüsika alal ju 

hendab akadee
m ik A. Terenin, 
haarab  sm. F. Kle-

seisakut või taandum ist eesseis-. 
vate raskuste ees!

õukogude . teadlaste peres, 
sam uti ka välism aal tu n ta k 

se prof. F. K lem entit hästi oma 
eria la  vä ljapa istva  spetsialistina. 
Tema saavutusi lum inestsentsi 

uurim ise valdkonnas h innatakse 
kõrgelt. 1951. a. valitakse ta  üks
m eelselt ENSV Teaduste A ka
deem ia akadeem ikuks ja  1962. a. 
om istatakse talle lum inestsentsi 
valdkonnas trü k is  avaldatud  te a 
duslike tööde põhjal füüsika-m a- 
tem aatika doktori teaduslik  kraad. 
Prof. F. K lem enti kustum atuks 
saavutuseks T artu s on ja  jääb  
lum inestsentsi-alaste laboratoo
rium ide väljaarendam ine ENSV 
Teaduste A kadeem ia Füüsika ja  
Astronoom ia Instituudis, sam uti 
ka T artu  R iiklikus Ülikoolis. 
L um inestsen tsinäh tuste uurim i
se keskusena on T artu  nende aas
ta te  jooksul om andanud juh tiva  
positsiooni m itte  a inu lt ü le liidu
lises, vaid ka rahvusvahelises 
m astaabis. Neis laboratoorium i
des on prof. F. K lem enti teadus
likul juhendam isel sirgunud te r 
ve p le jaad  noori eesti teadlasi. 
Tem ale omase entusiasm iga v ii
vad nad edasi F. K lem enti poolt

Kõiql m aade pro letaarlased , Uhirteqsi
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tus eesti m aatööliste olu
kord eriti raskeks, Maal ku junes 

v ä lja  kahekordne eksp luateeri
mine. Põlised saksa m õisnikud ja 
äsja  tekkinud  eestlastest ha llpa
run ite  klass püüdsid m aatöölis- 
test välja  pigistada viim ast. Et 
pääseda m õisnike ja  ku lakute 
m itte millegagi p iira tud  võim ut
sem isest ja  halastam atust k u rn a 
misest, otsisid paljud  m aatöölised 
tol a jal võim alusi töötam iseks 
linnades. Nende seas oli ka meie 
tänase juub ilari isa Dm itri K le
m ent, kes suundus Peterburgi 
Putilovi tehase tööliseks.

m ail 1903, aastal sün 
nib  selles proletaarses 

perekonnas poeg Fjodor. Juba 
m aast-m adalast saab ta  ise tunda, 
m ida tähendab  olla e k sp lu a ta a - , 
to rlikus ühiskonnas tööline, m i
da tähendab  olla töölise laps. 
Kõigist raskusist hoolim ata või
m aldab isa tal om andada töölis- 
lapse «kõrgema» hariduse — lõ
petada algkooli. Teadm istehim u- 
line noorm ees igatseb aga edasi 
õppida. See, m ida ta  kuuleb ja 
om andab koolis, on nii huvitav, 
nii veetlev — edasi on teda oota
m as k indlasti veelgi huvitavam ad, 
veelgi haaravam ad  tõed te ad u 
sest. Aga perekonna raske m a
janduslik  olukord nõuab, et 14- 
aastane nooi'uk E  j odor K lem ent 
peab kooli asemel asum a isa kõr
vale töötam a. K uid seda suurem a 
kangekaelsusega jä tkab  ta  oma 
teadm istesilm aringi laiendam ist 
iseseisva õppimise teel.

H aastal pu rustab  ve
li я  I I /  о ne töötav rahvas 

tsarism i ahelad n ing kehtestab  
nõukogude korra. Kõigile, kes 
igatsesid haridust, on tee ühe
korraga avatud, ja  F. K le
m ent kasu tab  otsekohe või
m alust tä iendada vahepeal ise
seisvalt om andatud teadm isi. 
S eejuures võtab ta  e rakord 
se aktiivsusega osa revo lu t
sioonist, kus paistab silm a 
oma aktiivsuse ja  tegutsem is- 
oskuse poolest. 1919. aastal 
suunatakse* ta  tööle füüsika-, 
keem ia- ja  m atem aatikaõpeta ja
na Oudova m aakonda. Mõne aja 
p ärast m ääratakse  ta  üh tlasi ka 
Oudova m aakonna haridusosa
konna juhata jaks.

Ju b a  1919. a. töötab ta  k ü la
nõukogu . sekretärina . Alates 
1920. aastast on ta  kom m unist
lik noor — ja  nim elt ainsam  ko
gu oma lähem as üm bruskonnas. 
M ida see tähendas tol ajal, mil 
ku lakud ja  nende käsilased om a
sid m aal veel kü lla lt jõudu ning 
ju ltum ust, võib igaüks meist 
mõista. K uid tem ale omase ak 
tiivsuse ning organiseerim isos
kusega suudab ta  peatselt luua 
oma koolis kom m unistlike noorte 
rakukese, m illest k iiresti hakkab 
kasvam a rohkearvuline komso
moliorganisatsioon. -

1921. aastal võetakse sm. 
F. K lem ent vastu  NLKP liik m e 
kandidaadiks n ing suunatakse 
Oudova p arte itöö ta ja te  kooli 
d irek to rik s '

e<] aasta  . N üüd tuleb
l l V ^ < J o j u b a  NLKP liik 

m ena üha tihedam ini tä ita  vas-

a a s ta d p A & ft*  f n  H£žemet%t 
6 0 - a a s t a n e

m enti juba üliõpilaspõlves. Üli
kooli lõpetam ise jä re l 1933. 
aastal suundub ta  asp iran tuu ri 
n ing pärast väitek irja  edukat 
kaitsm ist k inn ita takse  ta  Lenin
gradi R iikliku Ülikooli Füüsika 
Teadusliku U urim ise Instituudi 
teaduslikuks sekretäriks. Oma 
kitsaks teaduslikuks erialaks v a 
lib sm, F. K lem ent lum inestsen t
si — «külma helenduse» problee
mid, mille valdkonnas töötab t ä 
nini. Tem a algatusel arendatakse 
v ä lja  Leningradi ülikooli lum i- 
nestsentsilaboratoorium , kuhu  ta 
enda üm ber kogub noortest te a 
duse en tusiastidest tugeva kol
lektiivi, kes ära tab  peagi tähele
panu oma uurim istöö saavutuste  
poolest. S uure Isam aasõja päevil 
evakueeritakse see laboratoorium  
koos te iste sõ jaliselt täh tsa te  Le
n ingradi ülikooli teaduslike u u r i
m isasutustega Nõukogude tag a
lasse — K aasani lähedusse Je la- 
buga linna, kus sel viisil ku juneb  
v älja  L eningradi ülikooli teadus
lik filiaal. Sm. F. K lem ent töötab 
seal esialgu lum inestsentsilabora- 
toorium i, hiljem  aga kogu filiaa
li ju h a ta jan a .

P ärast L eningradi blokaadi 
kokkuvarisem ist Nõukogude a r 
mee võim sate löökide all suun 
dub «Jelabuga filiaal» otsekohe 
tagasi oma kodulinna, kus sm. 
F. K lem entit ootavad uued üles
anded.

aastal om istatakse 
sm. F. K lem entile 

professori teadusjik  kutse ning 
suunatakse NLKP Keskkom itee 
ja  NSV Liidu Kõrgema H a
riduse M inisteerium i poolt 
T artu  R iikliku Ülikooli rektoriks. 
Siin töötab ta  pingsalt tänini, 
loovutades kogu oma energia te 
m a hingele nii lähedaseks saa
nud ülikoolile.

Prof. F. K lem enti kui teadusli
ku en tusiasti suunam ine T artu  
ülikooli rek toriks aitas m u rra n 
guliselt kaasa kodanliku Eesti 
k lik ivalitsuse m annetu  h aridus
poliitika tõ ttu  p rak tilise lt tä iesti 
soiku jään u d  teadusliku  tegevu
se sisuliseks elustam iseks. P rae 
gu pulbitseb T artu  R iiklikus Üli
koolis vilgas loom inguline te a 
duslik  töö, m illest on haara tud  
nii ülikooli professorid kui ka 
andekam ad üliõpilased.

Töötades T artu  R iikliku Üli
kooli rek to rina  prof. F. K lem ent 
oskab kooskõlastada valju  nõud
likkuse nii a lluvate kui ka enda 
suhtes õiglase ning hum aanse 
suhtum isega oma asutuse töö ta
jatesse. Ta suudab sisendada töö
ta  j aisse usku oma võimetesse; 
toetab  kõiki algatusi, mis on su u 
n a tu d  uu te radade otsimisele 
ülikooli arenguteel, eriti aga te a 
duse valdkonnas. O m alt poolt on 
ta  esile toonud suure  hulga loo
vaid m õtteid  ülikooli teadusliku  
ja  õppetöö tõhustam iseks, ülikoo
li kollektiiv  on seda edukalt a ra  
kasu tanud  oma igapäevases tege
vuses. K uid häda neile, kelle 
juu res  rek to r m ärkab  passiivset

süüdatud teaduse helendavat tõ r 
vikut.

eo he v iiendiku oma elust on 
MJJ F. K lem ent ju b a  andnud 
^  meie ülikoolile. A su

des rek tori ülesannete täitm isele 
tu li ta l h aka ta  ülikooli ü lesehita- 
mistööle nõukogude ülikooliks 
väljakujundam ise suunas. K aks
te ist aasta t inim ese elus on k ü l
la ltk i pikk, kuid vana ülikooli 
ajaloos om akorda külla ltk i lü h i
ke ajavahem ik. Kuid just selle 
ajavahem iku  jooksul, m il prof. 
F. K lem ent on suunanud  ülikoo
li tegevust, on T artu  R iiklik Ü li
kool sirgunud ning esile k e rk i
nud m itm e teadusharu  valdkon
nas te iste nõukogude ülikoolide 
seas ning tähelepanu  ära tanud  
oma saavutustega ka välism aal. 
Selle a ja  jooksul on arenenud 
noor tead laste  põlvkond, on k u 
junenud  te rve rida  teadusliku 
uurim ise laboratoorium e, on si
susta tud  võimas arvutuskeskus, 
on kerk inud  m itu  su u rt ühisela
m ut, on ra ja tu d  eeskujulikud 
spordibaasid, ülikool on andnud 
rahvam aj andusele, terv ishoiusüs
teem ile ja  hariduspõllule tu h a n 
deid noori spetsialiste. Kõigis neis 
saavutustes peitub ühe osana 
meie rek to ri raugem atu  energia, 
tem a loom inguline vaim.

Ikka leiab prof. F. K lem ent 
aega ja  võim alusi tegutsem iseks 
ka ühiskondlikul alal.

Arvesse võttes prof. F. K le
m enti suuri teeneid m eie Nõuko
gude kodum aa ees, on teda a u 
ta su sta tu d  Lenini ordeniga ja o r
deniga «Austusj? m ärk» ning m e
daliga «Vapra töö eest S uure Isa
m aasõja aastail 1941—1945».

T artu  R iikliku Ülikooli kollek
tiiv  õnnitleb oma rek to rit 60. 
sünnipäeva puhul ning soovib 
südam est tem ale edasiseks k u stu 
m atu t energiat n ing raugem atu t 
ta h e t hoolitseda meie ülikooli 
heakäekäigu eest.

M aikuust jäi järele veel a inult 
kolm  päeva, sam apalju lahutas 
meid ka kevadise eksamisessiooni 
am etlikust algusest. Külastasim e  
seekord Õ igusteaduskonna rah 
vast, et m is ja kuidas.

Nagu alati, lõpetas tänavu  
eksamisessiooni esimesena ko l
mas kursus. Eksam id möödusid  
neil edukalt ja  praegu on juba  
üle poole kuu  töötatud ning esi
mesed tuleristsed praktilise töö 
käigus saavutatud.

Kõige noorematel — esimesel 
kursusel — on arvestused lõp
penud ja  üldiselt hästi. K om is
tu sk iv iks  on a kahele tugevale  
noormehele olnüd kehaline kas
vatus. Senised «pingutused» ei 
olnud andnud veel tulem usi. 
Ilm selt hakkasid noormehed  
ennast liiga h ilja  pingutam a.

Oma viim ast arvestust — ar
vu lt kaheksandat — sooritas 
II kursus nõukogude haldus
õiguses prorektor K. Püssi ju u 
res. M itm ed üliõpilased (U. Rahi, 
U. Pender, E. Pärn, S. M uiste jt.) 
said arvestuse jooksvalt, vas
tu stest jä i õppejõud rahule eriti 
M. Eisleri ja  J. Kaarm a omaga,

N eljandat kursust ei to h ti
nud  segada — poole tunn i pä
rast tu li neil m inna koh tum ed it
siini arvestusele prof. A. Raatma  
ju u rd e .

Vana kaardivägi andis aru 
kom isjonile oma teadm istest ja  
oskustest diplomitööde ka itsm i

sel. Teem ad olid valitud  h u v ita 
vad ja  aktuaalsed.

Eriti võiks esile tõsta Helve 
M ilve poolt dots. J. Mälli ju h en ? 
damisel k ir ju ta tud  tööd «Töö
liste ja  teen istu ja te palgast 
kinnipidam ise kord». PraktiKas 
esineb sellel alal palju  vigu, sest 
küsim ust reguleerivad õigusnor
m id on laiali m itm es õigusharus, 
omavahel kooskõlastamata ja  sa
geli vastuolulised. H. M ilve poolt 
teh tud  ettepanekud väärivad  
seepärast arvestam ist edaspidise 
tööseadusandluse koostamisel.

Dots. E. Laasiku juhendam isel 
kirju tasid  oma diplom itööd Hinge 
Brand ja  A nne V iirup, kes mõ- 

' lemad said hindeks «väga nea».
Psühholoogia osa alaealise süü 

distatava ülekuulam isel käsitles 
Maie Eero diplom itöö (juhendas 
dots. O. Püssa). Et see hõimas 
ka psühholoogiat, siis andis 
palju  koostöö pedagoogikakateed
ri õppejõu sm. H. Liimetsaga. 
Teem at on varem  väga vane 
valgustatud ja  seetõttu  on prob
leem huvitav.

Väga hästi kaitses dots. 
O. Püssa juhendam isel k ir ju ta 
tu d  tööd «Isikulise koh tu liku  
tõendi fikseerim ine heli m agne- 
tilise salvestamise teel» Rein  
K üttim . Meie vabariigis on see 
üks esimesi katseid uurida m ag
netofoni kasutam ise võim alust 
uurim isto im ingutel, eriti ü lekuu-  
lamistel.

Ka rea teiste diplomandide, 
nagu L em bit M uuli, V ik tor Piir- 
m anni jt. tööd said kõrge h in 
nangu.

A. P A A SM A

Kui arvestus käib

Ei olegi nii kerge see eesti 
keel, isegi m itte  eesti filoloogile. 
Välted ja  astm evaheldus kipuvad  
vägisi käes sassi, eriti ku i oled 
P õhjarannikult ja  hääldad kõiki 
sõnu III vältes.

Ehti A am ann (vasakul) on 
nähtavasti tub listi töötanud ega 
tarvitse seepärast, ettevalm istudes  
närveerida. T iiu  Tam m el aqa 
(foto ülal) on esimene proov 
seljataga ja  õppejõud G. L au
gaste kirju tab  m atriklisse «ar
vesta tud». Jõudu tööle kogu eesti 
filoloogia osakonna I kursusele, 
kes läheb vastu  oma esimestele 
eksam itele ülikoolis!



Sinu seltsimehi

Ene Ergma on füüsikaosakonna I kursuse vene rühm a üks tu b 
limaid liikm eid. A la ti lõbus, abivalm is, hea kursusekaaslane, 
armastab k irg liku lt oma lem m ikspordiala tennist — nii iseloom us
tas teda komsomoliorganisaator T. Sahharova. Õppejõud on Enet 
esimese aasta jooksul tundm a õppinud ku i alati püüd likku , õppe
töösse tõsiselt suh tuva t tütarlast, kes edukalt soqpitas esimese 
eksamisessiooni ja  kellelt oodatakse pa lju  ka eeloleval.

Ent ku i Ene Ergmal peaks vaba aega olema, võib teda leida 
TRÜ aeroionisatsiooni-laboratooriumist. S iin  on ta insener 
J. Elgase juh tim isel saanud esimesed kogem used teadusliku  töö 
alal. Ka eeloleval õppevaheajal jääb Ene Ergma laboratooriumi 
elektroonikapraktikale. See on suur tunnustus noorele üliõpila
sele, sest füüsikaosakonna üliõpilased suunduvad praktika le alles 
pärast seda, kui on lõplikult v'alitud kitsam  eriala, enamasti 
pärast IV  kursust. Ene Ergma lõpetab tänavu esimese kursuse, 
kuid võib-olla juba nüüd, väljaspool õppeplaani, omal käel ala
nud töö laboratooriumis annab tõuke tulevase kitsa qriala valikul.

Pildil näem e kom m un istlikku  noort Ene Ergm at töötamas arvu 
tusm asinal aeroionisatsioonUlaboratooriumis.

Meie endised 
lõpetajad
Mai "esimesel dekaadil tu tv u 

sid kaks kom isjoni praegu 
V iljandi ja  to i  va rajoonis 
õpetaja tena tööiavate i l i ,J  
lõpetajate tööga. Vesteldi lõ
petanutega, kooiide juntK onna- 
ga, haridusosakonna ju n a ta ja te  
ja  inspeKtoritega. Inform atsiooni 
andsid kohalikud parte i- ja  к о т -  
somolikomiteed ning pioneeri- 
nouKOgud. Võima»use piirides 
viibisid kom isjoni liikm ed ka 
tundides. Nii laekus m aterja l 
viim ase viie aasta  jooksul lõpeta
nud 78 noore pedagoogi töö kohta.

Kas annam e oma kasvandike
le vastu tusrikkaks ja  kom plit
seeritud  pedagoogitööks kõik 
vajaliku?

лдпе alal jah! Ülikoolis õpi
tud  distsipliine tun takse  hästi. 
Ent väikestes koolides ei jä tk u

meid m eeldivalt 
uued koolim ajad, 
koolide in te rn aa
did, üm bereh itu 
sed. K õikjal eh i

ta ti, E riti hea m ulje  jä tsid  R ä
pina, Nuia, A bja ja  Põlva 
keskkoolid, K auksi 8-klassiIine 
Kool. Neist viim ane on üm ber 
eh itatud  ajakohaseks paviljoni 
tüüpi moodsaks hooneteblokiks. 
T ahes-tah tm ata  tõm bad p ara l
leele T artuga, kus olukord on 
vastupidine.

Ka elam istingim uste üle ei n u 
risetud. ' Enam iku] olid korterid

в I s а

koolides
või toad koolim ajade vahetus lä 
heduses. M õnevõrra raskem  oli 
olukord V iljandis ja  Räpinas.

Töötasu oli väga erinev. Nii 
näiteks Põlva rajooni 41 õpeta-

teaduskondade lõpetajatel, ja s t a inu lt 4 töötas 70—75 rub-

K u l h u  

fcata&Qid ~ botaanikud

nagu bioloogidel, geograafidel, 
ajaloolastel, tunde oma alal. Ja  
siis tuleb  h ak a ta  õpetam a a i
neid, mis on valitud  erialast 
hoopis kaugel. Nii õpetavad m õ
ned geograafid ja  ajaloolased 
võõrkeelt, kehaku ltuuri, m uusi
kat. See m uudab töö eriti esi
mesel aasta l raskeks. P ara ta m a
tu lt tõstatub  küsim us, kas ei tu 
leks seda tõsiasja ju b a  ülikooli- 
õpingute a ja l arvestada ja  lisa- 
spetsiaalsustele tõsisem at tähele
panu  om istada.

M etoodika tundm ises ja  selle 
rakendam ises esineb üksikute 
õpetaja te  töös suurem aid  puudu
jääke. Ei osata aine esitamisel 
alati välja  tu u a  olulist, ei pööra
ta  kü lla lt tähelepanu  nn. raud-

laga kuus, ü le jäänu te l kõikus 
see 90—150 rublani. K ohati esi
nes noorte pedagoogide ülekoor
m am ist, mis eriti esimesjel töö
aasta l m õjub häirivalt.

Ülikooli lõpetam isel an tud  ise
loom ustusi sirvides ja  võrreldes 
neid nüüd ju b a  tegeliku olukor
raga, s. o. noore pedagoogi töö
ga, peab m ärkim a, et suuri e r i
nevusi ei esinenud.

Esines aga ka üksikuid se lli
seid juh tum eid , kus üliõpilane, 
kes pingereas oli parem ate h u l
gas, kellel oli positiivne iseloo
m ustus, ei osutanud eeldatud 
suh tum ist oma kutsetöösse. Nii 
tekkis ebakõla iseloom ustuse ja  
tegeliku o lukorra vahel. Mõnel 
ju h u l oli see ebakõla näiline.

Bioloogiaosakonna I kursuse 
43 üliõpilasest tu tvub  enam ik 
esm akordselt meie flooraga T a r
tu  üm bruses Em ajõe luhal, T äh t
veres ja  V asulas. Pikem ad m at
kad on ees V õrtsjärve äärde ja  
Taevaskotta. P ra k tik a  jooksul 
õpitanse tundm a nii kõrgemai>l 
taim i kui k a  vetikaid ja  sam b
likke. H ästi tu ieb  om andada ka 
m ääram ise ja  herbariseerim iüe 
oskus ning praK tikum i lopui 
peab iga üliõpilane esitam a ldO- 
lehelise herbaarium i.

Bioloogiaosakonna II  kursuse 
õppeprak tika botaanikas toim ub 
sel aasta l H iium aal S uurem õba 
ja  Em m aste üm bruses. Kui esi
mese kursuse v ä lip rak tika  on 
mõeldud peam iselt taim ede tu n d 
maõppim iseks, siis teisel k u rsu 
sel tu tv u tak se  geo botaanilist г 
välitööde m eetoditega ja  opitaKse 
era ldam a taim ekoosluste tüüpe, 
Sam uti on kavas tung ida ta im 
k atte  kaard istam ise saiadustesse. 
H iium aalt tagasi tulles k ü la sta 
takse veel Puhtu-Laexatu boiaa- 
nilis-zooloogiiist keelu ala.

K olm anda kursuse botaanikud 
peavad m otiem a ju b a  eelseisvale 
diplomitööle. Üiiõpnas^d K. Lu- 
kats ja  M. M äeorg lähevad TA 
Z b l geobotaaniiise ekspeditsioo
n iga kaasa uu rim a R akvere ra 
jooni sa iukuusikute ta im k a te t . , ,  
Selgitam ist vajavad  m itm ed k ü 
sim used, nagu sam m alde ' osa
täh tsus kuusiku te ta im kattes ja  
rofrurinde m aa-alune rindelisus
— risosfääri iseloom. U iiõpuane 
A. Elias aga siirdub  Lääne-Ees- 
tisee — saartele. On v a ja  uu rida  
ja  võrre lda saarte  ta im katet, et 
teha  vajalikud  parandused 
suurem õõdulise ta im ka ttenaard i 
koostamise juhendisse, mis on 
v ä lja  töötatud põhiliselt Eesti 
m andri ta im k a tte  alusel. H. T am 
m ele hakkas m eeldim a K aragan
da oblasti steppide uurim ine ning 
ta  jä tk ab  sam as om a tööd ka sel 
suvel.

P ärast am etliku prak tikum i 
lõppu ei jä rgne  puhkus, vaid 
ees ootavad veel m itm ed eks
peditsioonid A lutagusesse, Põhja- 
Eestisse ja  L ääne-Eesti n iitu 
dele. A ugustikuu lõpul on bio
loogiaosakonna teise kursuse ü li
õpilastel ees 3-päevane m üko- 
loogiaalane praktikum .

Bioloogiaosakonna neljanda 
kursuse üliõpilased siirduvad 
diplom ieelsele prak tikale . J. M ar

tin  on valinud oma uurim is
objektiks kaugete ja  kõrgete 
m aade — T jan -Š an i ja  K aukaa
sia m äestike sam blikud, nende 
levim ise selgitam ise erinevates 
kõrgusastm etes. Väljapoole Eesti 
NSV piire lähevad k a  H. Tm g 
ja  E. Nilson, keda huvitab  hape
te sisaldus sam blike eri liikides. 
Kuidas neid väärtuslikke an ti- 
biootilisi aineid sisaldavaid 
sam blikhappeid era ldada ning 
uurida, seda m etoodikat sõida
vadki m ain itud  üliõpilased L e
ningrad i K om arovi nim. B otaa
n ika In s titu u ti om andam a. Ü li
õpilane T. Piin, kelle kitsam aks 
erialaks on sam uti lihhenolcogia, 
tegeleb meil seni u u rim ata  sam b
like sugukonna —• P ertusariaeeae
— leviku ja  süstem aatika u u r i
misega. Tem a suvine tööpõld 
haarab  põhiliselt L ääne- ja  
K esk-Eestit.

V irtsu—P u h tu = L a e ia tu  botaa- 
nilis-zooloogilise keeluala su u re 
mõõdulise ta im ka ttekaard i koos
tam ine on üliõpilase M. R eitalu  
ülesandeks. S. Sulevi m enetlus
p rak tik a  kohaks on TA akLno- 
m eetria jaam , kus ta  hakkab 
uurim a põllum ajanduslikkude 
taim ede kiirgusrežiim i.

A. KALDA

Vene filoloogide 
juures

21. ja  22. mail kaitsesid diplo
m itöid vene filoloogid. E riti põh
ja lik  uurim us

«Лексика женской одежды в 
русских говорах Причудья» oli 
Aino Mäel.

«Väga head» said veel V alen
tina  Tarve töö eest, mis käsitles 
to itum isalast sõnavara, ja  Kaie 
L um era diplom itöö eest

«Русская народная астрономи
ческая лексика» (kõiki kolme 
juhendas vanem õpetaja T. M ur- 
nikova).

M aterja lid  kõigi nende tööde 
kohta olid üliõpilased kogunud 
ise kolme aasta jooksul dialekto- 
loogiaalastel ekspeditsioonidel. 
Kaie Lum era uurim us valmis 
koostöös füüsikutega. Dots. 
P. P rü lle r arvas, et selle diplo
mitöö vastu tun takse  huvi ka 
Moskvas.

Väga hea teadusliku  käsitluse 
poolest paistis silm a Pilvi K üla 
töö. i i i

Kõrgeim a hinde pälvisid veel 
Milvi Reinholdi -(juhendaja dots. 
A. P ravdin) ja  M aia Eriksoni 
(juhendaja  S. Oleneva) diplom i
tööd. L. POST

vairale, puudusi esineb kordam is- Noor pedagoog pole lih tsa lt veel
metoodikas. Meie lõpetanud tu - jõudnud kohaneda uue tööga ja
levad üldreeglina edukam alt toi- ennatlik  jä re lduste  tegem ine esi-
me IX —XI klassides, raskusi esi- mese aasta  töö põhjal oleks eba-
neb töös V—V III klassides. Li- õige. Esines aga fakte, kus an-
sandub ju  siin selleealiste laste dekad lõpetajad  töötasid esimes-
tähelepanu  vähene kontsentree- te l aasta te l alla oma võimete:
n tu s , mis nõuab huvitavate, v a 
helduvate m etoodiliste võtete r a 
kendam ist ja  oskust toim e tu lla  
distsipliiniga. See viim ane on nii 
mõnelegi noorele tõsiseks kom is
tuskiviks.

E t kaasa jal ka paljud  m aakoo
lid on varu sta tu d  moodsa ap a
ra tuuriga , nagu d iapro jek tor 
«Лэти-5», kitsasfilm ia p a ra a 
did, m agnetofonid, siis avaldati 
soovi, et senisest parem ini tu t 
vusta taks noort õpeta ja t nende 

. kasutam isega. Nii näit. võõrkee
le, vene keele kui ka em akeele

V alentina Skorpneva-A kim ova 
(füüsikaosakonna lõpetanu) ja  
E ldur M aim re (kehaku ltuuriosa
konna lõpetanu). Esines põhjen
dam atuid puudum isi, nad ei lü 
litunud  ühiskondlikku töösse, 
hoidsid ennast selle sõna otseses 
mõttes. Ja  nii tekib küsim us, kas 
inim ene on valinud õige ala, te i
selt poolt: kas me se J is t suh tum ist 
ei m ärganud  ju b a  ülikoolipäevil. 
M iks me seda ei m ärk inud  isexoo- 
m ustusse? Iseloom ustused pea
vad m uutum a veelgi tagasihoid
likem aks kiituse osas, veelgi ob

õpetajad  peaksid kõik oskam a jektiivsem ateks. Ei tohiks p iirdu-
toim e tu lla  m agnetofoniga.

K lassijuha ta ja-, pioneeri- ja  
komsomolitööd tun takse , ent s iia
ni olid oskused selleks tööks n a 
pid. Loodame, et nüüd  keh testa 

da a inu lt ülesannete loeteluga, 
m ida üliõpilane õpingute perioo
dil tä itis, vaid anda  nende hooli
kas analüüs. Et nüüd koostatakse 
iseloom ustusi iga õppeaasta lõ-

tud  nn. pikk p rak tik a  annab Pul ja  nende läb iaru tam isel an-
u la tuslikum alt ka  neid. Lõpeta- navad oma hinnangu  kursusa-
nu te arva tes vajaksid  nad sel- kaaslased, siis tuleks neilgi tund-
leks, et teh a  tööd k lassijuha ta- õppida kaasüliõpilast ja  sel-
ja ten a  parem ini, põhjalikum aid  gusele jõuda, kas ta l on eeldusi
teadm isi keskmise kooliea laste pedagoogitööks,
vanuselistest iseärasustest. Kas ei Lõpetanute tööga tu tvum ist
tu leks kaaluda pedagoogilise alusta ti kahe aasta  eest. Seda
psühholoogia kursuse õpetam ist on vaja  jä tk a ta  ja  saadud m ater-
kõigile tulevastele pedagoogidele? ja l hoolikalt analüüsida meie
M uret on valm istanud kâ . aine- enda tegevuse parandam ise as-
alaste ringide huv itava lt tööle pektist, sest lõpe ta ja te  tegevus
rakendam ine. N ähtavasti tuleb on meie õppe- ja  kasvatustöö
neidki küsim usi m etoodika- ja  peegliks, 
pedagoogikakursuse raam ides
süvendatu lt käsitleda ja  prakti* 
kaperioodil jä re le  proovida, k u i
das seda tööd edukam alt teha. 
K lassi- ja  koolivälise ühiskond
liku töö kogem uste om andam i
seks pakub suuri võim alusi meie 
Ühiskondlike E lukutsete Teadus
kond. Igal praegu õppival ü liõpi
lasel on võim alik vastava lt te a 
duskonna spetsiifikale valida 
eriala,- m ida ta  h iljem  võib r a 
kendada stažööriprak tika vältel.

Kuid kursustest, loengutest, 
sem inaridest ja  p rak tikast üksin 
da on vähe, kui üliõpilased suh 
tuvad  neisse nagu kohustusli- 
kusse lisakoorm usesse. Nähakse 
neis aga tulevase elukutse a lus
m üüri ja  püütakse sellesse lad u 
da üha uusi ja  uusi teadm isi ja  
oskusi, m ida läheb va ja  edaspi
diseks tööks, siis pole kahtlust, 
et meie teadm iste ja  oskuste 
hoone saab tugev. Seega on kõi
ge olulisem  tänase üliõpilase 
tead lik  ettevalm istam ine hom 
seks pedagoogiliseks tööks.

Mis puutub  noorte pedagoogide 
töö- ja  elutingim ustesse V iljandi 

ja  Põlva rajoonis, siis üllatasid

A. METSA 
H. KURM

Diplomitööde 
kaitsmine Füüsika- 
Matemaatikatea- 

duskonnas
Ka siin on kõik diplomitööd 

kaitstud . Läks hästi. P aljud  tööd, 
mis eriti silm a paistavad, ava l
datakse trükis. Sellisteks on K al
ju  Eerm e uurim us «Gaasilise 
aine liikum isest lähiskaksikute 
üm bristes ja  atm osfäärides» ja 
Tõnu K ipperi töö «Iseärasusi 
m ittestatsionaarsete  kääbustäh 
tede spektrites ja  nende tekk i
mise m ehhanism e» (mõlemaid 
töid juhendas ENSV TA Füüsika 
ja  Astronoom ia Instituud i aspi
ra n t A. Sapar).

Füüsikaalastest töödest tõsteti 
eriti esile Enn Realo uurim ust 
«Fotostsintillatsioonid elavhõbe- 
da-sarnaste  ioonidega ak tiveeri
tud  kristallides» (juhendaja 
ENSV TA Füüsika ja  Astronoo
mia Instituudi noorem teaduslik  
töötaja T. Soovik), Udo Soha 
tööd «Sublim eeritud ZnS elektro- 
luminofoorid» (juhendaja  füüsi- 
kakateedri vanem õpetaja
A. Haav) ja K iira Tarassova tööd

«Изучение люминесценции бро
мистого бария» (juhendaja do t
sendi kohuse täitja  А. Рае).

Villem Benderi tööl «Pooljuh
tide käsitlem ine keskkooli füüsi- 
kakursuses» (juhendaja dots. 
P. P rüller) on pedagoogiline 
tähtsus.

H innatav  on kaugõppeüli- 
õpilase Ju li Jurassovi töö

«Изучение раздела «Строения 
атома» по новой программе а 
курсе физики восьмого и один
надцатого классов» (juhendaja 
assistent М. Reeber), mis tõsteti 
sam uti esile teiste «väga heade» 
hulgast.

Tõnu Möls keem iaosakonnast 
alustas oma tööd ju b a  varem atel 
aasta tel ja  algul tä iesti ilm a ju 
hendaja ta. Nii valm is ta l eelm i
sel aasta l äärm iselt põhjalik  ja  
ü lla tavalt andeka teadusliku  a ru 
saam isega k ir ju ta tu d  kursusetöö. 
Sam al väga huv itaval teem al, 
nüüd ju b a  dots. L. Võhandu ju 
hendam isel, valm is ka diplom i
töö
«К кибернетической теории эво

люции».
Erilist esiletõstm ist väärivad 

ka Rein V ihalem m a «S truk tuuri 
m õistest filosoofias ja  keemias» 
(juhendas filosoo iakateedri va
nem õpetaja L. Vait) ja  Ilm ar 
Koppeli «Terts.-butüülkloriid i 
solvolüüsi k ineetika uurim ine 
sünteesis nitrobensool-etanool» 
(juhendas dots. V. Palm).

L. POST 

Uut teatmekirjandust
Редкие щелочные металлы (литий, 

рубидий и цезий). Библиография по 
геохимии, минералогии, кристаллохи« 
мии, геологии, аналитическим методам 
определения и экономике. Москва 1962, 
330 lk.

Энциклопедия измерений контроля и 
автоматизации. Вып. I. Москва—Ле
нинград 1962. 244 lk.

Р. Д. Равич. Библиография зару
бежных работ по машинному пере* 
воду. (1960—1961 гг.). Москва 1962. 
79 lk.

И. И. Старцев. Вопросы детской ли
тературы и детского чтения. 1918— 
1961 гг. Библиографический указатель 
книг и статей по истории, теории и 
критике. Москва 1962. 286 lk.

Заболевания сердечно-сосудистой си
стемы. Библиография отечественной 
литературы за 1950—1957 гг. Москва 
1962. 964 lk.
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Г. СИНГАТУЛИНА С. ТИМОФЕЕВА

Для счастья я п о д а р ю  т еб е
Мне для счастья нужно немного: 
Пятна яркие памяти детства 
Пусть голодного и босоногого — 
От него никуда не деться!
И лепешки картофеля мерзлого,
И стихи Александра Пушкина, 
Песни бабушки... Сок березовый 
На кудрявой спине опушкиной.
Мне для счастья немного нужно: 
Твои руки — большие, непраздные, 
И друзей компании дружные,
Где поют и читают разное.
И работа — «до боли в темени»,
И сады — в плодоносном цветении. 
И еще мне нужно немногое: 
Тропы:; пыльные или снежные, 
Листья, жухлые или свежие, 
Уходящие вдаль дороги,
И в закат, и в рассвет — дороги.

Хочешь, подарю тебе ветку сосны — 
Воскресение солнца и ветра, — 
Подарю тебе дыханье весны.
Вместе с этой сосновой веткой.
Ты знаешь, где я ее сорвала?
Там, над ручьем холодным,
Там, где вчера лишь весна прошла, 
Где сосны-мачты высятся гордо.
Где снег доживает последние дни, 
Чтоб дорогу открыть подснежникам,
Я там сорвала эту ветку сосны — 
Ветку зеленой нежности.
Я подарю тебе ветку весны 
В смоле золотистой, солнечной.
Пусть тебе снятся чудесные сны,
Пусть они пахнут смолой да солнцем.

A jalehest «Иркутский университет»

Meie laval oli Kas see
УУ Tšempionaat“

M oldaavia kunsti nädal algas 
T artus kam m erkontserdiga ü li
kooli aulas. Esinesid pianist Asja 
Tallarova, tšellist Ju ri Krõlov ja 
lau ljad  Polina Botezat ja  T am a
ra A leksandrova (fotol).

Eile õhtul esines aulas koori- 
kapell «Doina», M oldaavia NSV 
vanim  professionaalne kollektiiv, 
mis loodi 1930. aastal.

Kolm apäeval kü lastas ülikooli 
M oldaavia ju h tiv a te  parte i- ja  
nõukogude töö ta ja te  ning üldsuse 
esindajate  delegatsioon, kes soo
ritab  ringsõitu mööda Eestit.

Delegatsiooni koosseisu k u u lu 
vad M oldaavia NSV Ü lem nõuko
gu Presiidium i esimees K. II j a- 
šenko ja  teised.

Külalised viibisid vastuvõtu l 
rek to r prof. F. K lem enti juu res 
ja  tu tvusid  meie ülikooliga.

KINOKOMMENTAAR

A jaloo-K eeleteaduskonna nä i
tering tõi lavale Paul-Eerik  
R um m o «Võõrad inimesed», A rs
titeaduskond näitas meile V. V in- 
nikovi ja V. K rahti «Mille n i
mel». Kolmandana nägime üliõpi- 
laslaval eesti kirjandusajaloos 
põhiliselt epigram mide autorina  
tun tu d  A. A ntsoni 3-vaatuselist 
komöödiat «Tšem pionaat» keha- 
kultuuriosakonna näiteringi esi
tuses.

Tore on see, et valiti eesti k ir 
jan iku  teos, m ida on võrdlem isi 
vähe mängitud. Ka a inestiku lt 
sobis näidend kehakultuurlastele  
(see ei takistanud m uidugi hästi 
esinem ast ka ringi koosseisu k u u 
luvaid Ajaloo-K eeleteaduskonna  
üliõpilasi).

«Tšempionaat» ilm us 1935. aas
tal. Vastavalt sellele kajastub  
teoses tolleaegse kodanliku  Eesti 
hundim oraal. «Võitja tee läheb 
üle surnukehade»  — leiavad  
üheskoos nii äri- kui ka spordi
m ehed ja  a jakirjan ikud . M iski 
pole neile püha. K ust tuu l, sealt 
meel — saaks vaid koguda m am 
m onat, lasta olelda oma p een u t
sevatel prouadel ja  priisata las
tel.

Sündm used on an tud  väga 
omaaegselt — kodanliku  Eesti

Hobune jääb meiega
M usta hobuse nim i on Prim . Ta v ihkab inimesi, ei ta lu  

rakendit, ründab  oma perem eest. V iim ane peksab teda kogu 
aja, kuid m idagi ei aita. K ülasse ilm uvad trak to rid  ja  P rim i 
tahetakse viia tapam ajja . .Siis tuleb väike tüdruk , annab P ri-  
m ile kooki ja  heinu, silitab teda. P rim  viib tü d ru k u  oma seljas 
läbi unenäom aade. Allegooria?

Jah. V aadates film i «Must Prim » (režissöör K arel Kachyna, 
1962) m eenus m ulle lause P au l-E erik  Rummo poeemist «Mis 
on p u u d ...»

«Sööda sind nagu tahad, an n a  sulle m asinad, m ajad, ra a 
diod ja  raam atukogud, kõrtsid  ja  kinod — ikka vaatad  m etsa 
poole.»

See film  ei räägi sugugi sellest, e t looma hea kohtlem ine 
annab pa lju  parem aid  tagajärg i kui peksmine. See on film  suu
rest sõprusest. Kui kergesti kalestuvad  inim südam ed, seda 
team e me kõik. On hetki, mis selle kirm etise taas purustavad. 
See on P rim i seljas, kui kuuvalguses m ustavad v iljahakid  
jooksid elam useks, m ida väga üksiku tel m eist on võim alik läbi 
elada. See on kohtum ine täiusega. J a  on õnnelik  see laps, kes 
kord on sõitnud m usta hobusega. Võib-olla suudab ta  siis 
mõista, mis on meri, pilved ja  tuli.

F ilm  sarnaneb  paljuski A lbert Lam orisse’i kuulsa film iga 
«Valgelakk», m ida paljud  k inokülasta jad  veel m äletavad. 
A utorid isegi k riipsu tavad  seda sarnasust alla, tsiteerides oma 
filmis «Valgelakka». On huv itav  võte, et ts itaa t kasvab üle 
variatsiooniks, seda koguni kahes astm es. Lena vaatab  Lam o
risse’i film i televiisorist, siis asenduvad tegelased: V algelakast 
saab Prim , poisist tüd ruk . Teine variatsioon erineb lõpu poo
lest. V algelakk lä k s . koos poisiga igaveseks ära, sinna, kus on 
«äike äiksem, päike päiksem , tuu lem  tuul», kui kasu tada S an 
ga sõnu. P rim  jääb  meiega, jääb  Lenaga. On hea, kui inim esed 
hindavad  su u rt sõprust. N

K unstilisest kü ljest on film suurepärane. Lai ek raan  s tili
seerib. K aam era näitab  m eile ilusa looma graatsia t, lagedaid 
unenäom aastikke. See on püüd kaasaegse rom antika poole, see 
on sageli kontrast: m asin — loom, m ust hobune — valge tü d 
ruk.

M eeldejääv on Jo rga K otrbow a Lena osas. See on üks p ari
m aid laste osi, m ida viim asel a ja l on nähtud.

Lõpuks p aar sõna režissöör K arel K achyna kohta. Noor re 
žissöör on riik liku  preem ia laureaat. Tem a varasem ad filmid 
on peam iselt seiklus- ja  sõjateem alised; «Rindelapsed», «Su
m ava kuningas», «Täna õhtul lõpetatakse kõik» (koos V. Jas- 
nyga). «Must Prim » tõi tšehhi k inem atograafiale tunnustu st 
M ar del P latas ja  Cannes’is. MATI ÜNT

kopitanud elu. Meile, praegustele 
üliõpilastele on see ääretult kau 
ge ja  võõras. Võib-olla osalt sel
lepärast, osalt aga kindlasti nä i
dendi (olgugi et see oli kom öö
dia) siiski liialt pealiskaudsest ja  
kergest probleem ikäsitlusest jäi 
m ulje  võrdlem isi kesiseks.

Kuidas said osatäitjad oma 
ülesannetega hakkama? Lavasta
ja Ellen Liiger ja  tem a assistent 
Roman Nõvandi on teinud ära 
suure töö. Üldine lavaline liiku 
m ine, etenduse su juvus olid head. 
Paremini teistest õnnestusid M ar
tin  M etsmaaga (Roman Nõvandi) 
seotud stseenid. Lilian Keerm a  
(m inistriprouana) püüdis köita, 
oma temperamendiga. Ta taotles 
anda võim uka ja  kavala vä ikeko 
danliku  naise ku ju , L ilian K eer
ma diktsioon on suurepärane, 
küsitavaks jääb aga, m il määral 
lavaku ju  m inistriproua m õõtu  
välja  annab. Torkas silma ka la
va k u ju  väline külg (see pole 
m uidugi osatäitja süü): m iks  
esines ta  kogu näidendi jooksul 
samas väljaven inud  tualetis?  
Räägib ta ise ju  pidevalt uu test 
kleitidest ja  kübaratest!

Rom an N õvandi juures häiris 
taoti ebasiiras hääletoon. T u d i
nud m im stiis  ja  oma na.se 
«tuuvhaM ses» anais w llitäbijd  
aga siiski oma parima.

A ja k ir ja n ik  lviatjaKOVski (Enn 
Kabrits), parteim ees Viiro (El
m ar Talviste) ja m aadlusvõist- 
luste organisaator R uule (Vello 
Viitmaa) moodustasid koos ühte
moodi räpaste «ettevõ tja te» 
seltskonna. Teistest loom ulikum  
oli E lm ar Talviste. Seda ei saa 
v ist põhjendada ainult sellega, 
et tal tu li laval olla teistest vä 
hem  — m eelde jäi ta  eem ale
tõukava m usta  äritseja Viirona.

E nn K abrits elas järjest pare
m ini sisse oma osasse. III vaa
tuse stseenis, kus a jakirjan ik  
näitab oma põhim õttelagedust, 
m uutub  ta pisem ate nüanssideni 
M atjakovskiks. See koh t oli ko 
möödia üheks tugevam aks.

Vello V iitm aa Ruulena oli 
väga isikupärane, ku id  kah juks  
nii a inult välim uses ja  liigu tus
tes. Ü m berkehastum ist oli vähe. 
P idanuks olema hoopis Ruule- 
taolisem, m itte  nii nooruslik.

Väiksem atest osatäitm istest jäi 
meelde K ülli Laugaste. Pisike 
roll, ku id  järjekordne tõestus , et 
ka seda võib m ängida hiilgavalt.

Jüri Talak, kes ku ju ta s  Töö
tu t, oli tegevuses hea, kõne peaks 
tal aga olema julgem .

M illine oli teenija  Am anda  
(Riina Ardel) tõeliselt? Kas 
ainult oma perenaise sõnakuule
lik ori, või jä tkus tal ka tõesti 
m eelekind lust enese eest lõpuni 
välja  astuda (stseen, kus ta pah
vatab: «K õike ma ei luba endale 
ka öelda!»)? Sellest ei suuda  
pärise lt aru saada, olgu see siis 
‘kas lavastuse või autori teksti 
süü.

Komöödia lavastus on olnud  
avalikkuse ees juba kahel kor
ral; alguses ülikooli klubis, siis 
«V anem uises». Selle viim ase 
etenduse pärast tahakski küsida: 
kas ei oleks pidanud enne nii 
suure saali ette astum ist oma 
tööd siiski veel rohkem  lih 
vima?

A SSE  SARAPU U

TRÜ kunstilise isetegevuse ja  
omaloomingu XV ülevaatus on 
jõudnud lõpule. K uidas see k u l
ges, m illised on esialgsed tu le 
mused? E t ü levaatuse juhendis 
oli teh tud  rida m uudatusi võr
reldes eelmiste õppeaastatega, 
siis millised olid nende tulem used 
ja kas need õigustasid ennast.

Et teaduskondade am etiühin- 
gubüroode massilise ku ltuuritöö  
sek torite süü tõ ttu  puuduvad 
andm ed ü levaatuse I voori*- koh
ta  kõikidest teaduskondadest 
(välja a rv a tu d  A jaloo-K eeletea- 
duskond ja  osaliselt ka Oigus- 
M ajandusteaduskond — sm -d 
E. Linn, V. Vaigla ja  S. Raju), 
siis võime kokkuvõtlikult p ea tu 
da ainu lt olüm piaadi II vooru 
tulem ustel.

M illised olid aastatega kogu
tu d  arvam used ja  teaduskondade 
esindajate kaalu tlused  õppeaasta 
algul, m il o tsustati teaduskonda
de lõppkontserdid asendada ko
hustuslike k lubiõhtute ja  kon- 
kurss-ü levaatustega žanride k au 
pa? Sellise m uudatuse tggemise 
tingis asjaolu, e t eelnevatel õp
peaastate l II vooru ü ritu stena 
to im unud teaduskondade lõpp
kontserdid kuhjusid  kõik m ärtsi 
lõppu ja  ap rilli algusse. K unstili
se isetegevuse pearõhk langes ke- 
vadperioodile, ülej äänud õppe
aasta  jooksul oli aga suurem  osa 
teaduskondade kunst.lise isetege
vuse kollektiividest varjusurm as. 
iMtudendxd etendus-d p a ra tam a
tu lt kevadel, püüe u.õnede te a 
duskondade lõppkontserte k o rra l
dada detsem bris oleks seadnud 
teaduskonnad väga erinevatesse 
tingim ustesse. K onkurss-ülevaa- 
tused žanride kaupa võib aga 
seevastu pidada juba detsem bris,

E t teaduskonna lõppkontsert 
pidi olema k indla pikkusega, esi
neja id  aga kõikidest žanridest, 
siis ju h tu s seda, et loodi aju tisi 
kollektiive, mis ei pakkunud m i
dagi kuu la ja ile -vaa ta ja ile  ega ka 
isetegevuslastele endile. Kon- 
kurss-ü levaatusele  saadab te a 
duskond isetegevuslasi, kes v ilje 
levad vas tava t žanri. Sel õppe
aastal jä id  aga kah juks paljud  
isetegevuslased konkurss-ülevaa- 
tuste le  ilm um ata. N ähtavasti ei

tu tvunud  "teaduskondade ameti» 
ühingubüroo massilise k u ltu u ri
töö sektorid  ise põh ja liku lt olüm 
piaadi juhendiga, veel vähem  or
ganiseerisid teaduskonna isetege
vuslasi konkurssidest osa võtma, 
sest osavõtt konkurss-ü levaatus- 
test oli väike. P aljud  isetegevus
lased ootasid isegi teaduskonna 
lõppkontserti!

Miks siis m uidu farm aatsia - 
stom atoloogiaosakonna 242 ü li
õpilasest võttis konkurss-ülevaa- 
tusest osa ainu lt 3, Füüsika-M a- 
tem aatikateaduskonna 540-st 16 
ja  raviosakonna 967-st 54 isete- 
gevuslast? Isegi kehaku ltuuriosa
kond, kes seni on osakonna lõpp- 
kontserdile v ä lja  toonud kuni 75 
inim est, ei suu tnud  konkurss- 
ü levaatustele saada rohkem  k u i 
34 isetegevuslast. Peaaegu tä ie 
liku lt unusta ti teaduskonna õp
pejõud ja  teen istu jad . Kas nem ad 
ei kuulugi siis teaduskonna kol
lektiivi hulka?! Tundub, et tea-

õigustas
end?

duskonna am etiühingubüroo ja 
tem a massilise kultuuritöö  sek
to r ei tundnud  oma teaduskonna 
eduka esinem ise eest konkurss- 
ü levaatuste l nii su u rt vastu tust 
kui teaduskonna lõppkontserdi 
eest.

R ahule võis jääda üksnes de t
sem bris toim unud konkurss-üle- 
vaatusega instrum entaal^  ja  vo- 
kaalsolistidele ning sõnakunstn i
kele. Sam uti tä itis  oma ülesande 
osavõtjate arvu  poolest ka võim
le ja te  ja  ta n ts ija te  konkurss-üle- 
vaatus.

Seevastu oli ansam blite ü le
vaatus üpris nigel. Ei ühtegi in s t
rum entaalansam blit ja  a inu lt mõ
ned vokaalansam blid. Ei tahaks 
nagu uskuda, e t ülikoolis puudu
vad m uusikaharrasta jad  ü liõpila
sed.

Sam a peab ütlem a ka näidendi
te  kohta. Kui A jaloo-K eeleteadus- 
kond suutis lavale tu u a  kolm n ä i
dendit, kehakultuurio-akond ja  
raviosakond kum bki ühe, siis ü le
jäänud  osakonnad-te^dus. onnad 
m itte, ühtegi. K aks aasta t tagasi 
oli aga Õ igusteaduskond üks pa
rem aid. N äitem änguhuvilisi ü li
õpilasi leidub, seda näitab  ju ja  
seegi, et üliõpilased teadus., onda- 
dest, kus puudub näitering , võ ta
vad osa teiste teaduskondade n ä i
teringide tööst.

II vcorus h innaf. e a d '  ž: n - 
ride kaupa ka pa.e-.,aid  te a d u s
kondi. Kõige rohkem  punkte sai 
raviosakond, järgnesid  Ajaloo- 
K eeleteaduskond ja  kehaku ltuu 
riosakond.

Teises voorus saavu ta tud  
punktide kogusum m a jä rg i juh ib  
kehakultuunosakond , kellele 
järgnevad raviosakond, Ajaloo- 
Keeleteadusk ond ja  O igus-M a- 
jandusteaduskond.

Käesoleva õppeaasta ülevaatus 
oli ka üheks etapiks üleliidulise 
am etiühingute kunstilise isetege
vuse ülevaatuse raam es. Ülikooli 
parem ad suunati edasi T artu  lin 
na am etiühingute ülevaatusele. 
V aatam ata ülaltoodud puudustele

(Järg  lk-1 4.)

"•' Ж«

Raamatuhoidja, V. Allsalu.

Täna kella 18-ni on viim ast päe
va avatud näitus kodunduse kabi
netis. Külastage!
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Külakosti lõuna
naabritele

M J. E ilarti praktilised õppused
ящж ^  л metsas. Mida kõike peidab endas

tavaline sõna «rohi»: m iks lilled
U  ™ õitsevad, m iks nim etatakse n u r -

m enukke «taevavõ tm eteks» ja
«Seltsimees vanem pioneeri- veel pa lju -pa lju  haruldaselt hu-

juh t! Laager lipu heiskam iseks vitavat. N üüd ei öelda enam  m et-
üles rivistatud. Kohal 120 pio- sas ringi käies: tavalised puud,
neeri,» raporteerib peakorra- tavalised sõnajalad, tavaline
pidaja. sammal. Nel ja tunniga m uutus  

Pioneerid? Jah. R ivis seisjad 
kannavad kaelarätti, saluteeri- 
vad, jagunevad rühm adeks ja
salkadeks. Ja üldse toim ub kõik л  Ш Л
nagu päris pioneerilaagris. w w w 

Päris pioneerilaagrites aga
hakkavad need A jaloo-K eele- m ets filoloogidele im ede maa-
teaduskonna II kursuse üliõpila- ilm aks. Hea, kui ta selleks m uu-
sed töötam a juu li- ja augusti- tub ka meie pioneeridele,
kuus. Meie tööpäev on praegu nende

Praegu õpitakse. omast tunduva lt p ikem  (8.30—
TRÜ K ääriku spordibaasis on 23.30). Sellest kuutub päriselt

selleks loodud kõik võimalused, m eile kolm veerand tundi, üle-
Igal hom m ikul ja  pärastlõunal jäänud aeg kulub õppimiseks,

suunduvad rühm ad laagrist Tõsi, õppetöö kestab 8 tundi,
välja. Kellel seisab ees liikum is- ku id  mg õpime kõike alates
m ängude õppim ine, kellel loo- hom m ikusest riv ist kun i lõkke-
duslootund või riviõppus. Tagasi õhtuni. R ivis sööklassegi m inek
tullakse lõuna- ja õhtusöögiks. vajab harju tam ist ja  harjum ist.

Pühapäeval olid meil külasErandiks on need rühm ad, kes
tu levad m atka lt. Nemad jõuavad L u u n ja  ̂ Q u m  ja K u k u l in n a
laagrisse ag si va ra i laagriülemad. Vestlusi kuulates
parast oopaevapikkust araole- ы « (aM m i„ e m inna laagrisse ja

19. mail andis T artu  Üliõpi
lasmeesKOOr kontserai Läti R iik - päev. ra ia s t kerget nom m iku-
liKu UliKooli autas. Tartus oli einet tegim e autas naäie- ja n v i -
attes lum i maas, kui sette kont- pioovi, ning sns jooKsis igauks
serui suntes кокки  lepiti, ja m uiau  linna vaatama,
otgugi et aeg vunaus juoa  Luga ^ .и ш ьец  atgus noogsalt. T ea-
suvine otevai, oii 19. mai ja pea- dustati paraueetsett eesti ja Lati
legi veel paeva ajal snski am us Keetes, kusjuui es iati Keetes anti
vutm atus Rnas Kontserti anaa. ka eelnevati igast tam ust LutiiKe
P aiem  polnud olukord ka teistes sisuKUKKuvote. bette vaeva vo t-
Ипцааев. L\imett võib tanetaada u s  jattegi enaa Kanda vasim atu
huvitava t paraaoksi: sügis-ta ive- л и п а  п т к е , hautua  õnnestusid,

teha kõ ik nii, et igaühele m eist 
saaks osaks lapse suurim  tänu: ta

ku t.
Laagris on põhim õtteks: või-

Pühapäev oli haruldaselt ilus ™ Mikult lo h kem  praktiliselt ise ei oma kasvatajast lahkuda.
labi teha. Toos lastega ei pusa  
teadm istest, ku i kasvataja ei Et seda kõike õppida, olemegi 
oska ise näiteks te lk i üles seada päeva lõpul väsinud, ku i fanfaar 
või m aastikul orienteeruda. annab signaali «Ö örahu!» nagu

K unagistele botaanikatundi- päris laagris, 
dele koolis 'on heaks täienduseks E. LIPP

Matkajad käisid Fangodis
T artu  m atk a ja te  VII kokku- valikorienteerum ine. Ü hisstarti

penooail on sun ieusett vane ja  peaaegu iga pata järel toodi tu lek  Pangodi jä rve  kaldal k u ju -  asusid 91 m eest ja  59 naist. Mäge-
Kontserte, need aga p u b liku t коот е suurea Kimbud luii. s u -  nes senipeetuist suurim aks. N a- de, jä rvede ja  m etsasalude vahe-

gu k inn itavad  as ja tund jad , -ula- le oli paigu tatud  17 kontro ll-
tus püstita tud  telk linnakese punkti, m ida võis läbida igaüks

puupüsti täis, K evaa-suvepenoo- aam tiku tt tervitasid  tiiia Körge-
ail aga, ku i rahvas võtab päikest m ate Koonae Lõpetanute Mees-
ja tuaengitel on kibekiired koor, R r i  тееакоог jt, Suure  «hoonete» arv  350-ni, kuna asu- oma äranägem ise järgi. K ahe-
eksam ipäevad, korraldatakse iga- vaim ustusega voeti vastu läti kaid kogunes pühapäeva hom m i- tunnise kon tro lla ja  sees kogus
suguseta otumpiaaae, uievaatusi, «nattuaut», m is otevat kõlanud  kuks poolteise tuhandeni. 120-st võim alikust 111 punkti
kon tsertm a tku3 esinemisi jne, «nagu puhastverd lättasteit». 
Vanel on koguni ühes ja samas Teenitud  ea и saatis ka mõle-

Tegevust jä tkus kõikide jaoks. L Kask. Järgnesid  võrdse 96-ga 
Võis päikest võtta, supelda, vägi- V. R audsepp ja  O. K ärner, Nais-

saahs kGlm kontserti päevas, maid souste, meie naabritele kaigast vedada, n inaga palli vee- tel oli aega raja lo lekuks 90 *mi- 
rääkim ata nendest, m is Unnas hasti tu n tu d  Olaf P rinnsa t ja retada, vibunööri pingutada, lõk- nu tit. Jä rjek o rd se lt võitis E. M är

kel to itu  keeta, vaadata  m atka- tin  51 punktiga, M. P ajuste  ja
filmi või leida veel mõni m uu te - M. M iljan said võrdselt 41 punk-
gevus. S ärav  ilm ning ehtne ti, neljandaks jä i M. Illi, v iien-

Kohe pärast kontserti algas Lõuna-Eesti m aastik  pakkusid daks U. Noodla, kuuendaks
tagasisõit. Teel pea tu ti kaunis  kõike m eeldivat nädalalõpuks. A. Palge.

N ähtus iseendast pole m ingi ь гдгис1а8> kUS puhati, kosutati K ahjuks ei andnud tä it  mõõtu 6, juu lil an takse  K arksis sam a-
uudis, vaid kordub (kahjuks!) end m aftsva õllega ja anti ka  v ä lja  transpord i ja to itlustam i- laadse võistluse edukam aile Ees-

m ujal to im uvad. P ub liku t on alo R itsingut, kellele see oli esi- 
aga kõigi nende peaie ko kku  nteseks nii va stu tu srikkaks esi
vanem  ku i talvel ühel tavalisel nem iseks.
kontserdil.

aastast aastasse. N ii teaasim e  p aa r im proviseeritud  kontserti se korraldus.
Spordivõistlustel oli peaalaks lid.

ti NSV ja  «Kalevi» m eistrim eda-
A. KIVISTIK

Kambjasse orienteeruma
Suvise orienteerum ishooaja 9.30 K am bja sovhoosi keskusse 

suursündm useks ku juneb  K am b- (17 km  Tartust), 
jas 2. juun il toim uv T artu  lah ti- Soovitav on kohale saabuda

meiegi, m is m eid halvem al junu l xeemajas ja  vabas looduses, Ko-
ootab. Et ада теезкоог oli sel halikud elanikud ja arvukad
aastal ku lla tik i tagasihoidlikult tu ristid  polnud vähem  tänulikud
esinenud, ja  Riias andsim e v n -  k u u iajad ku i riialased.
m ati kontserdi 1955. aastal, otsus- et _ jkorda!
tasime kõ ik rattad käim a panna
ja ühe niisuguse väljasõidu snski £  TOOM
korraldada. K okkulepe oli oie- Fotol-' Richard Ritsincu jn Enn ~ ■. ,, i •• i ± *
mas, propagandaaparaat töötas, Toome juuresolekul teeb sissekan- ne m eistrivõistlus. Kulla on laupaeva ohtul autostopiga voi
koor бптч spioeks m itu  lätikepl- de koori külalisteraamatusse Riia oodata kogu vabariig i parem ik- puhapaeva varahom m ikul lun i-
s »  lautu a n m ,  kuued ia pU em  й,г‘Г ш ^ п ! 5 Л ^ Г  ^ ,° » v õ t j a d  . « f t  bussIdega
saadeti juba  aegsasti ette ja  
paar päeva enne kontserti sõitis 
ka koori esindaja Riiga, et teha  
viim aseid ettevalm istustö id .

Tavaline vastuvõ tt kohalike  
kollek tiivide poolt ei tu lnud  see
kord arvesse, sest RPI naiskooril

A. NI LSONI  foto  m ait pühapäeva hom m ikul lcell

Kas see õigustas end?
(Algus lk-1 3.)

väiksem al m ääral ebaõnnestum isi. 
Kõige suurem ad puudused olid 
õh tu te organisatsioonilises küljes,

ga korra ldada oma õppetöö nii,
et v abariik likust ü levaatusest om u asustada,^ millises ja rjek o rKUTU arvusse, sest ЫГ1 HUlSKOUril ы  v a u a iu b iib u s k  u ic v a a w o c ^  p ttpkanrip iH  pcjitarla k-iiiHao

oli samal õhtul ü levaatuskontsert, esinesid meie isetegevuslased osavõtt ei tak istaks eksam ite Qn p a r^  k o rra ldada v ik toriin  või
aga ülikool oli juba «koondanud» T artu  linna ülevaatusel edukalt, edukat sooritam ist.uyu Uiiauut uu jnuu  «лии/щинии» o w iiw iu ,» . võistllic 1Я m illi 4P 1 tAomsl ino inP
nii oma m ees- ku i ka naiskoori, Reale kollektiividele ja  üksikesi- Kes olid üksiku te zanride pare - Pali L  iri b  t = ■ L .
et isetegevust m itte  liigselt k i i- nejate le  an ti T artu  linna am eti- mad, m illega nad esinesid ja  m il- t , Jb 1яЬрп^ яг]я _
lustada ega lasta suuri üliõpilas- üh ingute kunstilise isetegevuse line oli nende kunstiline tase? et iääks aeea 1Га uroovide W p
kollektiive asja tu lt ja  kuidagi- lau reaad i nim etus: TRÜ naiskoor, Nendele küsim ustele on vastava- misei, 4 РПя т  pt kinhi
moodi virelda. See-eest LRÜ  rah- rahvakunstiansam bel, es traad i- sisuliste a rtik litega vastatud  juba kasutam ine a ialiselt on p iira tud
vakoori aunim etust om av sega- ja  tan tsuorkester, naisvõim lejate varem . , Õ htu kavandam ine ei ole sugugi
koor (kes samal 19. mai õhtul ruhm  tam buriin idega, m eesvo- Uudseks olid kaesoleval oppe- ü h tn e  ja mõnigi teaduskond sei-
andis kontserdi TRÜ aulas) on  k aa lduett (I. M erisalu ja  P. Loit), aastal teaduskondade klubiõhtud. sis vahel probleem i ees m ida
üks patremaid ja  tun tum a id  ко- E. Pedraudse, M. K am arik  ja  Kuigi need kuu luvad  ülevaatuse teha, kuidas teha K ahjuks ei
gu Lätis. Nende edu ja  kõrge O. P rin its. Peale nende on suu- I vooru ü ritu ste  hulka, tahaks pöördunud teaduskonnad selliste
taseme püsim ist aitab k ind lus-  n atud  ülelinnalise ü levaatuse ко- nendest lühikese ü levaate anda5 küsim ustega k lu b i ' poole
tada m ärgatav orientatsioon  m isjoni poolt vabariik liku le ü le- P arem ini õnnestusid Bioloo- ~bt ,
õppejõududele, laborantidele jne., vaatusele Tallinnasse veel T artu  gia-G eograafiateaduskonna klubi- u ~ ■ va lm i st a m is ei e ei
et sellega tasakaalustada üliõpi- Ü liõpilasmeeskoor, naisvokaal- õhtu «Kohtum e tšaihanaas» ja  кь+в' +t ^ ,Vd
laslauljate suurt voolavust. Tege- ansam bel, A rstiteaduskonna näi- raviosakonna k lubiõhtu  «Mööda Ja. ^  1n 1 e ttevaim ista-
liku lt lasus ettevalm istustöö  te ring  (V. V innikov ja  V. K rah t L äänem ere rannikut» , õ h tu d  olid knrrt b Sa4VaVlf+
suurelt osalt LRÜ  Ü liõpilasklubi «Mille n im e l...» ), M. R iik järv , huvitavad, om apärased ja  sisukad. -  , , , - h+ f 1 n u v ltaY
energilise juha ta ja  A lina R u tke  P. Loit, H. Valdm a, R. Juhkam , K ülastajad  ei tundnud  igavust
õlgadel, kes tegi kõ ik selleks, et S. Saarik, T. Juhannson  ja  ega lahkunud pettunu lt. K ülasta-
kindlustada meie kontserdi õn- T. Haviko. V abariik lik  ü levaatus ja terohke oli kehakultuuriosa-
nestum ine. K uid  lõpuks, ütles toim ub 22. ja  23. juunil, m il ena- konna klubiõhtu  «Ameerikast,
ta, oleneb väga pa lju  s i i s k i . . .  m ik üliõpilasi on seotud eksam i- tem a noortest ja  spordist», m ida
ilmast! K ui tuleb  vihm a, tuleb  tega. Seoses sellega pöördub klubi aitas m itm ekesistada rikkaliku  ühinguburoo massilise ku ltu u ri-
ka rahvast. juha tu s  m itteam etliku lt üliõpi- p ild im aterjaliga näitus. Teistel 1 Yastu tu s^updetuse i a

Niisiis, sõidame. laste-isetegevuslaste poole palve- k lubiõhtutel esines suurem al või ükskõikse suhtum ise tõ ttu  ei toi-

halva ettevalm istuse tõ ttu  ja 
m inem a lih tsa t ja  igapäevast 
teed  mööda.

Juh tus, et teaduskonna am eti-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Villu Viili ebaõnnestunud tõkkejooks eksamisessioonil

EESTI Seinalehest «Matemaatik»

m unud õhtu selleks e ttenäh tud  
ajal. Järgm isel õppeaastal selli
sed juh tum id  enam  korduda ei 
tohi.

Lõpetuseks pöördum e kõigi ise
tegevuslaste am etiühingubüroode 
poole küsim usega, kas käesoleval 
õppeaastal kasu ta tud  ülevaatuse 
vorm  konkurss-üle vaatuste  ja 
k lub iõhtu te  näol on vastuvõetav. 
K lubi juha tus leiab, et see vorm  
end tä ie liku lt õigustab, kui te a 
duskonna am etiühingubüroo’ 
m assilise ku ltuuritöö  sektor te - 

. male pandud kohustuse täidab.
H. LAANEMETS

рмоа

K ohvrid, kandekotid , vöörih
maga ko kku  seotud tekid . K ah
vatud linlasenäod. Ju tud  koolist, 
õpilastest, tundidest, käsitahvli- 
test, m etoodikast ja m uust. See 
kõik iseloomustab neid rohkem  
kui paariküm m et eesti filoloogide 
IV  kursuse üliõpilast, kes veetsid  
Vellaveres kolm  päeva pärast nn. 
pika p raktika  lõppu.

Reedel ei olnud ilm al vigagi. 
Õ nnestus kinn i püüda m õnedki 
päikesekiired ja  need oma vä li
m use parandam iseks ära ta rv i
tada. Sadama hakkas alles õhtu  
eel. Siis arutati vene kirjanduse  
teoseid  — eksam id on ju  ukse  
ees! —, vesteldi dekaan K. S iili
vase, ülikooli parteikom itee sek 
retäri U. Polisinskiga ja  kursuse
juhendaja  J. Kalitsaga. Päeva 
suurim aks sündm useks ku junes  
õppejõudude hea kalaõnn. V ella
vere järvede havid saidki laagri- 
listele tähtsaim aks le ivakõrva
seks. Et pa ljud  nägid esimest 
korda kalamehi, kes tõesti midagi 
veest kä tte  olid saanud, m u u 
tus kaluri elukutse väga popu
laarseks. M ati ei suu tnud  vastu  
panna ja  hakkas am etit õppima. 
Sõudsidki sm. Kalitsaga järvele, 
kum m algi spinning käes ja  — 
lootus südames (eriti m uidugi 
Matil!).

«Mina kuulan  kaldalt, m is 
plaks ja  p laks see käib rriöpda 
vett,» räägib A nu  pärast. «Vaa
tan, M ati hoiab nööri peos ja  v is 
kab ritva  ve tte  . ..»  See on m u i
dugi sam asugune «fishy story» 
nagu M ati ju tt  kassikaladest, m i
da ta hulgakaupa oli püüdnud  ja 
halastusest ve tte  tagasi visanud.

Pärt tuleb, m uhelus näol ja  
paks raam at pihus. Eks see ole 
vene kirjandus, m ille õppimisele 
pilvisest laupäevast pühendati 
kenake hu lk  aega, Pärt avab raa
m atu  ja  ütleb: «Loe siit m ulle  
see p e a lk ir i ...»  Pealkiri on «tä
hendusrikas»  — «Abikaasa» . . .

Ägedateks pallilahinguteks läks 
alles laupäeva õhtul, kui võrk  
üles tõm m ati. A lgu l oli ikka  nii 
— serv ja  p u n kt, serv ja punkt. 
Pärast m uutus asi põnevam aks  
ja m ida pühapäeva lõpu poole, 
seda kõrgemale tõusis m ängijate  
kvalifikatsioon. Igaühel ku junes  
oma stiil: m õni paistis silma selle 
poolest, et seisis vä ljaku l kindlalt 
nagu post, teine lõi kõ ik servid  
üle aia, kolmas tegi alati näo, 
nagu võ taks ta palli vastu, ega 
võtnud ometi. Selline mäng te k i
tas pa lju  pingelisi m om ente ja 
tõi iga kord erilist elevust vas-y 
taspoole m ängijate sekka.

Laupäeval külastas kursust 
rektor F. K lem ent. A ias pinkidel 
aeti ju ttu  tub li tund. Pärast sai 
rektorgi kiita  ko lm ekihilist k is
selli ja im etleda kursuse juhenda
ja p üü tud  hauge.

Öbsel teh ti orus lõkketuld. 
Ööbikud laksutasid väsim atult.

Ja usinalt päikest võttes v e e t
sime ka pühapäeva.

Tonks . . .  tonks . . .  tonks . . .  jäi 
rong T artu  jaam as seisma.

«Kui. saaks nüüd  lim onaadi!» 
ohati.

K us on nüüd  tä idetud  haug, 
m is viis keele alla, või karge vee- 
suüXäis, mida rüübati üle kopsiku - 
ääre? K u i saaks lim onaad i. . .  O l
di jällegi m u u tu tu d  linlasteks. 
A inu lt päikese p itser näolt ja  ilu 
sate päevade m älestus ei kao 
südam est niipea. M. LOO

T EA DA A NNE
A latiselt tegutsev ag itpunk t 

nr. 8 (Vanemuise tn. 46) k o rra l
dab teisipäeval, 4. juun il kell 19 

k ü s i m u s  t e - v a s t u s  t e  
õ h t u  teem al «TARTU LINNA 
ELANIKKONNA TEENINDA
MINE TRANSPORDIGA SUVE
KUUDEL».

Esinevad: Tartu~* L inna TSN 
ühiskondliku transpord i osa
konna juha ta ja , T artu  sadam a 
ülem  E. RAENDI, A utobussi- ja  
Taksopargi d irek to r A. SIKK, 
T artu  raud teejaam a ülem 
A. LOO ja  lennujaam a dispetšer 
E. VLASSENKO.

Järgneb  film.

T oim etaja J. FELDBACH

«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 4509. MB 03359,
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TRÜ kom som olikonverentsist 
on m öödunud üle kuu, konve
rentsi otsused on täies jõus ja  
nende täitm isega tegeldakse.

K onverentsi otsuses leidub 
märge ka TRÜ komsomolikomi- 

'.tee ideoloogilise töö sektori loo
mise kohta. Nüüd on sektor loo
dud ja tööplaanid koostatud. 
Need on üpris m astaabikad ja 
loodetavasti laiem ale üldsuselegi 
huvipakkuvad. Ka aitab  kavade 
avalik  vaagim ine kaasa nende 
kindlam ale kaalule.

Täna teem e ju ttu  ideoloogilise 
sektori ju u rd e  organiseeritavast

PRESSI
KLUBIST.

Ülikoolist on vabariig i a ja k ir 
janduses, sam uti raadios ning 
televisioonis päris palju  ju ttu  
tehtud. P a ja ta ja tek s  on olnud nii 
kutselised a jak irjan ikud  kui ka 
meie endi pere liikmed.. Sule- ja 
m ikrofonim ehed on ju tu s tanud  
sellest, m is neil südam el on ol
nud, sam uti ka sellest, m ida to i
m etused on nõudnud. E rilist v a 
liku t pole teh tud  ja  on juh tunud , 
et mõnigi täh tis  sündm us on 
m aha vaik itud  ja  m õnedki keerd
küsim used lah ti h aru tam ata  jä ä 
nud.

Kõik eelnev puudutab  välist 
vaa tle ja t, k u u la ja t ning lugejat. 
Kuid ka ülikooli seinte vahel po
le asi päris korras. Kui palju  on 
olnud kasvõi lõppeva õppeaasta 
jooksul ettevõtm isi, mis on tü h 
ja  jooksnud vaid sellepärast, et 
nende ü ritu ste  reklaam  on olnud 
puudulik. Teisest kü ljest k iren 
davad kõik enam -vähem  n äh ta 
val kohal olevad seinaruutm eet- 
rid  kõikvõim alikest kuu lu tustest 
ja paberilipakatest. K õrvuti te a 
daandega mingi teaduskonna 
am etiühingubüroo edasilükka
mise kohta ripub sigm a-klubi 
või kinolektoorium i kuulutus, 
ülikooli puhkeõhtu  rfeklaami 
pindalale on kaasüüriliseks nae
lu ta tud  «Vanemuise» järgm ise 
kuu program m  jne.

Selline näeb välja  see söötis

põld, m ille kohendam iseks kom- 
som olikonverents pidas v a ja li
kuks taotleda ülikooli pressiklubi 
loomist. P ressiklubisse koon
duksid kõik ülikooli uudised, 
puudutagu  need siis m õnda te a 
duslikku avastust, k lubi puhke
õ h tu t või osakonna komsomoli- 
koosolekut. P ressik lubi kasutab  
saadud andm ed ära vastava lt 
nende iseloomule ja  tähtsusele 
(kas siis reportaažiks, in fo rm at
siooniks, o lukirjelduseks või te 
lesaate stsenaarium iks). V ajaduse 
korra l inform eerib pressiklubi 
reklaam igrupp asjasthuvita tu id . 
P ressiklubi on vahendajaks au to 
rite  ning to im etuste vahel, sa
m uti ab ista jaks to im etaja ile  ja  
korrespondentidele teem ade
otsingul ülikoolist.

P ressiklubi on organiseeritud 
järgm iselt: klubis tegutseb kolm 
gruppi — ajak irjandusgrupp , 
raadio- ning televisioonigrupp, 
reklaam igrupp. Need grupid saa
vad algandm ed ühest ja  sam ast 
allikast, nim elt osakondade ja 
kursuste  inform aatoritelt. Nagu 
näha, sõltub pressiklubi tu lem us
rikas töö täiel m ääral aktiivist. 
P ressik lubi peab koondam a enda 
üm ber kõik sulem ehed ja  raad io 
huvilised ning looma kohuse
tund liku  inform aatoritekaadri 
kursustel.

See ongi pressiklubi organisee
rija te  esim ene tööm ure, mis p rae 
gu on veel tõsiselt kipitam as.

Praegused päevad lähevad 
eksam ite tähe all, järgm ised kao
vad p rak tik a te  ja  suvetööde alla 
ja  tundub, et õige hoo saab töö 
alles pärast jä rjeko rdset avaak 
tust. On aga ju  üliõpilaste suvest- 
ki p a lju -p a lju  pajatada.

P ressik lubi suudab komsomoli
komitee kaasabil hoolitseda selle 
eest, et suvetöödele sõitvate g ru p 
pide elu saladuseks ei jääks.

Kuid meid on ju  üle kolme tu 
hande ja  kui erinevaid radu  me 
suvel tallame!

Siinkohal tahaks soovitada kõi
gile: andke endast m ärku, k ir ju 
tage ülikooli ajalehele, saatke 
■kaastöid teistelegi ajalehtedele, 
koguge reisidel m uljeid ja  m õt
teid  m itte  ainu lt enda jaoks. 
Uskuge, te ie  suvi huviitab kõiki!

M. T A L V IK

Kõiqi m aade pro letaarlased , ühinege?

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I
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X V I aastakäik

ESIMESI KOGEMUSI

R aam atukogud on 
täis rahvast. Inim est 
ilm a raam atu ta  on 
üldse im elik näha.

NSVL Ülem nõukogu poolt 1958. 
aastal vastuvõetud seadus «Koo
li ja  elu sidem ete tugevdam isest» 
näeb ette, et spetsialistide e tte 
valm istam isel kõrgem ates kooli
des tuleb  senisest rohkem  pööra
ta tähelepanu praktilisele e tte 
valm istusele. V astavalt sellele p i
kendati ülikoolides tunduvalt ka 
pedagoogilist p rak tikat.

S iiam aani oli TRÜ teaduskon
dades, peale kehaku ltuuriosakon
na, ku junenud  välja  8-nädalane 
pedagoogiline p rak tika . Selle 
p rak tika  I etapp viidi läbi põhi
liselt keskm istes, teine etapp v a 
nem ates klassides. Nüüd tu li 
juu rde  kolmas etapp — nn. sta - 
žööripraktika, mille kestus kõi
gub osakondade kaupa 8—10 n ä 
dala üm ber.

S tažööripraktika erineb sen i
sest p rak tikast selle poolest, et 
selle raam ides teevad üliõpilased 
Õppe- ja  kasvatustööd suhteliselt 
iseseisvalt. Nad vastu tavad  oma 
töö eest võrdselt õpetajatega. J u 
hendab põhiliselt see õpetaja, kel
le juu rde p rak tik an t m äärati, 
m uidugi ka k lassijuha ta ja  ja  d i
rektor. Ülikoolipoolsed ju h en d a
jad  — grup ijuh t ja  pedagoogika
kateedri esindaja peaksid Iga 
prak tikandi tööga tu tvum a ainu lt 
kord p rak tika  jooksul.

Esimesena rakendas stažööri- 
p rak tik a t käesoleval sem estril 
A jaloo-K eeleteaduskond. P ra k ti
kal viibis um bes ’ZS üliõpilast. Et 
seekord p rak tikan te  oli suhteliselt 
vähe, oli võim alik enam ikku 
nendest jä tta  p rak tikale T artu  
koolidesse, a inu lt üksikud su u n a
ti Elva, Jõgevale, jm. Edaspidi 
osutub para tam atuks üliõpilaste 
suunam ine p rak tikale  suurem al 
m ääral väljaspool T a rtu t asuva
tesse koolidesse. Et stažööriprak» 
tika a ja l peab üliõpilane andm a 
10—12 tund i nädalas, siis saab ühe 
õpetaja  ju u rd e  k inn is tada ainu lt 
ühe p rak tikandi, 

A jaloo-K eeleteaduskonna deka
naat tegi katset paralleelselt 
p rak tikaga organiseerida ka teo
reetilist õppetööd üliõpilastele. 
See katse ebaõnnestus ja  vaevalt 
m aksab seda enam  korra ta . Teo
reetiline õppetöö, n iipalju  kui se
da prak tikasem estrile  üldse m ak
sab jä tta , tuleb  teha kaugõppe 
vormis.

K ahjuks ei ole siiam aani läinud 
koirda k ind lustada olukorda, et

p rak tikandid  näeksid a inu lt häid 
tunde, m ille jä rg i nad võiksid 
joonduda. T artu  koolides ei ole 
võimalused selleks eriti avarad. 
V aieldam atult leidub ka siin häid 
õpetajaid, kelle kogem ustest 
p rak tikan tide l oleks palju  õppida, 
kuid nad on laiali paljudes kooli
des ja  neid on kah juks tunduvalt 
vähem, kui ülikoolil tu leb  välja  
saata  p rak tikan tide  rühm i. P ra k 
tika  I ja  II etapil, m illal üliõpi
lased viibivad p rak tikal rühm iti, 
on para tam atu , et kõrvuti heade 
tundidega tu leb  näha ka  vähem  
võim ekate õpetaja te  tunde.

Mis puu tub  p rak tikan tide ' poolt 
tehtud õppetöö analüüsisse gru- 
p ijuh tide poolt, siis jä ttis  ka see 
kohati soovida. P araku  ei ole m õ
ned grupijuh id  ise kursis nõu
kogude pedagoogika uusim ate 
saavutustega ja  eesrindlike õpe
ta ja te  kogem ustega ega nõua 
nende rakendam ist ka p rak tik an 
tidelt. Võõrad, kes meie p rak tik a t 
külastasid, konstateerisid , et õpe
ta ja te  väljaõppe osas olevat T a r
tu  R iiklikus Ülikoolis veel liiga 
vähe uu t vaim u tunda.

Koostöö süvendam ine grupi- 
juh tide  ja  aineõpetajate  vahel, 
näid istundide andm ine aineõpeta
ja te  poolt grup ijuh i soovi jä rg i 
ja  tem a juhendam isel võim aldak
sid p rak tikan tide le  tu tvustada  
m itm ekesisem aid töövõtteid. See 
stim uleeriks ka  p rak tikan te  oma 
tunde m itm ekesistam a.

K aasaegsete tehniliste õppeva
hendite (magnetofon, kitsasfilm  
jms.) ulatuslikum  juu ru tam ine  
õppetöösse on om aette ülesanne, 
millele pedagoogilise p rak tika  
a jal tuleb rohkem  tähelepanu 
pöörata.

K lassivälise töö osas tuleb  su u 
rem at tähelepanu om istada aine- 
ringide tööle, sest see kipub meie 
koolides välja  surem a, kuna noo
red õpetajad  ei oska seda õpilas
tele huvitavaks ja  kaasak isku
vaks teha. P rak tikan tide  huvi 
selle töölõigu vastu  on viim astel 
sem estritel olnud üsna kasin.

P rak tik a  organisatsioonilise 
kü lje  eest hoolitsevad p rak tika  
uue juhendi kohaselt peam iselt 
p rak tika  teaduskondlikud ju h e n 
dajad. Sel alal tuleb  suurem at 
rõhku panna p rak tika  organisee
ritud  ja  täpsele algusele ning 15-

(Järg  lk-I 2.)
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P A R T E I  E L U

Aruande- ja 
valimiskoosolek 
Ajaloo-Keele- 
teaduskonnas

M öödunud neljapäeval kogune
sid A jaloo-K eeleteäduskonna 
kom m unistid aastakoosolekule. 
A ruande teh tu st esitas algorga
nisatsiooni sek re tär H. Liimets.

P eatähelepanu oli suunatud  
ideoloogilisele kasvatustööle. Sel
lest oli kõige rohkem  ju ttu  a ru 
andes, sellest kõnelesid peaaegu 
kõik sõnavõtjad. A lgorganisat
siooni büroo püüdis seniseid ja 
uusi töövorme liita ühtseks kas
vatustöö süsteem iks. Mõndagi 
teh ti poiiitinform atsioonide sisu
kam aks m uutm isel (tem aatika, 
konsultatsioonid, ühiskondlik 
poliithariduse kabinet). O tsustati 
taas h aka ta  igal aastal kord and 
m a iseloom ustust igale üliõpila
sele, kusjuures selle koostab 
kursuse kollektiiv. Rohkem tõm 
m ati üliõpilasi kaasa tööle lekto
rina. S uunati parem ini teadus
konna kom som oliorganisatsiooni 
tegevust. ч

Koosolek tunnistas büroo tege
vuse rahuldavaks. Uueks sekre
täriks valiti L. Eringson, büroo 
liikm eiks V. Bezzubov, A. Feld- 
bach, G. Kiviväli, H. Liimets, 
A, Pabut, H, Palam ets, U. Sii- 
m an ja K. Taev. . .

Eksamihommikust õhtuni
Toomingad, sirelid, kastanid  — 

näe, kui suurteks ja lehisteks 
nad on end ajanud ja  lõhna
v a d — oi, kuidas lõhnavad. Ja  
õ h tu d . . .  Nii soojad ja  head. 
Seepärast: inim ene, kuidas sa 
saad toas olla, kui väl jas .. Ah, 
mis sest rääkidagi.

Aga näe, üliõpilane saab. On 
ennegi saanud ja  saab edas
pidigi. Nii see kord juba on. 
Loodus annab sulle kevadel kõ i
ge parema, m is tal on. Ka sina 
pead andm a kõige parema, mis 
sul on.

HOMMI K
Hommik nagu hommik ikka. 

Inimesed lähevad tööle, lapsi 
viiakse lasteaeda, kastetakse tä
navaid . . .

K uid m is ma räägin, pole ta 
hoopiski tavaline. Täitsa solvav 
on, kui jalakäijad nii külm a  
näoga liiguvad, nagu poleks neil 
aimugi, m issugune närvekõditav  
ja südanterutav asi veel täna  
ees seisab.

öeldakse, et ööl enne eksamit 
tuleb jõutagavarad taastada,

lihtsam alt öeldes: 
korralikult m a

gada. Magada küll, aga kus sa 
saad, kui m iski nagu närib kogu 
aeg ja südame all on selline 
õõnes tunne. Keerad iga poole 
tunn i järel end ringi ja  mõtled, 
et kuidas see öö küll nii p ikk

on . . .  K ui aga juh tu d  veel mõne 
küsim use peale m õtlema, selgub, 
et sul pole m itte  m illestk i kõige 
vähem atki aimu. Kui ei läJcekski. 
Aga ega kedagi. A jad  end üles 
ja veidi aja pärast asud teele. 
M uidugi söömata, sest suus käib 
kõik ringi ja alla ei lähe midagi.

PÄEV ISE
SELLES MA J A S  . . .  Eksamid  
ju h tuvad  vähestel ühele päevale. 
Seepärast pole Toome tee rah
vast nii täis kui loengute ajal.

E ksim atu lt võib leida üles 
eksamipaiga  — inim estetropi jä r 
gi, kes on kogunenud uste ju u r 
de. Kõigi vahenditega katsutakse  
teada saada, m is sünnib seespool 
ust.

A stum e mõnele grupile lähe
male ja vaatame, mis siin sün 
nib.

«Kuidas sul läks?»
«Hästi. Neli!»
O tsekui k inn ituseks ja  ka r tu 

sest, et teda ehk ei usuta, aetak
se veel neli sõrme laiali nagu  
vähegi saab. Siis on asi kindel.

Need on III kursuse eesti filo 
loogid, kes teevad eksam it polii
tilisest ökonoomiast. Seni on 
hästi, pole ühtegi «kolme». S u u 
rem  osa on juba sees käinud. 
Väga headega tu lid  välja  Ane  
Siitan, Jüri Kallasmaa, T iiu  
Erelt, M ati Er eit, K ristjan  Torop, 
A nne Roots ja paljud teised.

«Mis siis nüüd?»
«Lähm e laevaga sõitma. Pea 

tahab õhutam ist, et teisele ainele 
ruum i teha. D ialektiline m ateria-

H. VIRG

lism  — see pole 
naljaasi,» arvab  
Ene. «Tea teoseid, 
näita iseseisvat 
m õtlem ist kü s i

mustes.»
«Millal õppim iseks läheb?»
«Täna küll m itte . Uurime, mis 

kinos on. Eks homm e näe,» rää
givad tüdrukud .

Ülikooli 18-a auditoorium id on 
inglise filoloogide päralt. Juba  
trepil . võib kuulda võõramaa . 
keeles kõnelemist.

«Tere ja jõudu!»
«Tarvis, tarvis,» vastab kqegi 

ja kaob ru ttu  ukse taha. Oli 
tema kord . . .  Neile, kes välja  
jäid, pole jaksu  enam vaja, sest 
neil on juba läbi.

«Mis h indeks saite?»
«Viis», vastavad Els L in d ve t• 

ja Kaie T elk nagu pisut häbe
nedes.

«Oli raske?»
«Oh ei. Põhikeel. Kogu aeg 

oleme sellega tegelnud. Mis 
meeldib, sellest ei saa arugi, et 
raske oleks.»

«Kas ülikoolis esimest aastat?»
«Jah.»
«Kuidas on?»
«Pole viga. Hääldamisele pan 

nakse suurt rõhku. M ikrofon  
ja m agnetofon toovad vead hästi 
esile, siis on ka parem  paran
dada,» seletab H ilja K ukk .

(Järg lk -l 2.)
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Mitte «kergendus», vaid TÄHELEPANU, 
suur ja tõsine T Ö Ö

Suvelõõsk. Neli su itseva t korst- 
nahiig last ja  N arva veehoidla s i
nine värske avarus, m ustad tu r-  
bapätsid  kuum usest õhkuvas r a 
bas ja  karge tu rbam udane vesi 
kraavipõhjas; pooleldi valm is m a- 
jakorpuse m eeldiv jahedus ja  
m aalrivärv i lõhn; pahklikud  peo
pesad ja  p ruun id  higised seljad — 
see kõik oli ülikooli kom m unist
like noorte suvetööde staab i a s ja 
liku  aruande alltekstiks.

S taabiülem  Peeter-U no Rahi 
kandis ette: üliõpilased, kellel on 
kahekuine suvepuhkus, otsustasid 
töötada ühe kuu , kellel puhkus 
kestab  poolteist kuud, töötavad 
kaks nädalat.

Ü leliidulisele komsomoli löök- 
ehitusele B alti S oojuselek trijaa
m a läheb I  vahetuses 180 ü li
õpilast, II vahetuses 40; V iljandi me suurem at stab iilsust õppetöö 
m aaparandusobjek tile  siirdub I organiseerim isel, Vähem  m uuda- 
vahetuses 47 ja  teises 43, Torisse tusi tunnip laan ides ja  klassiväli- 
sam alaadseile töödele 30+30, koi- se töö plaanides.

ESIMESI
KOGEMUSI

(Algus lk-1 1.)

pule. Peab kadum a liiga p ika l
dane «hoovõtmine» p rak tik a  esi
mestel päevadel ja  liiga v ara jane  
lõtvum ine p rak tik a  lõpul. Koos
töös g rup ijuh tide  ja  pedagoogika
kateedri esindajatega tuleks 
saavu tada olukord, e t iga p ra k ti
kan t ju b a  esimesel p rak tikapäe- 
val saaks teada oma ülesanded 
p rak tik a  ajal, m illest läh tudes ta  
ju b a  järgm isel päeval võiks koos
tada  om a individuaalse p rak tika 
plaani. T artu  koolidelt aga oota-

hoosidesse 91 ja  osa veel p isem a
te le  objektidele — kokku umbes 
700 üliõpilast.

M õniküm m end m atem aatiku t 
ja  lääne tiioioogi sõidavad V iln iu
se ülikooli töö- ja  puhkelaagrisse,

P rak tik a  parem aks õnnestum i
seks on vaja, e t üliõpilased lä 
heksid p rak tikale  kohe õppeaasta 
algul, näeksid seoses õppetöö 
algusega koolides esinevaid 
raskusi ja  nende ü letam ise või-

et jagada nendega oma kogemusi, m aiusi. Selleks tu leks p rak tik a
G rupp ajaloolasi hakkab  res

tau reerim a ajaloolisi objekte. 
Need aga, kes õppeajal on töö ta
nud mõnes asutuses, jäävad  kom- 
somolikomitee loal s inna ka  suve
tööde ajaks.

P arem ini olid suvetööde ava ldu
sed laekunud m atem aatikaosa- 
konna, füüsika-m atem aatika  osa
konna pedagoogilise haru , kee
m ia-, stom atoloogia-, fa rm aa tsia
osakonna ja  lääne filoloogia osa
konna kom som oligruppides.

M õnus polnud aga füüsika
osakonna (teoreetilise haru), ra - 
viosakonna I ja  II kursuse ning 
Ö igus-M ajandusteaduskonna su 
vetööde organisaatoreil, kellel 
tu li bürool vastust anda oma 
loiu töö pärast. E riti h a l
vaks h in n a ti o lukorda rav i- 
osakonna vene grupi II k u r
susel, kus grupiorganisaator sm. 
G orbunov oli n iivõrd hooletu, 
et unustas kolmel kuul isegi kom 
somoli liikm em aksu tasum ise. 
Komsomolikomitee büroo otsustas 
tem a teguviisi a ru tad a  eraldi.

Komsom olikom itee bürool m ää
ra ti staab iü lem ateks järgm ised 
üliõpilased: N arva I  vahetusse 
P riit Jä rv e , II vahetusse Heino 
K uusm a, V iljandi I  vahetusse 
A arne B ergm ann, II Jaano  Odar, 
Tori I  vahetusse Avo L ukk ja  II  
Ja a n  Vaino, T artusse K alju  P laa- 
mus.

Komsomoli T artu  L innakom itee 
palus võim aluse ko rra l leida 
grupi eh ita ja id  ka  Tam m elinna 
koolim aja löökehitusele. K üllap 
T artu  rahvas panebki siin  käed 
külge, sest koolim aja peab juba 
sügisel lapsi vastu  võtma.

. . .  Suvelõõsk. Töö. Laagrielu; 
Lõkked ja  ro m a n tik a . . .  Kõik see 
on ees. K annatust! Suvi tuleb  
nagu a la t i . . .  p ä ra st eksameid, 
peahoone e tte  veerevad bussid, ja  
siis lööme käed külge kõikjal, 
kus meid vajatakse.

A. PABUT

ka A jaloo-K eeleteaduskonnas 
kanda üle 10. sem estrile, nagu 
see ju b a  ongi F üüsika-M atem aa- 
tikateaduskonnas ja  Bioloogia- 
G eograafiateaduskonnas.

Nagu näem e, on meie k äsu tu 
ses veel k ü lla lt reserve, mille 
kasu tam ine võim aldaks pedagoo
gilise p rak tik a  sisulist ja  o rgani
satsioonilist taset m ärgatavalt 
tõsta.

A. Elango

Meie vabariik  vajab  iga aa s
taga jä r je s t rohkem  kõrgem a h a 
ridusega spetsialiste. P idevalt 
kasvab erialade a rv  ja  need 
nõuavad igal aasta l rohkesti töö
tajaid . E riti süveneb spetsiali
seerum ine teaduslikus töös. On 
loomulik, e t kõigi erialade jaoks 
ei saa avada osakondi ja  teadus
kondi, vähem alt m itte  meie suh 
teliselt väikeses ülikoolis. Ometi 
on uu te erialade spetsialiste ta r 
vis ja  nende ettevalm istam ise 
üheks mooduseks (teistesse ü li
koolidesse saatm ise kõrval) ongi 
õppim ine individuaalplaanide 
järgi. N äiteks valm istab Ajaloo- 
K eeleteaduskond e tte  arheolooge, 
etnograafe, k irjandusteadlasi, 
kunstia  j aloolasi, p arte ia j aloolasi, 
s tru k tu raa lse  lingvistika spetsia
liste jt. Meie teaduskonnas ei 
a lusta ta  ind iv iduaalp laan i jä rg i 
õppim ist m itte  esimesest, vaid 
tavaliselt kolm andast (vahel ise
gi neljandast) kursusest. Selle 
plaani alusel jäe takse  ä ra  rida 
üldises õppeplaanis ettenäh tud  
distsipliine ja  asendatakse need 
uutega. (A jaloo-K eeleteaduskon
nas näiteks jäetakse enam ikul 
juh tudel ä ra  kõik pedagoogilise 
kallakuga ained, sam uti rida te i
si, m is ei ole otseselt vajalikud 
an tud  spetsialisti e tteva lm ista
miseks.) See on tä iesti loomulik 
ja  vältim atu , sest te isiti poleks 
m õeldav p laani võ tta  uusi aineid. 
Õppekoorm us nn. ü ld iste p laan i
de põhjal on kü lla lt suu r ja  selle 
kõrval veel teise eria la  om anda
m ine väga küsitav. Tekib oht, 
et üliõpilane jääb  pinnaliste 
teadm istega nii üldise õppeplaa
ni ainetes kui ka uuel erialal.

S iinkohal tuleb rõhutada, et 
individuaalplaan ei vähenda, 
vaid suurendab õppekoorm ust. 
Iseseisva tööga tu leb  om andada 
tu n d u v a lt rohkem  teadm isi, kui 
seda teevad teised üliõpilased, 
sest loenguid on suh te lise lt v ä
hem  ja  töö raam atuga ei ole su 
gugi nii lihtne, kui see vahel 
tundub. P aljud  individuaalplaani 
jä rg i õppijad  räägivad oma ko
gem uste põhjal, et loengute jä rg i 
oli m ugavam  ja  lihtsam  eksam eid 
teha. V aieldam atu on sam al ajal, 
et ind iv iduaalp laan i alusel õppi
ja  ta lub  suhteliselt su u rt õppe
koorm ust parem ini kui teised ü li
õpilased. See on m uidugi loom u
lik, sest nende p laan arvestab  
üliõpilase isiklikke huve, ka ldu 
vusi ja  võimeid tu n d u v a lt p are
m ini kui üldised õppeplaanid. Õp
pides e ru tav a t ja  arm asta tu d  e ri
ala, tundub  jõukulu  väiksem  ole
vat. Süvenem ine oma erialasse on 
aga tänapäeva teaduse arengu  
eelduseks. Vale oleks arvata, et

individuaalplaan tingib  k itsalt 
oma erialasse sukeldunud spet
sialisti tekkim ise. Alles on jäe tud  
kõik ühiskonnateadused ja  rida 
üldisi an tud  osakonnas õpeta ta
vaid aineid. Süüdistada indivi
duaalp laan i alusel õppijat, et ta 
on «kitsas» spetsialist, saab ainult 
sam apalju  kui m õne teise osa
konna üliõpilast. S äärase süü 
distuse tõstjad  tavaliselt unus
tavad, e t ä ra jäe tu d  ainete ase
mele tu li õppeplaani vähem alt 
n iisam a palju  uusi. P iiratud , ühe
külgne spetsialist võib ku juneda 
nii üldise kui ka ind iv iduaalp laa
ni jä rg i õppimisel.

K okkuvõttena võib öelda, et in 
dividuaalplaanid  on end enam ikul 
juh tudel tä iesti õigustanud. N en
de jä rg i õppim ine ei ole «kergen
duseks», m ille abil saaks ülikoolis 
vähem a vaevaga läbi, vaid see 
nõuab su u r t ja  tõsist tööd. Nad 
soodustavad üliõpilaste loom in
gulist ak tiivsust ja  süvendavad 
iseseisva töö oskusi. (Muidugi ei 
tähenda see, e t iseseisev töö on 
võim alik ainu lt ind ividuaalplaani 
jä rg i õppimisel, kuid siin on see 
lih tsa lt vältim atu.) E riti uute, 
äsja  tekk inud  ja  tekk ivate  te a 
dusharude spetsialistide e tteva l
m istam iseks on ind iv iduaalp laa
nid väga paindlikuks vorm iks, 
võim aldades ku jundada spetsia
liste, kes hakkavad  töötam a m it
m ete teadusharude kokkupuu te
kohades.

Tundub, e t individuaalplaane 
on veel suhteliselt vähe rak en 
datud.

Kõigis teaduskondades peaks 
individuaalplaanidele senisest 
veelgi rohkem  tähelepanu  pööra
m a — seda on korduvalt rõ h u ta 
nud TRÜ kom som oliorganisat- 
sioon.

Ind iv iduaalplaanide välja töö
tam isest peaksid osa võtm a kõik
— õppejõud, üliõpilased, üh is
kondlikud organisatsioonid. Sa
geli tu leb  üliõpilast abistada õi
ge valiku  tegemisel. Ü liõpilastele 
tuleks senisest veelgi rohkem  tu t 
vustada teaduse uusim aid saavu
tusi sellise arvestusega, et neis 
tä rganud  huvi suuna ta  iseseisva
le õppimisele. K andidaatide suh
tes peaks senisest rohkem  arves
tam a kom som oligruppide ja  ÜTÜ 
ringide ju h a tu ste  arvam usi ja  
soovitusi, sest ju s t nem ad tu n n e 
vad kand idaa ti kõige parem ini. 
Loom ulikult tu leb  arvestada ühis
konna v a jad u st iga liiki spetsia
listide järele, kuid ei saa ka 
unustada pakkum ise osa v a ja 
duste kujunem isele.

J. LEET

Eksamihommikust. . .
(A lgus lk-1 1.) juures. M iks meie ei võiks seda 

teha? Käiakse ju  Bioloogia-
«Aga,» pistab areldi vahele G eograafiateaduskonnast prak-

Els, «Riias, kus m e ekskursioonil tika l Pamiiris, - Koolal, K ara-
käisime, olid laboratoorium id gandas. Siis ei peaks ju  M oskva
palju  suurem ad, televiisoris näi- ja L eningradki nii võ im atult
datakse õppefilm e ...»  kaugel olema.»

Inglise filoloogia III kursusel 
on seljataga juba  kaks eksam it: 
inglise keel ja  saksa keel.

«Õpite ka saksa keelt?»
«Jah, õpetajana läheb m õle

m aid vaja. M uidu on ka hea, 
kui rohkem  keeli oskad. Saksa  
keelt tu li kü ll täiesti algusest 
alata, ku id  nüüd  võib juba  
kõnelda,» räägib M argit Park.

«Kes teil kangem ad keele
m ehed on?»

«Jaak Rähesoo, Epp Tam m , 
A nn  Randalu, A n n  K ivikangur  
ja  . . .  Ei tea öeldagi, igaühel on 
seda keelesoont oma kandi 
pealt.»

«Kuidas teil endal läks?'»
«Viis.»
«Kui nii pa lju  «väga häid» on, 

siis olete v ist tu lev iku  pärast 
muretud?»

«Ei ole. Väga suur puudus on 
praktikast. Teistel erialadel on 
see ette nähtud, m eil m itte . 
Need m õned tunnid , m is talvel 
pedagoogilise p rak tika  raam es  
anname, ei paku  kuigi palju. 
M oskvas ja  Leningradis tööta
vad üliõpilased ekskursiooni ju h 
tidena ja  tõlkidena turistide

Lähem e täppisteadlaste juurde  
kaema. A rvu tu sm a tem aa tiku te
IV  kursusel oli eksam  lineaar
sest planeerim isest. Pooltel «vä
ga head». A nne Sepandi, O tto 
Karma, Mall K arolin ja  Enn  
Sarv  — ega nem ad pa lju  m uid  
hindeid ei tunnegi. S irgjooneli
sus, juurd lev  m õistus ja  hea 
m atem aatiline taip on need, m is 
ainet koduseks aitavad m uuta .

Peahoones on kahel uksel silt 
«RIIG IEKSAM ». Polegi juurde  
kirju ta tud , et «palutakse  
vaikust» või m uud  sellesarnast 
nagu Gogoli-nimelise raam atu
kogu lugemissaalis, kus laual 
klaasi all on järgm isesisulised  
sedelid:

LUGEJAD!
Palutakse mitte lõhkuda laua- 

lampe! Vastasel korral laualambid 
eem aldatakse.

Aga sellel uksel ei ole te ist 
silti. Pole vajagi, sest igaüks 
teab, et lärm ata siin ei sobi. 
Suur vahe on diplom andide ja  
m uidu  eksam iandjate vahel. Esi
mesed on väärikad, ei saa arugi, 
kes on juba eksam ilt tu lnud , kes 
alles läheb. Võib-olla on see har

jum usest, võib-olla aga oma vää
rikuse tunnetam isest.

Kõigil viiendatel kursustel on 
esimene eksam  N L K P  ajaloost, 
ka juristidel.

«Pabistate?»
«N atuke jah, aga üldiselt pole 

viga. A ine on käes. Eks teda ole 
põh ja liku lt õpitud ennemgi. 
A in u lt viim ased kongressid ja  
pleenum id tahavad rohkem  va l
gustamist,» ü tleb  Maie Eero, üks  
kiitusekandidaate.

K õrgeim ad hinded said ka K ü l
like Johannson, Ermo M üür, 
Hinge Brand, M ikk  Titm a, Rein  
K ü ttim , A n ts  U ustalu, Helve 
M ilve ja  m itm ed  teised. Läbi ei 
ku k ku n u d  keegi. Pool eksam it 
on homme. Soovime kõige pare
m at.

R iigieksam eid teevad ka eesti 
ja  vene filoloogid.

. .  .J A  M UJAL. V iim asel ajal 
ajab ilm ataat ju s tku i jonni. Ei 
aita ka kõige parem ad salvid ja  
kreem id  — päike ei võta. Aga  
õhuvannid  on ka midagi. Em a- 
jõe-äärne on sellegipoolest in i
m esi täis ja  tudengi võib kohe 
selle järgi ära tunda, et ta l on 
suur raam atuvirn  kõrval. M eel
d iv tu leb  ühendada kasulikuga, 
seda on targem ad pead juba  
enne m eid öelnud.

T egeliku lt pole praegu n ii
sugust kohta, m is ei kõlbaks 
õppimiseks. Keem iahoones on 
neljandal korrusel vana k u m 
m ulikeera tud  kast. Selle otsas 
võetakse konspektist veel v ii-

SUVETÖÖDEST OSAVÕTJAD»
I vahetus sõidab suvetöödele

3. j u u l i l .  V äljasõit N arva to i
m ub kell 12, V iljandisse ja  Toris
se kell 14. Neil üliõpilastel, kes 
siirduvad  tööle T artu  ehitusob
jektidele, koguneda kell 16 pea
hoonesse auditoorium i nr. 1.

Kolhoosidesse sõidetakse 3. j a 
16. j u u l i l .  V äljasõit kell 15.

II vahetuse üliõpilastele on vä l
jasõ it 1. a u g u s t i l :  N arva kell 
12, V iljandisse ja  Torisse kell 14.

T artu  objektidele jää jad  ko
gunevad kell 16.

Kõik väljasõidud toim uvad 
TRÜ peahoone juurest.

ELKNÜ TRÜ Komitee

TRÜ 1961. a. 
ilmunud tööde 
bibliograafia

T eatavasti a lustas Teaduslik 
R aam atukogu 1960. aastast ü li
kooli bibliograafia avaldam ist 
aasta raam atuna . Mõne päeva eest 
jõudis m üügile te ine v ih ik  — 
1961. a. ilm unud tööde b ib liograa
fia. V õrreldes 1960. aastaga on 
äs ja  ilm unud raam at terve trü k i-  
poogna võrra  eelm isest m ahukam , 
sest reg istreeritud  tööde arv  on 
kasvanud 200 n im etuse võrra.

B ibliograafia hõlm ab TRÜ v äl
jaandeid , ülikooli koosseisuliste 
õppejõudude jt. töö ta ja te  trük is 
ilm unud töid. K a üliõpilaste tööd 
on loendatud, n iipa lju  kui neid 
õnnestus k indlaks teha. K äsik ir
ja listest m aterja lidest tuuakse 
kõik TRÜ-s kaitstud  ja  TRÜ 
töö ta ja te  m uja l kaitstud  v ä itek ir
jad  ning üliõpilaste auh innatud  
võistlustööd.

1961. a. ilm unud tööde biblio
g raafia  trü k iti 500 eksem plaris. 
T eda m üüakse peahoone raam atu- 
kioskis ja  T artu  raam atukaup lus
tes.

Uut 
teatmekirjandust

EESTI NÕUKOGUDE KIRJANDUS 
1961. Bibliograafiline ülevaade. Tal
linn 1962. 50 lk.

SOTSIALISTLIKE TÖÖSTUSETTE
VÕTETE ÖKONOOMIA. Kirjanduse 
soovitusnim estik. Tallinn 1962. 54 lk.

INIMENE KOSMOSES. Kirjanduse 
soovitusnim estik. Tallinn 1962. 33 lk. 
_  For international undersanding. 
BIBLIOGRAPHY. Books recom m en
ded to read (about Japan). Nr. 1. 
Tokyo 1961. 22 lk.

P alju  päikselisi päevi,
M ARGIT JAANUS  

Ja
VELLO PARKI 

Lääne filo loogia I I I  kursus
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mast. Trepp on inim esi täis, ja 
ik ka  raamatuga. Ilm a raam atuta  
in im est on üldse im elik  näha.

R aam atukogud on täis rahvast. 
Tülitam e m õnda kum m argil 
pead. Laual on lahti löödud 
paks raamat, m ille lt võib lugeda 
«Vladim ir Iljitš  L enin i elulugu».

A jaloo-osakonna V I kursuse  
üliõpilane A im e Aasm äe teeb  
riigieksam eid. Polnud kerge need  
kuus aastat töötada M aardu  
K eskkoolis õpetajana ja  samal 
ajal õppida kaugõppes. K uid  
ühelgi aastal pole toppam a jää - 
dud ja  nüüd  on ka itstud  ka  
diplomitöö «India vabastusvõit- 
lus 1857—1859». M uidugi hästi, 
sest kuidagim oodi tegem ist A im e  
Aasmäe ei tunnista . Soovime 
jõudu ja  läheme edasi, sest 
praegu on õppijail iga m inu t 
kallis.

ÕHTU

Juba ta tu lebki, m ärkam atult, 
sest ega nüüd päris pim edaks  
lähegi. K ellel hästi, kellel hal
vasti läinud  — ku id  see päev on 
läbi. Ü hiselam us aga on nagu  
alati liikum ist ja  elu. Kellel 
eksam  möödas, need tunnevad  
end laialt, kellel ees — need  
tahavad end veel ko k ku  võtta. 
Aga magada tuleb  siiski, kõigil. 
Mis täna puudu  jäi, tehakse 
hom m e tasa. H om m ik on õhtust 
targem.

E. BRAND
Esmaspäev, 3. juun i



Kääriku  ®  Kääriku  •  Kääriku  •  Kääriku
M aikuu viim asel nädalal 

viibisid K ääriku  laagris Aja= 
loo-K eeleteaduskonna I I  k u r 
suse üliõpilased. Loengute, 
peam iselt aga p rak tilis te  õp
puste kaudu  om andati suvel 
p ioneerilaagrites vajam inevaid  
teadm isi ja  oskusi. Raske on 

Щ piiri tõm m ata selle vahel, kus 
fj algas õppetöö ja  kus lõppes 
Ц puhkus. Kolm lõkkeõhtut, 
Ü ööpäevane m atk, spordivõist- 
g  lused, luurem ängud . . .  Suure= 
Ü pärane m eelelahutus, eks? 
š  Aga neile, kes enne pole
1  te lki üles pannud  ja  teevad 
Ц esim est korda kaasa luu re- 
Щ m ängu, on see eelkõige õppi- 
Ц mine.
Щ Nii üheks kui teiseks olid
1  K ääriku l kõik võimalused.
liililllllilllllllllllllllHllilltilillllllililllilllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllüllülüil)'’̂
P äris  vabadel hetkedel §  

m eelitas jä rv . E t ka päevita- Ц 
misvõistluses oli konkurss ti-  ц  
he, on niigi selge.

V äliselt ei erinenud meie = 
elu millegagi tavalise pionee- §  
rilaagri omast. Õ htused ja  ц  
hom m ikused «lineikad», га- Ц 
portid, saluteerim ine, fan faa ri-  Щ 
h e l id . . .  J a  kõikjale m indi ц 
m arsisam m ul rühm a lauluga. Щ.

Esimese rühm a m oodustasid Ц 
lääne, teise vene filoloogid 
koos ajaloolastega ja  kolm an
da — eesti filoloogid.

Rühm ade vahel käis võist
lus distsipliini, lõkkeõhtute, 
päevikute jt.  aladel.

Aga löömegi parem  lahti 
rühm apäevikud ja  välklehed. 
Nad ju tu stavad  ise kõigest.

L A U L  J A  R IV I
Pärastlõunaste õppuste algus oli 

lihtne ja loogiline. Tom, s. t. täna
sest päevast alates instruktor Ala
talu, ütles, et õpetus laulm isest on 
ette nähtud ning laulame.

Ja laulsime: tugevalt, võim salt, 
kõlavalt", reipalt, elavalt — nii, kui
das noodiraam atus oli ette nähtud. 
Ants kui entusiast mitmel alal tegi 
näitem ängu juurde n. ö. laulum än
gu, ja lõbusam oli. Võimsate laulu
de juures olid poiste hääled tüdru
kute om adest jõulisem ad ja vastu 
pidi. Iga laul jõudis lõpuni. Tõsi 
küll, mõni jäi pooleli k a . . ., se lle 
pärast, et uus tuli peale. Kõige po
pulaarsem  oli «Rong see sõitis tsuh- 
tsuh-tsuh». Mõistsime seda suure
päraselt. Mis loeb 15-aastane vanu
sevahe!

Rühmalaul sai siin valitud ja ri
vilaule õpitud. Edasi läks kaks tun
di rivis ja lauluga, rohkem  rivis 
kui lauluga.

Parem pool, vasak pool . . . Kind
ral Ago oli käre. A lguses. Pärast 
ei olnud. Siis olime ise kindralid. 
Kogemused õpetasid veel kord, et 
käskida on raskem  kui käsku täita 
(kuigi see  viim anegi lihtne polnud).

Neli tundi rividrllli.

M e m u a a r id
sellest, kuidas ma vanem korrapi- 
dajana 24 tund i ja  05 m in u tit  
laagri heakäekäigu eest lausa 
lõvina võitlesin.

Endine vanem korrapidaja Selli 
surus m u  kä tt ja  ma arvasin nä 
gevat ta  silm is vaikset lugupida
m ist m u  raske ja  ennastohverda
va ülesande vastu. Paraku järg 
m isel õhtul ise korrapidam ist üle 
andes m a enam nii ei mõelnud.

H akkasin siis pihta. Läksin  
tähtsa näoga palli m ängim a, p u 
nane lin t käe peal. M inu tagasi
hoidlik isiksus võeti vastu  to h u 
tu  tähelepanuga, nii et m u  m e
nu  kippus varju tam a isegi Stepan  
Karja. Igal tütarlapsel oli m in u 
ga äkk i tegem ist ja  m u  arvam us  
endast tõusis niivõrd, et ku i A n ts  
Sild m ind  laagri tun tu im aks k u r 
va ku ju  rü ü tliks  nim etas, siis ma  
lihtsalt andestasin talle.

Esim ene sekeldus tu li juba  sa
m al õhtul. Pärast öörahu signaa
li kostsid äkk i kusagilt jä rveka l
dalt kellegi h iilivad sam m ud. Vis- 
kusim e koos laagriülemaga pikali 
ja  saimegi kä tte  kaks suurt ka -

RÖÖVLID
Fanfaar häälitses kõige m agu

sama une ajal ja  algas öine lu u 
remäng. M ingid röövlid olid kolm  
in struk to r it ära varastanud. Iga 
rühm  pidi kõigepealt üles otsima  
salakirja  ja  selle järgi in s tru k to 
ri. K irjas seisis: otsige u ju la  ju u 
rest.

Repliigid, m ida kuulis u ju last 
kahe m eetri kaugusele m etsa pei- 
tupugenud instruktor, ku i teda  
otsis III rühm , olid um bes n ii
sugused:

«Torni, vaadake torni!»
«Ants, kas m aja katusele vaa

tasid?»
«Ä kki kük itab  vees!»
«Poisid, ronige m aja  alla!»
Pooletunnise otsimise järel:
«Nüüd kuuskede ladvad!»

K O L D E  J Ä R V I E S T
® Eraettevõttena on term oregu- 

latsioon järves kõvasti keelatud, 
aga rühm aga võib. (Lõik laagri s i
sekorra eeskirjadest tudengite kee
lepruugis.)

в  «See Järv läheb varsti vahtu » 
ütles Viccy, kui tal juba kolmas 
seep sillalt järve põhja kukkus.

•  «Kui kaunis lind,» ütles Iga
üks öhtul luikesid vaadates, «Vasti-

Matkapäev Terves kehas

Lõpptulemused hämmastasid
maailma. Kes olid laagri hoonete  
juures ajal, millal III rühm lõpetas 
oma tööd, nägid sõjaväelist rivi ja 
kuulsid pioneeride rivilaulu. Käsk
lused kõlasid kui professori lisakü- 
sim used altvedam iseks ja nende  
täitmine oli niisama kiire ja ladus 
kui hästi õppinud tudengi vastus 
eksamil.

Agol oli häält juurde tulnud. 
Rühmavanema viim ases «Rivitult!» 
kõlas häälepaelte võim as kahin. Ja 
rühm teadis, mis on rivi.

Märkus: rivivõistlustel saavutas
III rühm esikoha, 

v*

Kõrge kuusirp  Harimäe kohal 
ei olnud sündm uskohal perem e
heks.

M äenõlvakul vana talum aja  
õues hakkas lõke aegamööda ku s
tum a.

Väsinud m atka ja tel oli aeg 
m inna telkidesse.

Seljataga oli huvitav ja veidi 
väsitav m atkapäev.

H om m ikul oli astutud p ikkade  
kindlate sam m udega üle Kääriku  
nõlvade. R iv i ees astus reipalt 
vana m atka ja  Olev Luhaveer, r i
vi lõpp oli m agusavõitu. Kaks 
kom potipange Stjopa ja Vello 
käevangus panid nii mõnegi hoo- 
litseva lt-uuriva lt tagasi vaatama  
ja . . .  appi m inem a.

Laagriplatsiks oli Harimäe küür. 
Seni kuni kokad valm istusid kõ r
get klassi näitam a, hakkasid te i
sed telke üles lööma. Pealtnäha  
lihtne töö viis kogem usteta m a t
kajaid peatselt nii mõnegi prob
leemi ette. Instruk tor Olev pidi 
käima edasi-tagasi küm m ekonna  
telgi vahel ja  m itu  korda ette 
näitam a alates pulkade maasse- 
löömisest ja lõpetades nööride 
pingutam isega.

K ui telgid lõpuks püsti said, 
leidsime ise, et pole neil suurt v i 
ga midagi. Söögi ajal teatas Olev 
telkkondadele hinded: ainult üks
4, ülejäänud allapoole kun i 0,1-ni 
välja.

H om m ikuks olid telgid natuke  
kaam elikaravani moodi, aga uhke  
tunne oli mõelda, et need on 
ikkagi esimesed ja eks edaspidi 
juba õnnestub paremini.

la: M aimu ja Mari, kes olid 
käinud ilm a loata järvel aeru- 
sulpsatustega vääriskalu h irm u
tamas ja hiilisid nüüd  ko ju  õnd
sas veendum uses, et nad karistu 
sest pääsevad. Aga seal seisin 
äkki m i n a  nende ees. T üdrukud  
leidsid siiski väljapääsu: nad  
pagesid m inu  hingepõhjast tõus
vate kibedate ja  karmide, kuid  
õiglaste etteheidete eest laagri
ülema varju  ja  olid nõus iga te 
ma sõnaga.

Teine päev läks samas vaim us  
edasi — m u tähtsus aina kerkis. 
Ja siis tu li uus õh turivistus  — 
m u püü d likku st ei m ärgitud ise
gi sellega, et oleks te iseks päe
vaks veel korrapidajaks m äära
tud. N üüd käin m a ringi tavalise 
lih tliikm ena, keegi ei tee m ust 
enam  välja  ja  ma püüan  kõigest 
väest organiseerida K uku ta tud  
Laagrivanem korrapidajate Pea
valitsuse K ääriku  osakonda, et 
siis oma õiguste taastamise eest 
võitlem a asuda. Ja endastm õiste
tava lt k ir ju tan  ka memuaare.

J A A K

«Staadioni taga m etsas pole k e 
dagi.»

«Rein, tule siia, m a ei julge 
üksinda siia põõsastesse minna!»

«K ui üles leiame, teem e talle 
tuupi.»

T unn i aja pärast:
«Hei, teem e aheliku, hakkam e  

korrapäraselt m etsa läbi kam m i
ma!»

Lääne filoloogid taipasid kohe 
organiseerimise täh tsust ja  said 
juba 21 m inu ti pärast magama.

kud loomad!» ütles ülepeakaela pa
gedes nii m õnigi, kui m änguhoos 
pall luige pihta läks.

в Saun järve kaldal oli kasulik  
majake nii pesem iseks kui nõupi
dam isteks, kas siis kahekesi või 
mitm ekesi. Nii näiteks istusid siin 
pärast öörahusignaali vandeselts- 
lastena koos III rühma lõkkeõhtu  
ettevalm istajad ja nuputasid oma 
lõkkeõhtuks televisioonisaatekava.

Teada on, e t kehalise karastuse  
kogumine käib punase kaelaräti 
kandm isega lahutamatult ühte.

Paras kulbitäis spordialaseid  
teadm isi leidus ka Kääriku «män- 
gu-pioneeriae» tarkusekatlas.

Üheks suurem aks nõu- ja jõu
prooviks olid võistlused.

Rühmade esindajad pingutasid  
lihaseid ja mõõduiinti, ülejäänud 
seltskond vaatas pealt ja jagas nõu
andeid, Oli mõndagi, mis ergutus- 
hüüded Kääriku staadioni seniste  
aegade tugevaim ateks paisutasid. 
Suursensatsiooniks kujunes pea- 
ala — kom bineeritud teatejooks.

Võistkondade suuruseks oli mää
ratud 5 naist ja 2 meest. Et lääne 
filoloogid olid «kangema» (kuidas 
selle kangem aga on, see muutus 
pärast jooksu kaunis küsitavaks) 
soo poolest õnnetus olukorras, lu 
bati neil m eeste asem el jooksma 
panna naisvõistlejad.

Juba esim eses vahetuses läks aga 
nende võistkond paraja edumaaga

võistlust juhtima. Ei aidanud eest
laste m eesujuja Stepan Karja rat- 
sionaliseerim lstegevus (ujus, teate- 

■'pulk hammaste vahel), ei aidanud 
ka ankrum eeste Ago Pabuti ja Rein 
Orase maad müdisem a panevad  
hiigelsam m ud. «Läänlasie» nais
konda ehtis kuulsusesära ja võ i
durõõm. Puhta töö tegi I rühm ka 
kergejõustiku naiste aladel. Meeste 
konkurentsis jäid peale eesti filo
loogid.

Lääne filoloogide võidukäik jät-

terve vaim
kus ka rahvastepalli võistlustel. 
Jällegi asusid nad platsi ühegi 
m eesm ängijata ja jällegi korjasid  
nad ausära ja hiilguse endile.

Kõige higirikkam aks laagriüritu- 
seks kujunes orienteerum isjooks. 
Teooria tundus siin tuttavana juba 
algkooli kodulootundidest, prakti
kas aga taandus kõik jalgade vä- 
leduseks (eesjooksjaid silm as pida
des). Nagu hiljem selgus, oli igaie  
võistkonnale kaasaantud kom pas
sil ja kaardil siiski otstarve olemas. 
Nende abil leidis oma rühma kaota
nud Ants hiljem tee laagri kesku
sesse. Võistkond aga ootas neljan
das kontrollpunktis ja siunas.

Ajaloolastelt on pärit neli enese
kriitilist rida:

Mõni varvast siputab, 
põõsa taga ringutab. 
Staadionil neli m eest 
võim leb teise rühma eest.

Need puudutavad hom m ikvõim le
mist ja ei käi mitte ainult ajaloolas
te kohta. Viilijaid aga_ oli juba a lgu
ses vähe ja laagri lõpuks peaaegu  
polnudki. Ja ega Ajaloo-Keeletea- 
duskonnas sport põlu all pole!

Sütti, sütti, lake!

See juhtus ööl 
vastu 31. maid
«Täna öösel rahvavaenlane m a

gab,» kuu lu tas eesti filoloogide 
lõkkeõhtul N. väeosa luu re  and
m etel K ääriku  telestuudio d irek 
to r Mati. Ilm selt oli vastast a la
hinnatud: rahvavaenlane teg u t
ses siiski. Meie laagri kõrvale oli 
juba ilm unud naaber. L uure aga 
jä ttis  v ä lja  se lg itam ata uustu l
nukate  m oraalse palge ja  ideeli
se teadlikkuse. K uid edasi juba 
pa ja tab  meie laagri korrap idaja:

«Ma olin tru u lt vahipostil. 
Siis — keegi võtab m u sülle. He
ledad kam psunivarrukad , tu m 
m ad m askid panevad m ulle koti 
pähe. M ind seotakse, m ind vee
takse. K uhu? K uhu? Röövlid seo
vad m u palliposti külge. Läbi 
hõredavõitu  koti näen  nende 
h irm uära tava id  kogusid enese 
üm ber askeldam as. M a pean va
baks saama: m u kõrval on laagri- 
lipp! Ma võitlen end vabaks — 
peaaegu. Hetkel, m il püüan  ko
tis t pääseda, hüppab vaenlase 
pealik  m inu  juurde ja  m ässib m u 
uuesti võrku. Siis puhutakse fan 
faari . . .  Miks ei tu le  keegi appi? 
P ärast p ikka ja  p iinavat rähkle- 
mist pääsen postist ja  kotist. 
V aenlane on kadunud, lippu ei 
ole.»

Tulim e lõkkeõhtult koju: laag
ris tä ielik  segadus. Salak iri — 
lahendam atu . K atastroofiline olu
kord — fan faa r sam uti läinud. 
Sm. B. Nedzvetski lõpetas paan i
ka, tu lv il rahu  ja  otsustavust: 
«Kõik magama!»

Järgm isel päeval oli laagri p i
dulik  lõpetam ine. Seisame kõik 
valvel. Ja  siis ilm uvad kuulsad 
«röövlid» (T artu  II Keskkooli 6-a 
kl. pioneerid) ja  «Must Surm» 
(nende rü h m aju h t — TRÜ keha- 
kultuuiüosakonna III kursuse ü li
õpilane H ain Kinks) ise koos meie 
lipuga. Lipp an takse endistele 
om anikele p idu liku lt üle ja  rööv
lid saavad autasuks šokolaadi.

Surm kindel, et m itte  keegi 
meie kaasaegsetest pole osa võ t
nud Borodino lahingust. Aga  
meie oleme! See juh tus  II rühm a  
lõkkeõhtul. Vapper Vene armee — 
lääne filoloogid — ja  Prantsuse 
armee — eesti filoloogid.

Tähelepanu! M etsast kappab 
tuhatnelja  vä lja  küürus kogu 
Prantsuse armee poole. Kas N a
poleon? Seekord siiski a inult 
Tem a M ajesteedi hobune. Paar 
tiiru  rahva ees ja  juba  ongi ta  
kadunud metsa. Tubli, Vello, sa 
tu lid  suurepäraselt hobuse osaga 
toime! Ja nüüd  ratsutab oma 
vägede ette sellesama hobuse 
seljas Napoleon — Eerik Selli. 
Kõlab kõrvu lukustav  aplaus.

Teiselt poolt m etsast ilm ub  
oma vägede ette kaarikus (Too
mas ja  Rein) suur vene väe juh t 
K utuzov (Väino Sirk).

Kõlab signaal ja esimesed  
read sööstavad võitlusse. K uigi 
seekord p iirdutakse tavalise 
kukepoksiga, on laipu ja  haava
tu id  rohkem  ku i vaja. Laibad  
viiakse ära, haavatud võetakse 
vangi, lahinguplats jääb tüh jaks.

Ja juba  istuvadki vaenulikud  
pooled ühises sõbralikus ringis 
lõkke üm ber. Väga tore oli — 
see oli kõikide ühine arvamus.

K indlasti pakkus igaühele meist 
suurt naudingut esimene lõ kke
õhtu laagris.

. . .  Vastavad instruktsioonid  
on kä tte  jagatud ja  oleme teel 
lõkke juurde. Juba paistabki 
m äekallakul vilets lõkkeke. Ja 
ega pererahvas isegi eita seda. 
K ülalistele tehakse ettepanek  
oksi korjata. Siis selgub, et see 
ei olegi päris lõke. (Kerkib küs i
m us, kas niisugune pettus on 
pedagoogiliselt õige.)

Enne päris lõkke juurde jõud - ' 
m ist võetakse veel igast rühm ast i 
pante. Nende pantide lunasta -1 
m ine saab h iljem  üheks h u v ita -1 
vam aks sündm useks. Tore on i 
suur p lokkide st elum aja ja  paroo
dia ülikooli spordipäeva m ass-1 
kavast. Aga ka külalised paista -1 
vad silma. Eriti toredad on A n ts  i 
Sild ja S tepan Karja, kelle «pieni i

m uurahainen» ei taha kuidagi 
välja tulla.

Lõke loitis kaua üle kesköö ja 
saatis tum edasse kevadtaevasse 
pim estavaid sädemeid.

Juba on käes laagri viim ane  
õhtu. A itäh , seltsim ehed pionee
rid III rühm ast! Teie lõkkeõhtu  
oli kahtlem ata  kõige toredam  ja 
sisukam . . . .  Telereporter M ati 
T alvik lülitab sisse kaamera ja 
kogu meie ko llek tiiv  jälgib ande
kate isetegevuslaste esituses lõ
busaid killukesi m öödunud laag
ripäevadest. Ei oleks uskunud , et 
eesti filoloogia poisid sobivad  
nii suurepäraselt tantsijatarideks. 
Tõsi, nende sääred ja  rinnad  
olid küll pisut karvased, kuid  
see ei seganud. Aplaus oli ü k s 
meelne. Vahelduseks kuulem e  
loengut keeleteadusest ja  näeme, 
kuidas Vanaisa keeli keetis.

Ja lõpuks näeme veel I ja  II 
rühm a jõudu katsum as T V  v iie 
võistluses. Viim ane algas k u u l
sate kunstiteoste lavastamisega.
III rühm a liikm ete esituses tu n d 
sid võistkonnad Repini «Burla
kid Volgal», V iiralti «Põrgu» jt. 
maalid igatahes ära. T V  viie- 
võistlus lõppes teevee joomisega. 
A uhinnalised kohad jäid välja  
jagamata, sest mõlemad võ ist
konnad said võrdse arvu punkte.

L õkkeõhtu  on lõppenud. Veel 
viim ased m inu tid  sõprusringis ja  
siis hüvasti, toredad õhtud lõkke
tule ümber!

Istusim e viim asel päeval 
kõik koos K ääriku peahoone 
nägusas saalis.

Tehti kokkuvõtteid seitsm e ( 
päeva tööst. In struk to rid  ja  
võistluse žüriide esimehed 
rääk isid  veel kord sellest, m i
da me ju b a  oskame ja  milles 
on puudujääke.

Võistlus oli enam ikul aladel 
tasavägine. P arim ad orientee
ru jad  olid II rühm as, öise 
häire  a jal tegutsesid kõige 
«kainem alt» lääne filoloogid, 
lõkkeõhtu ja  välklehed õnnes
tusid kõige parem ini eesti f i
loloogidel.

Aga parem usjärjestus pol
nud kaugeltk i kõige tähtsam .

«Meie program m  on tä ide
tud. Need, kes tah tsid , võisid 
siin palju  õppida,» ütles lõ
puks laagriülem  sm. B. Nedz
vetski. «Peam ine on: ärge oma 
tulevases laagritöös kunagi 
unustage, et olete laste kas
vatajad.»

Kaart näitab rännusihti, 
kom pass on abiks tihti — 
edasi, sõbrad, lauluga,

laulugal
laulsim e bussides, kui T artu  
poole hakkasim e sõitma.

K ääriku lt tõim e kaasa k a a r
di ja  kompassi järgm istesse 
laagritesse.

Aga päris kindlasti m äära- 
. me varsti jä lle  kaard il tu ttav a  
^ asim uudi ja  seame seljakoti 
f  selga.
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7 küsimust
HELGI M ULLER

Soom e—Eesti N SV  m aavõistlus
te ajal viibis Tartus P. Keres. 
Meie kirjasaatja  esitas suur
m eistrile mõned küsim used.

H ilju ti selgus üheksas m ale
m aailm am eister. M ida võite Teie 
öelda m atši kohta?

M atš oli väga h u v ita v , p inge
line ja põnev. B o tv inn ik  väsis 
aga m ängude käigus, viiendal 
m ängutunnü  avaldus ilm ne v ä 
simus. Pöördepunktiks oli 18. par
tii, kus B o tv inn ik  pärast kodust 
analüüsi eksis. Ilm selt vahetas 
ta ära käikude järjestuse* V ii
mased partiid  olid juba niisama  
vorm itä iteks.

T. Petrosjan võitis teenitu lt. 
Ta kasutas tä ie liku lt eeliseid, 
m is tekk isid  peaaegu paari
küm neaastasest vanusevahest. 
Ka valis ta oma m ängustiilile  
vastava tak tika . B o tv inn iku l ei 
õnnestunud luua teravusi ega 
peale suruda oma ta k tik a t ,

Kes Teie arvates P etrosjanile 
kõige varem  «kinda heidab»?

Raske on kolme aasta peale 
ette öelda. A rvan , et suurem aid  
väljavaateid meie m aletajaist on 
Spasskii. Ka Kortšnoid tuleb ar
vestada. K uid  selleks võib osu
tuda ka Fischer, kui ta m uu tub  
objektiivsem aks.

Mõni sõna m aavõistlusest soom
lastega?

M aavõistlused Soome m aleta ja
tega on ku junenud  traditsiooni
liseks, kord Helsingis, kord meil. 
A la ti to im uvad  võistlused sõbra
likus õhkkonnas. Pole silmas 
peetud iga hinna eest punktide  
tagaajam ist, vaid ju s t sõprus
sidem ete tugevdam ist. Sportlik  
tu lem us pole kõige tähtsam . Seni 
on õnnestunud Soome m aletajaid  
võita, ku id  nad arenevad iga 
aastaga ja võ itu  saavutada on 
juba  raskem . Noorte järelkasv  
on neil hea, W esterinen näiteks.

K uidas h indate meie m ale- 
koondise šansse kolm andal NSV 
Liidu rahvaste  spartak iaad il?

Sansid? Oleme niiöelda «m us
taks hobuseks». Karta on, et 
võistkonna treening pole kü lla l
dane. Vabariigi esivõistlused olid 
ainsaks tõsisem aks jõuprooviks. 
M atš Usbeki N SV  m aletajatega  
näitas, et teha tuleb  veel palju. 
Ennet spartakiaadi korraldatakse  
treeninglaager, seal saab veel 
m õndagi parandada. Loodame, 
ju st n im elt loodame, pääseda 
esigrupi sappa. K uid  kuues koht 
on siiski vaid lootus, reaalne on 
7.—8. koha saavutam ine.

M ida arve te  V alter H eueri, Rein

E truki ja  A ndres Vooremaa m än
gust?

Heuer on väga energiline, 
kom binatsiooniline m aletaja. 
Talle meeldib alati luua tera
vusi, rünnata. K uid  ta liialdab 
sellega, seis ei võimalda alati 
rünnaku t. Sellest ting itu lt ei 
olegi ta sportlikud tulem used nii 
head. Tööd tuleb teha rohkem  
kuiva , positsioonilise mängu  
kallal. Selleks võib eesku juks  
olla uus m aailm am eister.

E truk on meie lootustandva
maid noori. Ta mängib tugevalt. 
K ahjuks on ta ebakindel, teeb

7 vastust
kannatam atusest vigu, m ida ei 
tohiks tem asuguse tugevusega  
m aletaja juures esineda.

A ndres Vooremaa näitas v ii
masel tšem pionaadil end võrd
sena m eie tugevam ate m aleta ja
tega. M aavõistlusel esines ta 
aga alla oma võimeid, tundus, et 
esimeses partiis eksikom bel ette- 
jäetud  vigur avaldas demorali- 
seerivat mõju.

T eatavasti s ta rd ite  juu lis tu g e
val m aletu rn iiril A m eerikas? 
K aua kestab, kes on veel osavõt
jad  ja  . . .  ü rita te  m uidugi võita?

Turniir toim ub Los Angeleses 
ja  kestab 2.—29. juu lin i. N õu
kogude L iidust on ku tsu tud  
m ängim a Petrosjan ja  m in a . 
Osa võtavad veel S. R eshevsky  
ja  P. Benkö U SA -st, M. N ajdorj 
ja  O. Panno A rgentiinast, S. Gli- 
goriõ Jugoslaaviast ja F. Olafs- 
son Islandist. M ängitakse kaks  
ringi, igaühel seega 14 partiid.

Koosseis on väga tugev. For
m aalselt võttes peaks võitm a  
Tigran Petrosjan, ku id  prak tika  
on näidanud, et kõige raskem  
on alati m ängida m aailm am eist
ril: tem a vastu  püüab igaüks 
parem ini mängida.

T eatud määral ülla tuseks on 
USA esimese m aletaja R. Fischeri 
puudum ine. K uuldavasti nõudis 
ta korraldajailt liiga suuri hono
rare.

Loodan esineda hästi. Aga 
eks see selgu hiljem .

Mida tahaksite  soovida ülikooli 
perele?

Oma — tõsi küll — egoist
likust seisukohast lähtudes seda, 
et m ängitaks võ im aliku lt roh
kem  m alet. S iin  on ju  meie noo
red ja  järelkasv peab saabuma.

K uid  jooksva õppeaasta lõpuks 
soovin kõikidele üliõpilastele 
head edu õppetöös (m itte ainuli 
malemängus)!

Pärast seda,
kui vabrikuviled  kirenud on 
nagu ontlikud  kuked, 
tõ ttan  ma m äkke jooksujalu. 
A van  raske, kaarega ukse.
«Tere hom m ikut!»  
ütlevad m ulle 
kipsist M inervad  
ja Pallas A thenad.
«Tore, et tulid.
Meid iga päev külastab  
peale sinu  
veel 300 Eevat.»
«Täiesti loom ulik!» 
vastan ma neile.
«Naistel on teadm istejanu  
Ju iidne.
Seepärast
tagurlik vanapoiss jum al 
juba me esiemaga riidles. 
Kaasaegseil naistel f
ei m uu tunud  tak tika  
krookelkontsade moejoones. . 
K iusatus pole ku id  õun, 
vaid galaktika.
Mars ku tsub külla  . . .  
enda poole.
Seepärast uurim e täh ti 
ja  aatomeid, 
juurim e võrrandeid, 
leiame ioone, 
loeme luulet 
ja  analüüsime
ajalugu ning revolutsioone.»  
«Kahju, et m ind  
on valatud kipsi!» 
õ n n e tu  Pallas A thena  
nii ohkas.
«T antsiksin  m inagi 
sam bat ja l ip s i t . . .
A rvam ust avaldaks 
kunstide kohta ...»
Jäigi ta  vaeneke
nukrana maha nii
vestibüüli, m is võ lv itud  laega,
kurtm a,
et m iks pole loodud 
veel võim alust 
valida elam iskohta  
ja -aega.

TEENELISEKS TEADLASEKS
Ülikooli rektori 

prof. F. K lem enti 60. 
sünnipäeva täh is ta 
m isele ülikooli aulas 
on kogunenud üli
õpilased ja  õppe
jõud, F. K lem enti 
kolleegid ja  õpilased 
tem a 30-aastaselt 
pedagoogi- ja  tead 
laseteelt ning paljud 
teised.

T eadusala p ro rek 
to r J. Tam m eorg 
räägib F. K lem enti 
elust, tem a teadusli
kust tööst võtab sõ
na TA Füüsika ja  
A stronoom ia In sti
tuud i töötaja 
Tš. Luštšik, üks rek 
tori õpilasi.

EKP K eskkom i
tee sek re tär L. Lents- 
m an loeb e tte  EKP 
Keskkom itee ja  v a 
bariigi M inistrite 

Nõukogu te rv itu sk ir-  
ja. Õ nnitleb M. Kle- 
m ent, Ü lem nõukogu 
Presiidium i aseesi
mees. Ta loeb ette 
te rv itu sk ir ja  ja  te a 

tab, et rek to r F. K lem entile on om istatud teenelise teadlase a u 
nim etus. Õ nnitlevad ENSV R iikliku Kõrgem a ja  K esk-eri- 
hariduse Kom itee esimees M. Pesti, Leningradi R iikliku Ü li
kooli rek to r A. A leksandrov jpt.

T ervitusi toovad ka väikesed lasteringide isetegevuslased (fotol) 
ning rektori poegade laste nimel soovib õnne pojapoeg Aleksei.

Neid on palju, kes sel päeval tänavad  prof. F. K lem entit kui 
head pedagoogi ja  seltsim eest, su u rt tead last ja ühiskonnategelast, 
tänavad  kui avara hingega inim est.

Meie maierjale jälgides
«AEGA ON VAHE»

Vastuseks artikli «Aega on vähe»  
autorile L. Postile («Tartu Riiklik 
Ü llkoob nr. 16 17. m aist 1963) tea
tame, et tsiviilkaitse õpetam ine on 
õppeplaanides ette nähtud kõigile  
m editsiiniõdede ku rsustest osavõt-

SU LED  TOOLE!

M oment P. Kerese ja  K. O janeni vahelisest partiist.

Ц TRÜ kunstinõukogu vaatas
Щ läbi m assi- ja  koorilauluteks-
=  tide võistlusele saabunud  tööd.
§§ Võistlustööde nõrga tasem e
Ü tõ ttu  o tsusta ti kõik auhinnad
ü  jä tta  v ä lja  andm ata. Ü htlasi

Koori- ja massi- 
laulutekstide 

võistlus
A jaleh t «Tartu R iiklik  Ülikool» 

ja  TRÜ am etiühingu k lub i k u u 
lu tavad  v ä lja  koori- ja  massi- 
lau lu tekstide võistluse.

Võistlus on m õeldud selleks, 
et saada kõrge' ideelis-kunstilise 
tasem ega lau lu tekste , m is an n ak 
sid võim aluse lu u a  haaravaid  
kooriteoseid meie üliõpilasnoor
soo elust, tegevusest, ideaalidest, 
probleem idest, tunne tes t. Tekstide 
viisistam isest võ tavad  osa v ab a
riigi parim ad helik>ojad.

Võistlusele saadetavad  tööd 
võivad olla kõige m itm ekesise
m ates vormides, kusjuures eel
tingim useks on viisistatavus. 
Ootam e uudset käsitluslaad i ja  
huv itavaid  m õtteid  hum oristlike, 
lüü rilis te  j t .  tekstide  loomisel.

Koori- ja  m assilau lu tekste  h in 
natakse koos. A rvestatakse a i
nu lt seni ava ldam ata  ja  viisis- 
tam ata  tekste. Võistlustööd tuleb 
esitada kolmes eksem plaris v a 
ru s ta tu n a  m ärgusõnaga ning sa-

Kuidas arvestada puhkustasu
Puhkustasu  arvestam isel lä h tu 

takse töö ta ja  aasta  töötasust, s. o. 
puhkusele eelneva 12 kalend ri
kuu töötasust. Aasta töötasu ja 
gatakse 12-ga, m ille tulem usena 
saadakse keskm ine töötasu, mis 
jagatakse 25,6-ga, s. o. keskmise 
tööpäevade arvuga aastas. Sel 
teel saadud päevane keskm ine 
töötasu ko rru ta takse  puhkuse 
tööpäevade arvuga.

Sellist arvestuse korda rak en 
datakse sõltum ata sellest, kas 
puhkusele eelnenud aasta l on 
olnud töötasus m uutusi kas pa l
gam äärade tõstm ise või a landa
mise näol.

Kui töö ta ja  puhkus langeb k a 
lendrikuule, kus kuu keskm isest

tööpäevade (25,6) a rvust on v ä
hem tööpäevi, näiteks 24 või 25, 
siis on puhkustasu  vastava lt 
1,6 või 0,6 tööpäeva tasu  võrra 
väiksem  m ääratud  kuutasust, kui 
puhkus haarab  te rv e t ka lend ri
kuud (näiteks õppejõududel). 12-, 
18- ja  21-päevase puhkuse kor
ral on kõikum ine vastava lt väik 
sem.

Kui puhkus aga on kalend ri
kuul, kus tööpäevade arv  on kas 
26 või 27, siis tu leb  puhkustasu
0,4 või 1,4 tööpäevatasu võrra 
kõrgem  m ääratud  kuupalgast.

Sellised erinevused puhkus- 
tasus võrre lduna m äära tud  k u u 
töötasuga on tä iel m ääral keh ti
vad sel juhul, kui töö ta ja  töö ta

su puhkusele eelnenud  12 kuu  
jooksul ei ole m uutunud .

Kui töö ta ja  ta su  on puhkusele 
eelneva aasta  jooksul tõusnud 
või on töö ta ja  haige olnud, siis 
on puhkustasu  väiksem  töötasust.

R iigim aksud (tu lu - ja  laste tus- 
maks) arvesta takse  möödunud 
kuu eest jooksva k u u  I poole töö
tasudelt.

P uhkustasu  v ä ljam ak su  korral 
tehakse töö ta jaga  lõpparvestus 
nii töötasu kui k a  m aksude osas.

Töötasu ei ku u ’tu m aksustam i
sele, kui palgam äär ei ü le ta  60 
rubla.

E. ODRATS, 
p earaam atup ida ja  ase tä itja

teatam e, et es traad istsenaariu - =
mide n ing m assi- ja  koorilau- Ц
lu tekstide võistlust on piken- ц
datud  15. oktoobrini 1963. Щ 
A valdam e uuesti ka varem il- Ц
m unud võistlusjuhendid. ==

m a m ärgusõna kandva ü m briku 
ga, m illes on au tori nim i, elu- ja  
töökoht (õppeasutus).

Parim atele  töödele m ääratakse 
järgm ised preem iad: 
üks esim ene preem ia — 35 rbl., 
kaks te ist p reem iat — ä 20 rbl., 
kolm kolm andat preem iat ä

10 rbl.,
neli ergu tuspreem iat —- ä 5 rbl.

L ähtudes tööde tasem est võib 
žürii auhindadeks m ääratud  
sum m a teisiti jao tada või mõne 
preem ia jä t ta  v ä lja  andm ata.

Võistlustööde esitam ise v iim a
seks tä h ta jak s  on 15. okt. 1963. 
Võistlustööd tuleb  sa a ta  ajalehe 
«Tartu  Riiklik Ülikool» toim e
tusele Ülikooli tn . 18 või TRÜ 
am etiühingu klubi juha tuse le T ä
he tn . 29. Ü m brikul olgu m ärkus 
«Koori- ja  m assilaulude võistlus».
A jaleh t «Tartu Riiklik Ülikool» 

TRÜ am etiühingu klubi»

On lih tsa lt häbiasi, et ülikooli 
klubis — rääk im ata  kursuseõh- 
tu te st või m uudest üliõpilaskoos- 
viibim istest — pole me kuulnud- 
näinud  head es traad ie ten d u si 
kus nii või teisiti oleks peatege
laseks üliõpilane ise oma m ured s 
ja  rõõm ude, puuduste ning 
vajakajääm istega.

Sellepärast otsustasid TRÜ k lu 
bi ja  a ja leh t «T artu  Riiklik Ü li
kool» ku u lu tad a  välja  

ESTRAADISTSENAARIUMIDE 
VÕISTLUSE 

ning kutsuvad  kõiki TRÜ kol
lektiiv i liikm eid (üliõpilasi, õppe
jõude, teen istu jaid) ning as jah u 
vilisi ka väljastpoolt ülikooli 
võistlustest osa võtm a. Ka kol
lektiivsed tööd on tere tu lnud .

V ajatakse täism õõdulisi estraadi- 
stsenaarium e (lavalise esituse 
kestusega vähem alt üks tund), 
mis kajastavad  tänapäeva, on ak 
tuaalsed  n ing käsitlevad es traa- 
diliku vaim ukusega eelkõige ü li
õpilaselu ning ülikooli probleeme, 
on oma olem uselt võitlevad ning 
optim istlikud. Silmas tu leks p i
dada veel seda, et etendus oleks

jaile 20-tunnilise program mi ulatu
ses. Tsiviilkaitse loengud lülitati 
tunniplaani plaanikohaselt lõppenud  
kliiniliste praktikum ide asem ele  
kahe kahetunnise loenguga nädalas 
program mi koondam isega 10 tun
nile. Seega polnud tsiviilkaitse loen
gute näol tegem ist mingi lisakoor
musega,

S. ALT,
TRÜ vanem õpetaja

arusaadav  publikule ka v ä ljas t
poolt ülikooli. S aatem uusika ning 
stsenaarium ides esinevate la u lu 
de, tan tsude ja  kupleede noodid 
ja  tan tsude kirje ldused  ei ole 
nõutavad, peam ine on ju s t sõna
line osa. Siiski soovime, et stse
naarium is oleks ä ra  tähenda tud  
puuduvate laulude, tan tsude ja  
kupleede iseloom.

Valiku teeb žürii, kelle 
koosseisu teatam e hiljem . Žürii 
m äärab  ka kolm  auhinda (suu
ruses 70, 50 ja  30 rbl., m ida või
dakse žürii äranägem isel ka üm 
ber jagada). Peale selle ostab 
TRÜ klubi autorihonorari aluseJ 
ä ra  kõik  m ängim iskõlblikud stse
naarium id  ja  jä tab  endale ka õi
guse (m uidugi kooskõlastatult 
autoriga) kahest või m itm est s tse
naarium ist üht esitam iskõlblikku 
kujundada.

Tööd lasem e ajalehe «Tartu 
Riiklik Ülikool» k irjak asti (pea
hoone III korrus, vasakpoolne 
trepp), või kui need ju st kasti ei 
m ahu, siis annam e ä ra  to im etus
se (avatud esm aspäeviti, te isipäe
viti ja  kesknädalati) või TRÜ 
klubi juha ta ja le . Tööd m ahu tava
le üm brikule k irju tam e «Estraad» 
ning varustam e m ärgusõnaga; 
lisas olevas, sam a m ärgusõnaga 
varusta tud  kinnises üm brikus aga 
m ärgim e andm ed au tori kohta 
(perekonna- ja  eesnimi, teadus
kond, kursus ning aadress).

K onsultatsiooniks on alati v a l
mis TRÜ klubi ju h a ta ja  sm. 
A. Siimer.

Ärge unustage ka s tsen aa riu 
mide esitam ise viim ast täh tpäeva

15. oktoober 1963.
Võistluse korra ldajad . 
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TÄHELEPANU!
Tuletam e meelde, et kõik, kes 

taotlevad stipendium i, peavad 
eksamisessiooni lõppedes kohe 
esitam a avaldused.

A jalehe järgm ine num ber il
m ub 26. juunil.

Toim etaja J. FELDBACH

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 4760. MB 03365.



Raamatupalat
Kõigi m aade p ro letaarlased , ühlneqel

M aailm a esimene naiskosm onaut V alentina Tereškova ja  kos
m onaut Valeri Bõkovski on saabunud V olga-äärsesse linna, 
kus neid te rv itab  rõõmus rahvahulk .

HDeeL ükö
. Kohtad tänaval inim est, ke l

lest m õnikord on meeles a inult 
eesnimi ja  keda sinuga seob 
«esimese vahetuse greslane». Va- , .. , лт
hetad naeratusega «tere» ja  as- snn  meeles Napoleoni sõnu:

Kõrval raporteerivad «kraavi
hallid»:

Päike, tuu l ja  m etsa kohin, 
linnulaul ja vee vulin , 
rakkus käed ja  rõõmus meel 
saadavad m eid raudteel. 
L ühike asjalik a rtikkel Jaan 

Napalt selle kohta, et peaksim e

«Sõna «võimatu» esineb ainult 
alpide sõnaraamatus».

. . . istusim e tookord oma klubi

€ К 0 Л 'Щ

tüd  edasi, mõeldes edasi tärga
nud m älestustekillukest m öödu
nud suvest.

Aga kui jääd hetkeks tänava
nurgale seisma, läheb ju ttk i lah
ti ja m uidugi endastm õistetavalt 
«sina» peal. «Kas mäletad?»

Kas mäletad  . . .
. . .  p ikka  kätepesunõude rida kiiruga kokkulöödud pinkidel

pooleldi va lm inud kõrge b lokk- hilisööni. Käis film i «Rocco ja
m aja ees ja kah t m aruvihast teHn-a vennad» arutelu.
«prillitet» tudengit, kes ähvar- K ui alles äsja tu tv u n u d  in i-
dasid väikestele poistele tuupi mesed äkk i leiavad, et neil on
teha vee m ahavalam ise eest. Siis nii pa lju  üksteisele öelda, m itte
lasksid vallatud jõnglased jalga ku i m eedikule, keem ikule või fi-
ja  «suured» hakkasid kirudes loloogile, vaid lihtsalt ku i kaas-
nõusid täitma. lasele, sõbrale, kes arvab sinuga

. . .  tööpäeva lõppu. Kuidas ühtm oodi ja  vahel hoopis vastu-
seitseküm m end üleskääritud pidi, siis laienesid nagu kitsa toa
püksisäärtega lööktöölist-üliõpi- ajalehepaberiga ülelöödud seinad
last pudenes igal õhtul maha  
G RES-ist saabuvalt ka tkem a tu lt 
bussiderealt ja  viiekorruselise  
m aja ü ks ots hakkas otsekohe

ja öö akna taga astus paar sam 
m u eemale.

. . .  ladusime G RES-i laoplatsil 
telliseid. Töö oli lihtne: kui 400

sipelgapesana sagima. T u ttavad  k iv i kalasaba-taoline riv i puust
laušekatkendid: «Täna tu leb  aluse peal sassi läks, tu li uuesti
m eile külla  üks insener teha. Ja iga kahe tööpäeva te l-
G R E S -is t...»  — «Jaan, kas lisevirnad nõudsid uue paari la-
õh tuks plaate said? Teem e pä- bakindaid 25-le a jutise brigaadi
rast loengut tantsu.»  — «Üks on liikm ele ja tugevad tööm ehe-
juba. . õ h tu k s  pidim e küm m e portsjonid lõunat ehituse paari-
tü k k i saama ...»  — «Kes tahab sajakohalises sööklas,
a -avans-ssi-i?» . . .  ei virisetud. Vahel nuriseti

.r .m e ie  seinalehti, m ida v ist küll. N äiteks siis, ku i pool päeva
kadestaksid nende õed-vennad m õ tte tu lt lauahunn iku t üm ber
küue samba taga? tõstsime. Virnas oli kahesuguseid

Näiteks: laudu. M iks ei sorteeritud aga
«Täna hom m ikul alustasid 6 kohe autole tõstes?

keem iku t, muuseas poissi, tu tv u -  ■ ■ ■ hüdroelektrijaam  töötas, 
m ist betooni koostisega. T u tvu -

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKOO LI PARTEIKOM ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I
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TÖÖ OLGU PUHKUSEKS!
Nagu igal aastal, nii sõidavad ka tänavu  sa jad  üliõpilased kom 

somoli löökehitustele. Eesm ärgiks ei ole m itte  töö töö pärast, vaid 
üliõpilase m itm ekülgne areng, kollektiivsustunde süvenem ine, 
lugupidam ine tööinim este vastu, elu raskuste tundm aõppim ine jm.

Objektil on tööaja pikkuseks 7 tundi, suurem a osa päevast 
moodustab vaba aeg. K uidas veeta seda nii, et sellest oleks kasu 
üliõpilastel endil ja  ka  teistel?

K üsim ust a ru ta ti ülikooli komsomolikomitees.
O bjektide vahel toim ub sotsialistlik  võistlus. V õitjaid  au tasus

ta takse ELKNÜ Keskkom itee ja  ELKNÜ T artu  L innakom itee au 
k irjadega ja  neile korra ldatakse ekskursioon.

Selleks et oleks võim alik selgitada, missugusel objektil on ü li
õpilased kõige tublim ad nii töös kui ka vaba a ja  veetm isel, koostati 
kõigile objektidele ühises vorm is k o h u s t u s ,  m ida siis igal 
objektil jõukohaselt ja  võim aluste piirides täidetakse. K ohustuste 
tä itm ist organiseerib tööstaap eesotsas staabiülem aga, kes on ü h t
lasi ka aju tise algorganisatsiooni büroo sekretäriks.

K o h u s t u s e s  e ttenäh tud  ülesanded on üh tlasi ka so tsialist
liku võistluse tingim usteks, m ille tä itm ist arvestatakse parim a üli- 
õpilasriihm a väljaselgitam isel. Nii on fikseeritud  ülesanded töö, 
kuid ka poliitkasvatuse, k u ltu u ri-  ja  sporditöö alal.

K uu lõpus, pärast kokkuvõtte tegem ist staabiülem a ja  tööde
ju h a ta ja  poolt m ärgitakse tööalastest n ä ita ja te st päevaülesannete 
täitm ise pro tsen t ja  h innang töö kvaliteedi kohta. Kus see on või
m alik tuleks üliõpilastel tõsta oma kvalifikatsiooni. A rusaadavalt 
on nõutav eeskujulik  töödistsipliin ja  kõrge töökultuur.

Üliõpilased kohustuvad korra ldam a loenguid ja  poliitvestlusi 
üliõpilastele või kohalikele töö tajatele. Kui rühm as pole iiliõpilasi- 
iektoreid ettevalm istatud  loengutega, tuleb  ühiste jõududega v a l
m istada ette loeng või vestlus (kas oma eria la lt või aktuaalsetel 
poliitilistel teem adel). T em aatika võib olla kõige erinevam at la a 
di, peaasi et oleks huvitav  ja  kuu la ja ile  arusaadav. Läbiviidud 
loengute arv  m ärgitakse kuu  lõpul k o h u  s-t u s s e .

K o h u s t u s e s  nähakse e tte  ka tihedate sidem ete loomist 
kohaliku kom som oliorganisatsiooniga ja  kohtum isi tööeesrindlaste 
või vanade kom m unistidega. T ihedate sidem ete all tu leb  m õista 
igasugust koostööd kohaliku komsom oliorganisatsiooniga: seal, kus 
võimalik, võtavad meie üliõpilased osa rahvam alevate p a tru llre i-  
didest, annavad konsultatsioone kohalikele noortele, kes soovivad 
edasi õppida jne. Sam uti tu leb  iga objekti tööstaabil anda välja  
välkleht (tavaliselt üks kord nädalas) ja  olla koostöös kohaliku 
organisatsiooni kom som oliprožektori liikm etega.

Igal objektil peab olema üliõpilane, kes korra ldaks nõnda, et 
üliõpilased saaksid iga päev osta a jak irjandust.

On vajalik , e t suvetööde a ja l täieneks ülikooli komsomoliorga- 
nisatsioon, sest kus m ujal kui ühises töös on võim alik kõige p a re 
m ini seltsim ehi tundm a õppida.

Igas gupisleidub  isetegevuslasi. Seepärast võeti k o h u s t u s s e  
punkt, m ille kohaselt igal objektil tu leb  valm istada ette  kontsert 
või tem aatiline õhtu (lõkkeõhtu) ja  korra ldada ekskursioone.

Spordiga tuleb tegelda iga päev. Selleks on suvetööde objektid 
v a ru sta tu d  kõige hädavajalikuga kergejõustiku  alalt. T eretu lnud 
oleksid üliõpilasvõistkondade sõpruskohtum ised kohalike noortega. 
E t tänavu  kõik ülikooli objektid  asuvad veekogude ääres, k o rra l
datakse m itte  u juda oskavatele noortele ujum iskursused.

Ü laltoodust ei tohiks järe ldada, et eespool on an tud  am m endav 
ü ritu ste  kava. See, kuidas me vaba a ja  veetm isega rahu le  jääme, 
sõltub meie endi leidlikkusest ja  aktiivsusest.

ELKNÜ TRÜ Komitee
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Jälle ja  jälle kostavad ülikooli 
aulast p idu likud  m arsihelid. 
M ängitakse tušši. Üks, kaks, 
kolm  korda . . .  Siis on paus. Ning  
jälle alustatakse: üks . . .

Iga selline päev, p idu lik  ja  
rõõmus, viib ülikooli kuue samba  
vahelt hulga noori, - kes nelja,

ÕNN
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viie või koguni kuue aasta kes
tel on kogunud aima m ateris 
teadmisi, saanud siin etteva lm is
tuse tu levaseks tööm eheeluks. 
Viivad kaasa killukese suvepäe
vadest Narvas või Sirgalas, To
ris või Viljandis, m älestuse ü li
koolikaaslaste st ja õppejõudu
dest.

22. juun il jä tsid  39 ju risti h ü 
vasti ülikooliga, jälle üks lend. 
P iduliku lt kaunista tud aulasse 
kogunesid sõbrad ja  omaksed, 
õppejõud ja ülikoolikaaslased.

Lõpetajaid õnnitlesid dekaan  
prof. P. V ihalem , vanem õpetaja  
E. Raal, kaugõppeprorektor 
J. Adojaan ja  IV  kursuse ü liõpi
lane A. L ukk.

M. Eero tänas lõpetajate nim el 
kõiki heade soovide eest ja  lu 
bas, et nad ei unusta  tu lev iku sk i 
teadusetem plit.

T u ših e lid . . .  A n takse  kätte  
diplom  kiitusega Maie Eerole ja 
ülikooli kom som olikom itee se k 
retäri asetäitjale M ikk  Titm ale. 
Ja m itte  ainult diplom. Väike ro
heline raam atuke tõendab, et 
M ikk  T itm a on om andanud ka  
lektori üh iskond liku  eriala. Jaan 
Napale ulatatakse koos diplomiga 
alpinism iinstruktori ja üh iskond
liku  lektori tunn istus . . .

Maie Eerot, M ikk  T itm at ja  
Viktor P iirm anni ku i aktiivseid  
kom m unistlikke  noori autasusta
takse ELKNÜ  T artu  L innakom i
tee aukirjaga.

õnnitlused . Lilled. K okkuvõ te  
viie aasta jooksul teh tud  tööst. 
Päris töö rahva heaks aga alles 
algab, õ n n  kaasa!

Ühetasase värinaga kandusid
m ine oli nii põhjalik, et kõik hiiglase pulsilöögid üle meilegi,
ihu liikm ed olid elegantselt hai- Üllatas võluunne suikunud
lid. Lisaks sellele oleks m eid Okasroosikese m uinasju tum aa-
võinud kasutada samahästi ter- ilm .
m oelem endina ku i betoneerija- K u i olime hu lk aega seisnud
tena, sest päike paistis pähe na- elektrijaam a juh tim iskeskuses  valim iskoosolekul esines aruan -
gu röövel ja  jalad sulistasid kü l- loendam atute m õõteriistade ja  dega osaikonna parteibüroo sek-
mas vees. Ootame teie ettepane- aparaatide ees, ütles m eid saatev re tä r  E. M äepalu.
kuid  meie kasu likuks ärakasuta- insener: ■ Nii a ru an d ja  kui ka sõnavõtjad
miseks. K ah juks meil endil pead «K ui me ära läheme, jääb ко- konstateerisid  edusam m e õppe-
enam  ei jaga, sest kõhud on gu ööks siia a inult kaks inim est, jõudude ja  üliõpilaste teaduslike
täis.» tööde osas. Aruandeperioodil

Betoneerijad — term oelem endid  (Järg  lk -l 4.) kaitsesid osakonna kaks õppe-

l o u  M I E I E I L E S P E Ä
Lugupeetud suvetöödest osavõtja! Enne kui 

alustad  sõitu objektidele, kontrolli hästi, kas Sa 
ei ole unustanud  kaasa võtm ast te rve t rida elu
liselt vaja likke esemeid.

Kõigepealt varu  tööks vastup idav  rõivastus ja davad lääne filoloogia IV kursuse üliõpilased; 
vaja liku l m ääral pesu n ing m uid rõivastusese- Võru rajooni M unam äe kolhoos, kuhu  sõida- 
meid, ka vihm am antel. Ja lanõudest on vajalikud  vad keem iaosakonna III kursuse üliõpilased, 
kas tennised, kingad, ketsid või siis säärikud. 1« _ Ч 1 iuulini
Kaasas peavad olema tekk  ja  linad, aga ka to i
dunõud (kruus; ta ld rik , nuga, kahvel, lusikas). Põlva rajooni «Aurora» kolhoos, kuhu  sõida- 

E t ikka koos saaks ä ra  m inna, kogunem e jä rg - vad vene filoloogia osakonna I, m atem aatikaosa- 
miselt: konna IV, eesti filoloogia osakonna I ja III k u r-

N arva sõitjate  esim ene vahetus koguneb 3. suse üliõpilased, 
juu lil kell 12, teine vahetus 1. augustil kell 12
peahoone juurde;

V iljandi ja  Tori esimesel vahetusel on kogune
mine 3. juu lil kell 14, teisel vahetusel 1. augus
til kell 14 peahoone juurde;

T artu  objektil tööle asu ja te  esimene vahetus 
koguneb 3. juu lil kell 16, teine vahetus 1. augus
til kell 16 peahoonesse auditoorium i nr. 1.

• Kohale ilm uda t ä p s e l t .  K aasa võ tta  pass, 
rahvam alevlase pilet.

Võta kaasa veel tu b lit tööindu, oh trasti opti- 3. ja  16. augustil, 
mismi ja  lõbusat tu ju! kell 15.

PARTEI-ALGORGANISATSIOONIDES
K ehakultuuriosakonna parte i- jõudu (A. V iru ja  R. Nõvandi) E riti tu leks esile tõsta sellist uu t

algorganisatsiooni a ruande- ja  vä itek irju , dissertatsioon valm is töövorm i nagu õppetöö ühenda-
E. K udul, valm im isjärgus on veel m ine erialase tööga ühiskondli- 
m itu  väitek irja . M ärgiti tea tud  kus korras. Nii töötavad ühis- 
edusam m e ka kasvatustöös, kuid kondlikus korras 23 õ igusteadus- 
põhjalikum alt peatu ti puudu  jää- konna üliõpilast T artu  linna 
kidel. p roku ra tuu ris  prokuröri ühis-

K ehakultuuriosakonna büroosse kondlike abidena, 4 üliõpilast
valiti A. Viru, U. K angur, m iilitsaosakonnas ühiskondlike
F. Kudu, H. Valgm aa ja  Õ. R ein- operatiivvolinikena, 7 üliõpilast 
tarn. rahvakohtu  kaasistu jatena. M a-

* jandusteaduskonna üliõpilasi on 
H ilju ti toim us aruande- ja  rakendatud  edukalt linnanõuko- 

valimiskoosolek Õ igus-M ajan- gu alalise rahanduse ja  kauban- 
dusteaduskonna parte i-algorga- duskom isjoni aktiv istidena. Seo- 
nisatsioonis. A ruande aastasest ses sellega, et m öödunud sügisel 
tegevusest esitas algorganisat- ilm nesid tõsised puudused kom - 
siooni sek re tär E. Salum aa. som oliorganisatsiooni töös, ise- 

A lgorganisatsiooni töös oli pea- äranis lepliku ja  p rin tsiib itu  suh- 
tähelepanu  suunatud  ideoloogili- tum isena m itm esugustesse v ä ä r
sele kasvatustööle, m is kajastus nähtustesse, seadis parteibüroo 
nii aruandes kui ka sõnavõttu- töös kom som oliorganisatsiooniga 
des. A lgorganisatsiooni büroo üheks täh tsam aks ülesandeks 
in itsiatiiv il rakendati rida uusi 
töövorme (teoreetilised konve
rentsid  aktuaalsetel probleem idel 
M ajandusteaduskonnas, kursusel 
õpetavate õppejõudude nõupida
mised, po liitin form aatorite  in s t
rueerim ine kvalifitseeritud  spet
sialistide poolt jne.). Tänu uu te

ÜLIÕPILASI O O TA V A D ...
3.—-31. juu lin i 

Põlva rajooni G orki-nim . kolhoos, kuhu  sõi-

1.—-15. augustini 
Põlva rajooni G orki-nim eline kolhoos, kuhu 

sõidavad farm aatsiaosakonna III kursuse ü liõpi
lased,- ^

16.—-31. augustin i 
Põlva rajooni G orki-nim eline kolhoos, kuhu 

sõidavad m atem aatikaosakonna IV kursuse ü li
õpilased.

Kolhoosidesse sõidetakse 3. ja  16. juu lil ning 
V äljasõit peahoone ju u rest

tõsta komsom oliorganisatsiooni 
võitlusvõim et ja  kasvatada eriti 

kom som oliaktiivis parte ilis t 
p rin tsip iaalsust igasugustesse 

väärnäh tustesse suhtum isel. Ühe 
konkreetse vorm ina kasu tati sel
leks ä ra  puudum iste põhjenda
m ist kursusekollektiiv i ees. Kui

töövorm ide kasutuselevõtm isele Õ igusteaduskonnas võime m är-
m uutus ideelis-poliitiline kasva- gata juba tea tu d  tulem usi, siis
tustöö tunduva lt konkreetse- M ajandusteaduskonnas on kom-
maks — õppejõud saavutasid  ü li- som oliaktiivi kasvatam isel veel
õpilastega parem a kontakti, po- tunduva id  puudujääke, 
liitinform atsioonid on m uutunud  Koosolek tunn istas büroo te-
sisukam ateks. Jä tk a tak se  iseloo- gevuse rahuldavaks. Uueks sek-
m ustuste koostam ist ü liõpilaste- re tä rik s  valiti E. Laasik, büroo
le vastava kursuse aktiivi poolt, liikm eiks J. M äll ja  A. Paltser.



ÜHEKSAKÜMMEND AASTAT
Akadeemik peofessoe J O H A N N E S  V O LD E M A R  V E S K I auväärne tähtpäev

Mõnest pindunud lauseveast
Meie ajalehele k i r ju tanud akad.  prof. J. V. Veski

Meie lauseehitus nõuab mõneti 
kordaseadm ist. Sest selles esineb 
paiguti sõnade järjes tus!, lauselü- 
hendusi ja väljendusviise , m is ei 
ole omased eesti keelele. Käesole
vas sõnavõtus peatun lü h ida lt paa
r il väljendusm oodusel, kus eesti ja a 
tav kõne on lauses eks liku lt asen
datud eitavaga. Nende ju htu de il
lustreerim iseks kasutan aja lehtedes  
ilm unud lausenäiteid.

Osalt on sellesse sektorisse kuu  
luvaid  näiteid eksiteele v iinud  ve 
nekeelse p a rtik li ни sisu ühekülgne  
raken dam in e. Pole n im elt arvesse 
võetud, et sel p a rk tik li l on kaks si
su: 1) jaa tav  (näiteks кто б он ни 
был’ kes ta iganes oleks’ olgu ta 
kes tahes’) ja  2) e itav  (näiteks  
ни с места’ m itte  p a ig astk i’). K um 
m agi tähendusega laused on eesti 
keelde üle võetud eitavas kõnes, 
niisiis on ka jaatavasisulised laused 
saanud e itavakõnelise ehituse. V ii
m ast laadi vä ljendusviis  on ebaloo
g iline  ja  va jab  seepärast tu n g iva lt 
parandam ist. Sel otstarbel tu leb  
kõ rvale  heita sellised laused, nagu: 
Kui keerulised niisugused problee
mid ka ei oleks, saab neid regu lee
rida, Kuidas sa ka ei puikle, tuleb 
sul see ülesanne ikkagi täita, ja  
nendes teha näiteks järgm ised  pa
randused: Olgu niisugused problee
mid kui keerulised tahes, saab neid 
reguleerida, Puikle kuidas tahes või 
Kuidas sa iganes puikleksid, tuleb 
sul see ülesanne ikkagi täita.

Jaatavasisulisi lauseid on m eil 
veel teiseski ühenduses eitavasse 
vo rm i raken datud  ja  seeläbi v ä ä ra 
le teele satutud. N im elt on eesti 
keel kui soom e-ugri kee 'tep ere  l i i 
ge endasse vastu võtnud lauseehi
tu s lik ke  laene indo-euroopa (vene, 
saksa jt.) keeltest, kusjuures ei ole 
aga igakord  arvesse võetud ku m 
m aski keelkonnas esinevaid e rin e 
vusi. Näiteks vene, saksa, Inglise Ja

prantsuse keeles asetatakse jaa ta- 
vavorm ilise  öeldise ette eitussõna 
(не, n icht, non, ne . . .  pas) ja  nõnda 
saadaksegi neis keeltes eitavasisu- 
line öeldis (teatavasti ei ole m a in i
tud keeltes e itavakõnelis t vo rm ika - 
tegooriat). Sealt on jaatavasisulised  
ve rb ivo rm id  koos eitussõnaga tih 
tig i eesti keelde üle võetud ja  omad 
eitavakõnelised m orfeem id  ta rv ita 
mata jäe tud . Ja nii on m eil siis 
maad võtnud eesti keele g ram m a
tika le  võõrad m itteõigustatud v ä l
jendid , nagu neid esineb m eie k ir 
jakeeles ko rd u va lt, näiteks: Seda 
tõendab m eisterlikult lavastatud  
Ed. Vilde teos «Külmale maale», 
mis polnud (pro oli) suursaavutis 
mitte ainult kohalikus teatris, vaid 
kogu meie vabariigi selles teatriaas
tas; Hunfalvy pole hinnatav (pro on 
hinnatav) mitte ainult m itm ekülgse  
uurijana, vaid eriti teadusliku töö 
organiseerijana Ungaris ja noorte 
teadlaste innustajana ning kasvata 
jana. Kuid m itte  a la ti ei saa seesu
guseid lauseid k o rrig e erid a  eeltoo
dud v iis il, va id  neid tu leb  vahel 
u la tu s liku m a ltk i te is iti vorm istada; 
näiteks peab lausesse Me mitte a i
nult täidame, vaid ka ületam e se its
me aasta plaani tegem a järqm ise  
paranduse: Me täidam e seitsm e aas
ta plaani ja pealegi ületam e selle. 
Sama laadi üm bervorm is tam ist 
nõuavad veel m uud ki taolised lau 
sed, nagu: Me mitte üksnes jõuame 
Ühendriikidele järele, vald nendest 
ka ette, Niisugune poliitika mitte 
üksnes takistab Saksamaa taasühen
damist, vaid tõukab föderatiivvaba- 
riigi endam õrva ja  katastroofi oht
likule teele.

K ahtlem ata lisandub kõhe- ja  k ir 
jakeele le  ühtlust, lih tsust ja  m õtte
selgust, kui jaa tav  lauseline vä lj«n - 
dussisu om andab eespooltoodud 
Juhtudel e ra n d itu lt jaa tavakõnellse  
lauseehituse.

Sünni- ja nootu&mail

Täna, 27. juun il saab 90-aas- 
taseks Eesti NSV teeneline te ad 
lane akadeem ik professor Jo 
hannes V oldem ar Veski, Sajad 
ülikooli lõpetanud em akeeleõpe
ta jad , meie ja  vennasvabariik ide 
keeleteadlased, lugupeetud ak a
deem iku kolleegid ja  sõbrad, ko
gu meie keelehuviliste arvukas 
hu lk  ü tleb  selle tähe lepanuväär
se juubelipäeva puhul teenekale 
teadlasele siiraid  õnnitlus- ning 
tänusõnu.

Säilitada üheksaküm ne-aasta- 
sena veel te rv is n ing töövõime
— liiatigi kui selja tah a  on jä ä 
nud nii palju  väga pingsat ning 
hoolikat tööd, m illest jä tkuks 
m itm ele mehele kogu eluks — 
ju b a  seegi fak t sunniks m ütsi 
m aha võtm a selle auväärse halli 
peaga m ehe ees. Kui me aga 
veel p isutki lähem alt vaatlem e 
selle teadlase elutöö sisu, siis 
saab seda ilm sem aks selle tohu 
tu  v ää rtu s  ning ulatus.

A kadeem ik J, V. Veski sündis 
1873. aastal P õh ja-T artum aal 
end .' K udina vallas, alghariduse 
sai V aidaveres ja  M aarja-M ag- 
daleenas. Jä rgnes «M auruse 
kool» — H. T reffneri eragüm - 
naasium . Siis riik likud  küpsus
eksam id N arvas 1896. a., õpingud 
T artu  ülikoolis loodusteaduse 
alal (samal a ja l ka töö õpetajana 
tollessam as «M auruse koolis», 
kus siis te iste  hulgas õppis ka 
A. II. Tam m saare), elav üh is
kondlik  tegevus — kaasa arva tud  
ka  osavõtt eesti ja  lä ti ü liõpilas
te  m arksistlikust rühm itusest, 
koduõpetaja Harkovis, keeleline 
to im etaja  ja  a jak ir ja n ik  m itm e 
ajalehe toim etuses — niiviisi 
möödusid juub ila ri noorusaas
tad.

A jalehti keeleliselt redigeeri- 
des n ing . iluk irjandust tõlkides 
om andas J. V. Veski oma esim e
sed keelelised kogem used ning 
veended. Juba  sa jandivahetusel

K. A. H erm anni entsüklopeediat 
kritiseerides püstitab  ta  k ir ja 
viisi jä rjek ind luse  ning rah v a
likkuse nõude. Eestim aa R ahva
hariduse Seltsis töötades saab 
Veskist nn. keelekonverentside 
(neid oli aasta il 1908—1911 kok
ku neli) korraldam ise hing. Neil 
konverentsidel a ru tle ti k ir ja 
keele üh tlustam ist. K onverentsi 
otsused avaldati juub ila ri v ä lja 
töötuses 1912. aastal. Järgnevas 
võitluses nn. keeleuuendusliku 
suunaga kaitses J. V. Veski pal
jude aasta te  vältel keele rah v a
likkuse, o tstarbekuse, sirgjoone
lisuse, süsteem ipärasuse n ing loo
gilisuse printsiipi. Püsiva aluse 
ühtlase n ing norm eeritud  k ir ja 
keele arengule lõi akadeem ik 
Veski «Eesti keele õ igek irju tuse- 
sõnaraam atu» (1918) ja  k ap itaa l
se «Eesti Õ igekeelsuse-sõnaraa- 
m atuga» (I—III, 1925—1937), m il
lest nii või te isiti läh tuvad  kõik 
hilisem ad õigekeelsus-sõnaraa- 
m atud. Selle suure töö tegi ju u 
b ila r ä ra  Eesti K irjanduse Seltsi 
teadusliku  sek re tärina  (1914— 
1922), a ja k ir ja  «Eesti K irjandus» 
to im eta jana (1915—1934) ja  T a r
tu  Ülikooli eesti keele lektorina 
(alates 1919. a.) töötades.

Lisaks sellele on ju u b ila r kuni 
viim ase ajan i avaldanud küm 
neid artik leid . L isatagu veel, 
et ülikooli õppejõuna töötades on 
ta  loonud oma süsteem i eesti 
keeleõpetuses.

Kuid see on vaid üks lõik 
juub ila ri elutööst. Otse tita a n li
ku loomejõu, kannatlikkuse ning 
visadusega on akadeem ik Veski 
töötanud em akeelse oskussõna
v ara  loomisel. Ju b a  nõukogude- 
eelsel perioodil oli trü k is t ilm u
nud üle 30 J. V. Veski keelelisel 
kaasabil loodud oskussõnastiku 
(kogum ahus üle 100 000 sõnaga) 
väga paljudel teadusaladel, kus
ju u res  J. V. Veski poolt peam i
selt tu le tam ist n ing m urdesõnu 
kasu tades on loodud küm neid tu 
handeid  uudissõnu. N iisugused 
praegu  ü ld tun tud  sõnad, nagu 
haigla, iive, ravi, toime, tõend, 
väljak, väljend jt. on J. V. Veski 
keeleline looming. Ju u b ila ril on

otse h indam atu id  teeneid selles, 
et m eil on olemas ajakohane 
em akeelne teaduslik  term inoloo
gia. V aja on vaid, et tem a poolt 
a lu sta tud  tööd sam asuguse süs- 
teem ipärasusega jä tkataks, et 
m itte  m aha jääda tänapäeva te a 
duse ja  tehn ika torm ilisest a re n 
gust. K ui kõnelda veel leksi- 
kograafia-alasest tööst, tu leb  
k ind lasti m ärk ida seda, et 
J. V. Veski viis (koos B. P ravdi- 
niga) lõpule varem  P. A rum aa 
poolt a lusta tud  «Vene-eesti sõna
raam atu» (1947) ja  koostab p rae
gu veelgi m ahukam at vene-eesti 
sõnaraam atu t.

Ju u b ila r  pole k irju ta n u d  pikki 
m onograafilisi uurim usi, ta on 
kuni viim ase a jan i olnud ak tiiv 
ne looja. Tem a tööl on olnud v a 
hetu  p rak tiline  väärtus. Selles 
ongi juub ila ri aegum atud teened 
eesti k irjakeele ajaloos. Kes vä
hegi tunneb  selle töö iseloomu, 
see teab, m issuguseid tohutu id  
eelteadm isi, aega, kanna tlikkust 
ja  püsivust see kõik vajab. 
Noortel teadlastel on ju u b ila rilt 
palju  õppida.

Nõukogude võim on akad. 
J. V. Veski elutööd kõrgelt h in 
nanud. 1944. a. sai ta  TRÜ do t
sendiks, 1945. a. an ti ta lle Eesti 
NSV teenelise teadlase aunim e
tus, 1956. a. n im etati ta  akadee
m ikuks, järgm isel aastal an ti 
ta lle  professorikutse. K uni 1955. 
aastan i juha tas ta  TRÜ eesti kee
le kateedrit. Kogu sõjajärgse a ja  
on ta  esim ehena juh tinud  Em a
keele Seltsi tööd, olles ühtlasi 
ka seltsi auliige.

Üle kolme ja  poole aastaküm 
ne on ju u b ila r ülikoolis õpetanud 
ja  kasvatanud  tu levasi keeleõpe
ta jaid , ülikooli teadusliku  nõu
kogu liikm ena pole ta  alm a m a
te r’ ist eemale jään u d  ka praegu.

Soovime kogu oma kollektiivi 
nim el lugupeetud juubilarile , v ä 
sim atule töömehele, su u rep ä ra
sele n ing soojasüdam elisele in i
m esele veel palju  töörõõmsaid 
aastaid, sest — me team e seda 
väga hästi — ilm a tööta ei oska 
Te e tte  k u ju tad a  ühtegi päeva 
oma elust.

Olime seda mõnda aega k a 
vatsenud, teoks sai see 4. sep
tem bril 1962. a. sügisenäoga p il
visel päeval, m illal aeg-ajalt 
vihm agi tibatas. Sõitsim e meie 
vanim a keeleteadlase akadeem ik  
J oh. V. V e s k i  sünnikohta  K u-  
dinale Jõgeva rajoonis. Meil oli 
õnne — saime selle sõidu teha  
koos akadeem iku endaga.

Ja nii m e siis sõidame mööda 
Narva m aanteed linnast välja. 
Autorooli taga istub keeletead
lane A sta  Veski, kõrval tem a isa 
Joh. V. Veski, auto tagaistmel 
aga kolm  noorem at filoloogi, 
akadeem ikust peaaegu terve  
inim põlve nooremad  — dots. 
Ed. Vääri, dots. H. R ätsep ja  
allakirju tanu.

A u to  sõites jõuam e vestelda  
paljustki: keelelisest diskussioo
n ist ajalehes «Sirp ja  Vasar», 
«Värska Õpetajate kirjast», 
«õigekeelsuse sõnaraamatust», 
Em akeele Seltsi keelepäevadest 
ja  m uust. P ikkam ööda kaldub  
ju t t  m inevikuradadele. J. V. Ves
k i m eenutab lugusid oma lapse
põlvest ja noorusaastatest. K ui 
jõuam e Vaidavere küla teedele, 
on tal pa lju  ju tustada  tu tta va 
test paikadest ja  omaaegsetest 
kohalikest tegelastest.

Sm . A sta  Veski osutab vasa
kul ees olevale m etsatukale:

«Seal ongi K aasiku ta lu , isa 
sünnita lu  ...»

Teeotsal auto peatub ja  me tu 
leme välja. J. V. Veski tu tvustab  
üm bruskonda. Saame teada, et 
tem a isatalus alustas tegevust 
kohalik segakoor küm m ekonna  
lauljaga. Isal oli kodus väike  
orel ja kohalikud noored käisid  
pühapäeviti seal laule õppimas.

K ui pärast lauluõppim ist laiali 
m indi, siis m uidugi lauldes. E ri
ti hästi kõlasid laulud ilusa p u h 
ta kaasiku a l l . . ,

Käim e J . V. Veski sünnita lu  
õuel. Midagi omaaegset siin aga 
paraku säilinud ei ole. A kadee
m iku  sünnim aja  on mõne aasta 
eest m aha lõhutud, õu näeb välja  
teisiti.

J. V. Veski kodutalu ligidal on  
Vaidavere külakool. K äim e seal
gi. Vana koolim aja on veel al
les. On säilinud ka  omaaegne 
ruum ide jao tus, ku id  nüüd  ka 
sutatakse m aja seda otsa elam u- 
na" Y- V es№ käis siin m ajas  
koolis ühe talve. Ta näitab m ei
le, kus elas külakooli õpetaja, 
kus oli klassitoas tahvel jne. 
M õnusa huum origa pajatab ia, 
kuidas ta oma  isaga esim est 
korda õpetaja juures käis salmi 
lugemas.

Tagasiteel linna peatum e end i
se M aarja-M agdaleena kihelkon 
nakooli juures, kus J. V. Veski 
õppis aastail 1883— 1887. Kooli
m ajale on ehita tud peale teine  
korrus ja  /nüüd  asub siin Järve  
Keskkool.

Varsti oleme tagasiteel linna. 
Ilm  on endiselt pilves, kuid  
ülesvõtteid  on siiski teh tud  ja 
mis peam ine  — koos akadeem ik  
J. V. Veskiga oleme ära käinud  
tem a sünnim ail. Tem aga koos 
astusim e tü k i maad tagasi m in e
v ik k u  ja saime põgusa ku ju tluse  
neist kohtadest ja  kaugetest 
aegadest, kust on sirgunud meie 
suurim  keelekorraldaja ja eesti 
kirjakeele sõnavara rikastaja.

HEINO AH VEN

Fotol endise V aidavere külakooli hoone.



V iim astel aasta te l toim unud 
parteiorganisatsiooni m õju tu 
gevdam ise üheks teguriks on 
meie kollektiivis olnud parte i 
ridade arvu line kasv. Käesoleval 
mom endil on arvel 316 kom m u
nisti, neist 281 N LKP liiget ja  
35 liikm ekand idaat! M itmed alg
organisatsioonid on õigesti pöö
ranud  tähelepanu  nendele töö
lõikudele, kus varem  kom m unis
te  ei olnud või kus nende osa
täh tsus oli väike. N äiteks kaks 
aasta t tagasi ei olnud ülikooli 
õppetöökojas üh tk i kom m unisti,

jõud on kommunistid, astuvad 
parteisse nii parim ad  üliõpilased 
kui ka õppejõud ja  aspirandid. 
N äiteks ajaloo-osakonna IV k u r
susel on 6 noort kom m unisti. 
Siin on oma m õju avaldanud  see 
pidev õppe- ja  kasvatustöö, m i
da kom m unistid-õppejõud on ü li
õpilastega teinud. Sam al ajal 
eesti keele ja  soom e-ugri keelte 
eriala üliõpilaste hulgast on jä 
relkasvu viim aseil aästail sirgu
nud väga napilt. N ähtavasti 
peaksid teaduskondade ja  osa
kondade parteibürood erilise tä -

K A S V A T A D A
väärilist vahetust

käesoleval a ja l on neid seal 
kolm, arvu tuskeskuse kollektiiv 
on ülikoolis üks nooremaid, kuid 
ka seal on juba välja  k u ju n e
nud väike parte ig rupp  (3 NLKP 
liiget ja  1 liikm ekandidaat).

Viimaste aasta te  jooksul on 
vastu  võetud te rve  rida tublisid  
seltsim ehi A rstiteaduskonnast, 
nagu neuroloogiakateedri ju h a 
ta ja  dots. E. Raudam , TRÜ te a 
dusala p rorek tor dots, J. Tam m e
org, sisehaiguste kateedri ju h a 
ta ja  J. Riiv, TRÜ ÜTÜ nõuko
gu esimees H. S illastu  jt.

K iire arvulise kasvu tulem usel 
on ülikooli parteiorganisatsioon 
kom m unistide parte istaaži jä rg i 
väga noor. P arte i liikm ekandi
daadid  ja  kuni kaheaastase par- 
teistaažiga liikm ed m oodustavad 
ligi poole kogu organisatsioonist. 
Se6 asjaolu nõuab eriti pidevat 
tööd noorte kom m unistidega. 
O lukorda sel alal kehaku ltuu ri- 
osakonnas, A rstiteaduskonnas ja  

Ö ioloogia-Geograafiateadus- 
konnas on ülikooli parteikom itee 
a ru tan u d  oma koosolekuil. Ko
m itee leidis, et parte io rgan isa t
siooni osatähtsus on suurenenud, 
on tõusnud kom m unistide au to 
ritee t õppejõudude ja  üliõpilaste 
hulgas, paranenud  on komsomo
liorganisatsiooni parte iline ju h ti
mine, senisest suurem at tähele
panu  on pööratud noorte kom 
m unistide ideelis-poliitilisele kas
vatam isele.

K uid sam al a ja l m ärg iti ka 
rida  puudusi. M itm ed noored 
kom m unistid võ tavad parte i- 
tööst vähe osa, avaldavad p a rte i
koosolekutel harva  oma arvam ust 
ega tä id a  kaalukaid  ühiskondlik
ke ülesandeid.

Üliõpilased m oodustavad käes
oleval a ja l lig ikaudu 30% kom 
m unistide üldarvust. Igal aastal 
lõpetab ülikooli k ü lla lt suur arv  
kom m uniste (1962. a. 30, käes
oleval aasta l 17). Sam al a ja l ole
m e käesoleva õppeaasta jooksul 
parteisse vas tu  võtnud ainu lt 7 
üliõpilast. Peale selle astus I 
kursusele õppim a 9 kom m unisti. 
Nagu näem e, üliõpilaste-kornm u- 
n istide a rv  on vähenenud. K as- 
vubaas on m eil tublide, poliitili
se lt arenenud  ak tiivsete ü liõpilas
te, eelkõige kom som oliaktivistide 
näöl suuj\ A nalüüsides olukorda 
parte i ridade kasvu alal näeme, 
et tavaliselt seal, kus ka teed ri
ju h a ta jad  n ing staažikam ad õppe-

helepanu alla  võtm a need k u rsu 
sed, kus k a teed riju h a ta jad  on 
parte itud , ja  suunam a sinna k u r
susejuhendaja teks eeskätt kom 
m uniste.

Mõnede algorganisatsioonide 
nõrk töö on näh tavasti ting itud  
m itte niivõrd sellest, et üliõpila
si tun takse  vähe, vaid pigem 
seepärast, et üliõpilaste e tteva l
m istam ist parteisse astum iseks 
alah innatakse (Bioloogia-Geog- 
raafia teaduskonnas, M ajandus
teaduskonnas ja  mujalgi). Üli
õpilaste ettevalm istam ine par
teisse astum iseks on teatud  m õt
tes tõepoolest töö, m ille tulem usi 
algorganisatsioonid kuigi kaua 
kasutada ei saa — üliõpilane lõ
petab ju  tea tud  aja p ärast ü li
kooli — kuid seda täh tsam  on 
sellesuunaline töö nende kollek
tiivide jaoks, kuhu  ülikooli lõ
petam ise jä re l suunaksim e m itte 
lih tsa lt kõrgem a haridusega 
spetsialisti, vaid ka  parteitöö  ko
gem ustega, ideoloogiliselt k a ra s
ta tu d  noore.

K om m unistide individuaalne 
töö kutsealal n ing ühiskondlikus 
tegevuses silm a paistnud  inim es
te ettevalm istam isel parteisse as
tum iseks on senini veel väga 
ebaühtlane. Enam asti hoolitseb 
algorganisatsioonides parte i r i
dade juurdekasvu  eest kitsam  
ak tiiv  (büroode liikmed, g rup i- 
organisaatorid , üksikud suurem a 
staažiga kom m unistid). Ometi 
puutuvad  ka teised kom m unistid 
iga päev nii õppetööl kui ka õp- 
pevälise töö käigus kõige tih ed a
m ini 4?okku üliõpilastega ja  oma 
kolleegidega. U ute seltsim eeste 
soovitaja tena parteisse vastuvõ t
misel korduvad  sagedasti ühed 
ja  sam ad nimed: J. A nanjeva, 
P. Alles, L. Eringson, Ü. Kaasik, 
A. Köörna, M. Lõhmus. A. Metsa,
D. M etšetin, K.-S. Rebane, K. S ii
livask. Sam al a ja l pole pikka 
aega andnud üh tk i soovitust või 
on seda te inud  väga harva kom 
m unistid  K. Bachm an, J. G urje- 
va, V. K allas jt.

Käesoleval õppeaastal lahkub 
ülikoolist lõpudiplom iga 17 noort 
kom m unisti. Saabuva uue õppe
aasta  esim estest päevadest a la 
tes peam e m õtlem a sellele, ku i
das kasvatada neile u u t väärilist 
vahetust, et igal aasta l lõpetaks 
ülikooli üha rohkem  noori kom 
m uniste — ideeliselt karasta tud  
aktiivseid kom m unism iehitajaid.

Õppeedukus 
on paranenud

Õ igus-M ajandusteaduskonna 
kaugõppe suvine õppe-eksam i- 
sessioon on lõppenud. õppe- 
eksamisessioonist võttis osa 
400 üliõpilast ehk 82°/o T artu  
gruppi kuu luvatest kaugõppija- 
test. K augõppijate õppedistsipliin 
on paranenud. Sessioonile m itte- 
tu leku põhjustest teatavad  ü li
õpilased aegsasti ja  püüavad 
individuaalses korras eksameid 
siiski hiljem  sooritada, et m itte 
oma kursusest m aha jääda. Kõi
ge arvukam alt olid kohal M ajan 
dusteaduskonna kaubandusöko- 
nom istide I kursus (98%), ra h a n 
duse ja  krediidi h aru  IV kursus 
(89%). H ea oli ka õ igusteadus
konna IV kursuse tööst osavõtt 
(85% koosseisust).

O savõtt loengutest ja  konsul
tatsioonidest oli elav. Eksam ite 
tagajä rjed  on paranenud. «Önne- 
katsujad» on peaaegu kadunud. 
Eksam itele m innakse hea e tte 
valm istusega. Nii said rah v u sv a
helises õiguses dots. A. U ustali 
juu res 25 eksam ile tu lnud  üliõpi
lasest 22 h inde «väga hea» ja  
«hea». Nõukogude tsiviilõiguse 
üldosas tegid vanem õpetaja
H. Ringi juu res II kursuse 30 
üliõpilasest 22 üliõpilast eksami 
hindele «hea» ja  «väga hea».

M ajandusteaduskonna I k u r 
suse 26 üliõpilasest sooritasid 
eksam i dots. B. Veim eri juu res  
16 h indele «hea» ja  «väga hea», 
õppeaines «Põllum ajanduse too t
mise ökonoomika, organiseerim i
ne ja  planeerim ine» olid vanem 
õpetaja M. Loimi poolt h innatud  
üliõpilaste teadm ised ainu lt h ea 
dena ja  väga headena.

P arim ate  h innetega lõpetasid 
õppe-eksamisessiooni õ ig u stea 
duskonna I kursuse üliõpilased 
Johan M ärtens ja  M ihhail Ho- 
dorjonok, II kursusel P eeter T ee
salu ja  H elm uth V irkus.

M ajandusteadukonnas olid p a 
rim ad rahanduse ja  krediidi haru
I kursusel M art Sõrg ja  Riina 
Taim la, II  kursusel A bram  Ro
senberg ja  Valdek K raus. K au- 
bandusökonom istidest saavutas I 
kursusel parim aid  hindeid Ilm ar 
T reial.

õppeedukusele aitas kaasa ka 
see, et meie m ajandusosakonna 
poolt oli sellel õppe-eksam ises- 
sioonil kaugõppijate m aju tam ine 
parem ini lahendatud , kui oli see 
talvise! õnpe-eksamisessioonil.

L. KANGUR

ÜLELIIDULISELE 
KONGRESSILE

P ühapäeva õhtul sõitsid Lenin 
gradi ülikooli õppejõud prof. 
K. Ramul, I. Unt, K. Toim ja 
U. Siim ann, e t võtta osa psühho
loogide II üleliidulise kongressi 
tööst. U. S iim ann esineb konve
rentsil ettekandega «Resultaatide 
teadm ise täh tsusest vilum use k u 
junem ise protsessis erinevate 
inform atsiooniliste kom ponentide 
foonil».

K. TAMME

T ftÜ  P O L I I T H A R I D U  S V Õ R G U S

Mõningaid kokkuvõtteid
P oliitharidusvõrgus on lõppe

nud õ p p e a a s ta .  Ühel või teisel 
k u ju l tä iendasid  sel õppeaastal 
om a poliitilisi teadm isi peaaegu 
kõik ülikooli töötajad . 12 poliit- 
ringis tu tv u ti peam iselt jooksva 
poliitika küsim ustega, raa m atu 
pidam ise osakonnas ka konkree t
se  ökonoomika probleem idega, 
õppejõududest võttis enam ik osa 
filosoofiliste sem inaride tööst 
(sem inare oli 16.)

M issugused on selle õppeaasta 
peam ised tulem used ja  m illiseid 
jä re ldusi tu leb  teha edasiseks? 
Ülikooli parteikom itee oma h il
ju tisel istungil a ru tas seda küsi
m ust. Poliitharidustöö senine 
organisatsiooniline korraldus, 
nagu näitasid  selle õppeaasta 
tulem used, vastab  poliitõppuse 
eesm ärkidele. Suurem as osas po- 
liitringides said osavõtjad — ü li
kooli teen is tu jad  — vastuse neid 
huv itavatele  poliitilistele küsi
m ustele. Mõned propagandistid  
suhtusid  erilise tähelepanuga ja  
hoolega kuu la jaskonna soovides
se: korraldasid  film ide ühisvaa- 
tam ist, dem onstreerisid  fo tom a
te rja li, käisid  ekskursioonidel, 
kutsusid esinem a Unna juh tivaid

töötajaid , kes vastasid m itm esu
gustele linna elu puudutavate le  
küsim ustele jne . N iisugusteks 
propagandistideks olid näiteks 
sm -d Simm, Tuulm ets, M uuga, 
B rik, V apra jt. V astavalt õppe
plaanile on e tte  näh tud  k o rra l
dada poliitringides igas kuus 2 
õppust. K ahjuks ei jä rg itu d  p a l
judes poliitringides seda nõuet. 
Järgm isel õppeaastal tu leb  teha 
sellest järe ldused  ja  pidada kinni 
e ttenäh tud  korrast.

Partei-algorganisatsioonidel on 
juba praegu veel kord v a ja  läbi 
vaadata ringide koosseisud, ü h t
lustada need haridusliku lt ta se 
m elt, arvesse võ tta  iga töö ta ja  
soovi õppevorm i valikul. Tuleb 
arvestada ka seda võim alust, et 
osa töö ta ja ist võib soovi korra l 
as tuda m arksism i-leninism i õhtu- 
ülikooli, kus töötavad m itm esu
guse profiiliga teaduskonnad, 
nagu m ajanduse, ajaloo, välis
poliitika jne. alal.

T õhusalt töötas enam ik filosoo
filistest sem inaridest, kus a ru 
ta ti  vastava teadusharu  m aailm a
vaateliselt täh tsa id  probleeme. 
On o tstarbekas jä tk a ta  nende 
tööd ka järgm isel aastal, kuid

Ш т

KOHTU
Olles m itu  korda toauksest 

mööda käinud, siru tan käe ja 
koputan. Püüan m itte  mõelda 
sellest uhkest ja  ilusast tü d ru 
kust, kellega m a pean kohtum a. 
M õtlen ainult, et nüüd  tuleb  u k 
sest sisse m inna. Lähen. M u  
tervitusele vastab lahkelt m u s
tade juustega neiu, kes m ärkis  
pliiatsiga tähtsam aid kohti õpi
kus.

«Kas Teie olete Solomatina?»
«Jaa,» vastab ta  im estunu lt ja 

palub m ul istuda.
Räägime vaheldum isi eesti ja 

vene keeles. Larissal oleks m uga
vam  vene keeles, aga ta h a rju 
tab eesti keelt, sest haigetega kõ
neldes on seda vaja. Vaatame 
pilte spordilaagritest ja  Erm itaa- 
ži albumeid. Räägime m uuseum i
dest, M oskvast ja  L en in g ra d ist. . .  
M u kõrval on riiul ilukirjanduse  
ja õpikutega. Larissa raam atud.

«Nii väike riiul, .siia ei mahu  
midagi. Osa on teises toas kapis, 
enam iku olen koju  viinud.»

Kaaslase pruunides silmades 
süttib  midagi. Vaatan neid silmi 
ja  m õtlen Danko leegitsevast sü 
damest, m ille sädemeist m e hari
likul tööpäeval ükskõ ikselt m öö
dume.

Tulevane arst on vaim ustatud  
Blokist ja  teab pa lju  Lerm onto- 
vist. M ul on na tuke häbi öelda, 
et olen filoloog. K üsin, kas talle  
meeldib Tolstoi.

«Oi, väga! Ja veel Galsworthy. 
Ta on tõepoo lest. . .  inglise Tols
toi. Oled lugenud. «Forsyte’ide 
saagat»?».

KIN O K O M M EN TAAR

Jaa, seda olen m inagi lugenud. 
K uid raam atut, m illesse Larissa 
vedas pliiatsiga jooni, näen esi
m est korda. Selle järgi valm istub  
ta eksam iks. Et vastata niisama  
hästi kui enne. Et poleks ühtegi 
«kolme».

«Kas teie kursusel kõik nii 
hästi õpivad?»

«Jah, enam ik. Berštein, R ink  
Urve, jä tem a ...»  osutatakse sis
setu lnud toanaabrile. «Meil on 
kõik tublid . Ikkagi juba viies 
kursus. A rstid  peavad palju, 
teadma.»

M õtlen, kuidas jõuab inim ene 
hästi õppida, palju  lugeda, teha 
sp o r ti . . .  ja  kirju tada  auhinna- 
tööd. Teha kõike nii, et öeldakse: 
«Hea sportlane, üh telugu saab 
esikohti. Ja teaduslikku  tööd 
teeb, on kohe selleks loodud.» 
Küsin, kas ta kaua k irju tas au- 
hinnatööd.

«Kaua. A lates III kursusest. 
N üüd hakkan  sama küsim ust sü 
gavam alt edasi uurim a. Neuro
loogia on väga huvitav.»

A rstid  peavad palju  teadma. 
Teavad juba praegugi, ravides 
haiget sõbratari.

«Varsti peab süstima,» ütleb  
Larissa. Käsi pliiatsiga veab taas 
mööda õpikuridu. K ivi kotti!

. . .  Uuesti tem a poole m innes  
ma ei seisata enne ukse taga. See 
tüdruk on uhke, m itte  upsakas. 
Ta on lõbus ja  hea. On lihtne  
nagu valged lilled ta öökapil.

M. K A L A M Ä E

kinni pidades nõudest, et õppu
sed toim uksid vähem alt kord 
kuus (m itte kõikides sem inari
des ei toim unud nad selliselt). 
Mõnes filosoofilises sem inaris 
tuleks rohkem  m õelda kõigi osa
võ tja te  aktiviseerim isele, et üks
ki ei jääks poleem ikas passiiv
seks pealtvaatajaks. K ehakultuu- 
riosakonnas tuleks näh tavasti 
m oodustada tä iendavalt üks se
m inar, sest an tud  sem inarist osa
võ tja te  suu r arv  (50—60 inim est) 
ei võim alda tööd kõige ra tsio 
naalsem alt organiseerida.

Ju b a  praegu tu leks kindlaks 
m äära ta  sügissem estri esimese 
sem inariõppuse tööplaan ja  re fe
raad i teem a, et re feren t võiks 
v a rak u lt h ak a ta  ette  valm istam a 
ja  et sem inarid  saaksid sügisel 
a la ta  varak u lt organisatsiooni
liste tak istuste ta .

Moskvas lõpetas om a töö NLKP 
Keskkom itee pleenum , kus a ru 
ta ti ideoloogilise töö küsim usi. 
P leenum i otsused olgu suuna
n ä ita ja tek s m eie propagandisti
dele ja  õppejõududele poliitilise 
kasvatustöö ja  poliitharidustöö 
edasisel korraldam isel.

A. KÖÖRNA

Cannes 1963: Visconti
H ilju ti teh ti tea tavaks C annes’i selleaastase film ifestivali tu le 

mused. G rand P rix  m äära ti Luchino Visconti film ile «Leopard». 
Sel puhul võiks lähem alt vaadelda selle suure kunstn iku  loo
mingut.

Visconti on ise deklareerinud: «Iga kord püüan  võim alikult roh
kem läheneda tõele, aga ei ta h a  teda fotografeerida; vastupidi, 
tahan  teda uuesti luua läbi m inu isiku prisma.» Milline on see 
prism a? Visconti m aailm  on ülestõus k u rju se  vastu. Nii sünnivad 
suured üldistused, raevukad  sümbolid, viha. Visconti on üks ju l
gem aid kinorežissööre Lääne kinos, ta  ei põrka m illegi eest tagasi, 
ei k ard a  tõele silm a vaadata; see on viinud ta  arvukatesse konflik
tidesse klerikaalidega, kes teda süüdistavad m oraalituses.

Isiksuse mäss. See joon läbib kõiki filme alates «Tagasihoid
likkusest» (1941). Film is «Maa ärkab» (1948) püüab vaene k a lu r  
A ntonio vabaneda igavesest sõltum isest kokkuostjatest. Ta m üüb 
kõik, ostab parve ja, sõitnud torm iga avam erele, pääseb vaevalt 
eluga. N üüd peab ta  kokkuostjate  tingim used vastu  võtma.

Mis jääb  üle? Põgeneda? Visconti kangelased põgenevad un is
tustesse («Valged ööd», 1957) või arm astusse («Kirg», 1953). Nii 
lõpeb m äss hävinem isega, enesealandusega. M agdalena filmis 
«Kõige ilusam» (1951) annab oma tü tre  jaoks kõik ilusa, m is on 
tem a elus. Ja  keegi ei h inda seda.

Visconti kuulub  tänapäeva kino «suurte üksiklaste» hulka, nii 
nagu Bresson, B runnel ja  Antonioni. Tal ei ole koolkonda, kuigi 
ta esimesi filme loetakse neorealism i alla.

Kuid neorealism  on kaugele jäänud. «Rocco ja ta  vennad» (1960) 
näitab  u u t kvaliteeti. See on su u r polüfooniline teos, m ille ees
kujudeks on toodud D ostojevskit («Idioot», «Vennad K aram azo- 
vid») ja  p iib lit (Joosepi-legend). Kangelased on m uutunud  äär- 
m isteks süm boliteks. Rocco — headus, Simone — kurjus, N adia — 
ohver. Nii Rocco kui ka Simone on m õrvarid: esimene — hinge
line, te ine — füüsiline. F ilm  kutsub  üles abstrak tse headuse 
vastu, fatalism i vastu, nõuab aktiivset vahelesegam ist.

1960. aastal sai see film  Veneetsias Hõbedase Lõvi auhinna ja  
pälvis tohu tu id  skandaale, m is jõudsid peaaegu Itaa lia  p a rla 
m endini. H iilgavad on A lain Deloni, A nnie G iraro t’ ja  Renato 
Salvatori poolt tä ide tud  peaosad. Ü htlasi on see te ine Visconti 
film (esimene oli «Kõige ilusam»), mis on jooksnud meie ek ra a 
nidel.

«Leopard» (1963) sündis Tomas di Lam pedusa kõmulise ju tustuse  
ainetel. J u t t  on Sitsiilia aadlist enne G aribaldi sissetungi. P ea
tegelaseks on valgusta tud  aristokraat. «Tahan näidata  S itsiiliat nii, 
nagu nägi Lam pedusa: un ist ja  kontrastiderikast,»  ütles Visconti. 
«Sedasama püü ti saavu tada omal a ja l film is «Maa ärkab».» P ea
osades esinevad B urt Lancaster, A lain Delon j ä C laudia Cardinale.

S uur auhind on käes.
Visconti järgm iseks tööks on film ida A lbert Cam us’ ju tustus

«Võõras».
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sa t osa kom m u
nistliku  ülesehitustöö kom plit
seeritud  ülesannete lahendam i
sel — parte i ja  valitsuse d irek 
tiivide tä itm ise kontrollim isel, 
parte i ja  riik liku  distsipliini 
kindlustam isel.

Meie ülikooli peres on teadus
kondade ja  ülikooli a llasutuste 
töö ta ja te  üldkoosolekute ja  üh is
kondlike organisatsioonide poolt 
valitud  esindajatest m oodustatud 
parte i- ja  riigikontrolli kaastöö- 
grupp. Nüüd on jõudnud lõpule 
ka teaduskondade kontrollposti- 
de m oodustam ine. K ontroll- 
postide koosseis on järgm ine 
(esimesena on nim etatud  kont- 
rollposti vanem):

Aj aloo-K eeleteaduskonnas 
A liina Feldbach vene keele k a 

teedrist;
Feliks K ibberm an saksa keele 

kateedrist ja 
K arl Taev eesti k irjanduse ka- 

teedist;
Õ igusteaduskonnas 

Viima K elder ja  H einrich Rink 
tsiviilõiguse ja  -protsessi kateed
rist ning 

Olev Püssa krim inaalõiguse ja 
-protsessi kateedrist;

Ma j andusteaduskonnas 
M aimu K uusk rahanduse ja 

krediidi kateedrist,
P eeter V iires kaubandusöko- 

noom ikakateedrist ja  
Ain R uuvet raam atupidam ise 

kateedrist;
A rstiteaduskonnas 

A leksander Šeffer hospitaalse 
k iru rg ia  kateedrist,

Eugeni Tallm eister ja  
A nts S ildvere nakkushaiguste 

kateedrist;
kehakultuuriosakonnas 

Johannes Võrro raskejõustiku- 
kateedrist,

A lfred P isuke kergejõustiku- 
kateedris t jä  Feliks P a rre  suu- 
saspordikateedrist;

Füüsika-M atem aatikateadus-
konnas

Tullio Ilom ets orgaanilise kee
m ia kateedrist,

M auno Reisner m atem aatika- 
osakonnast ja  

A are Koppel teoreetilise m eh
haan ika kateedrist;

B ioloogia-G eograafiateadus-
konnas

H erbert V iiding geoloogiaka- 
teedrist,

Erich K ukk ja  Grigori Noppel 
ta im esüstem aatika ja  geobotaa-

nika kateedrist;
adm inistra tiiv -m ajandusosa-

konnas
ohutustehnika insener Heino 

Sild,
Valeeria Näks eriosakonnast ja
Jaan  Siilbek kap itaa leh itus- 

osakonnast.
Et organiseerim isperiood lan 

ges pingelisele tööperioodile õppe
aasta  lõpul ja  arvestades ka 
kogem uste puudum ist ja  ü lesan
nete uudsust, siis sisulisest tööst 
palju  kõnelda ei saa. Kuid ü h t
te ist on teh tud  ka sel õppeaastal. 
Ülikooli kaastöögrupi tööplaani 
on võetud k irja stu sg rup i tege
vuse kontrollim ine, tu tvum ine 
m ateriaalsete väärtu ste  hoidmise 
tingim ustega Teaduslikus R aa
m atukogus ja  veel mõned väik 
semad ülesanded. Tulem used on 
kavas läbi a ru tad a  veel enne 
puhkuste algust. K eh ak u ltu u ri
osakonna kontrollpost seadis en 
dale ülesandeks kontro llida o lu
korda spordibaasides.

Need on esimesed sam m ud üli
kooli kontro llgrupi tegevuses. 
Tegevuspõld on avar: töödistsip
liin, m ateriaalsete  vahendite r a t
sionaalne kasutam ine jne.

U ute kontro llorganite tegevuse 
üheks oluliseks iseloomujooneks 
on rahvalikkuse põhimõte. Sel
leks on vaja  kontro llorganite 
(eelkõige teaduskondade kont- 
rollpostide) tegevuse u latuslikum  
tu tvustam ine avalikkuse ees, m il
leks tu leb  leida sobivaid m oodu
seid. Ka ei saa kontrollorganid 
tä ita  oma ülesandeid, tõm bam ata 
kaasa la ialdast aktiivi. O luline on 
siin juures rõhu tada tihedat si
det parteiorganisatsioonidega. 
K ah tlem atu lt avaldab positiivset 
m õju kontrollpostide esindajate 
valim ine teaduskondade parte i- 
büroode koosseisu (näit. Aj aloo- 
K eeleteaduskonnas, A rstiteadus
konnas).

Et hoida oma pilgu all võim a
liku lt kõiki ülikooli kollektiivi 
elu külgi, tu leb  m õtelda' üliõpi
laskonna lülitam isele kon tro ll
organite töösse. See võim aldaks 
tuua enam  esile kitsaskohti õppe
töös, selle planeerim isel, tõsta 
päevavalgele puudusi üliõpilaste 
eluolus jne.

A. BLUMFELDT, 
p arte i- ja  riig ikontro lli ülikooli 

kaastöögrupi esimees

DeeL ükA €К 6Л Ш
(Algus lk -l 1.)

Nad on suutelised tegem a kõike, 
m is vaja.»

. . .  Leningradi üliõpilased ela
sid meie lähedal telklaagris. Oli
m e teineteisel sagedasteks kü la 
listeks. K üll sõpruskohtum istel 
võrk- ja  korvpallis, lõkkeõhtutel, 
väljasõitudel N arva-Jõesuhu.

Istusim e koos nendega h ilis
õh tuni lõkke ääres, laulsime 
nende kohapeal teh tud  m eele
olukaid laule.

Ühised õhtud jäid meelde roh
kem  ku i lihtsalt ilusad õhtud.

M õni ku u  h iljem  veeres ü li
kooli peahoone eest buss teele 
Leningradi poole, et veel kord  
koos m eenutada  — ja  tugevdada  
sõprussidem eid . . .

A itab  m älestustest!
Ees on uus suvi uu te ülesan

netega  — veel üks eksam. Ja

kõige vähem  saab sel eksam il 
läbi arvestusega «siit lehekü lje lt 
siiani».

Keegi ei pane m atriklisse h in 
net viiepallisüsteem is ja  kellelgi 
pole vaja aru anda selle kohta, 
m is on jäänud va jaka või päris 
saamata. Ja igal pool, ku h u  me 
läheme — ehitustele, kolhoosi
desse, pioneerilaagritesse —, on 
see eksam  niisugune, nagu me 
ise ta endi jaoks määrame.

K ui teile, tänavused greslased, 
ekskursiooni ajal näidatakse 
elektrijaam a turbiine, siis jä tke  
hästi meelde, m illine neist on 
teie kaasaegne.

Meie oma on seitsmes. Meie 
oma? See tähendab, e t . . .  Aga  — 
saate ju  ise aru.

Olgu teilgi huvitav  ja  raske!
L Y  SEPPEL

Eile, 26. juun il 
sai v iieküm neaasta
seks TRÜ õppepro
rek to r K arl Püss.

Ju u b ila r  sündis 
26. ju u n il 1913. aas
ta l T artu  linnas
töölisperekonnas.

A lghariduse sai ta  
T artu  II Algkoolis.
Järgnesid  õpingud 
T artu  Poeglaste
R eaalgüm naasiu- 

* m is ja  alates 1932. 
a. T artu  Ülikooli

Õ igusteaduskon
nas, m ille ta  4. ju u 
nil 1937. a. k iitu se
ga lõpetas. 1934.—
1935. a. teenis ta  
Sundaega sõjaväes.

P ärast ülikooli lõ
petam ist ei olnud 
töörahva hu lgast - 
pärinevate l h a rit-  
lastel kodanlikus 
Eestis töö leidm ine 
sugugi kerge. Nii 
tu li ju u b ila ril aas
ta il 1937—1938 ela
tu d a  töölisena ju 
huslikest hooaja
töödest. 1938. a. õn
nestus ta l saada 
tööd V irum aal Va- 
rangu  vallava litsu 
ses kantselei- 
am etnikuna. P äras t vastavate  
kursuste  lõpetam ist asus ta  
1939. a. tööle V irum aal Jõhvi 
vallas va llasekretäri abina.

P äras t nõukogude võim u taas
kehtestam ist Eestis töötas 
K. Püss V irum aa TSN T äitev 
kom itee R ahandusosakonna eel- 
arveinspektorina. S uure Isam aa
sõja puhkem isel m obiliseeriti ta  
Punaarm eesse, kus teenis rü h - 
m akom andöri abina ja  pataljon i 
sapööriinstruk torina. 1945. a. no
vem bris sm. K. Püss dem obili- 
seeriti ja  ta  asus alates 15. de t
sem brist 1945. a. tööle T artu  
R iikliku Ülikooli õ igusteadus
konda, algul riig i- ja  haldus
õiguse kateedri assistendina, a la 
tes 1947. a. vanem õpetajana. 
21. juun il 1954. a. valiti ta  kon
kursi korras dotsendi kohale.

K õrvuti pedagoogilise tööga on 
ju u b ila r  tä itn u d  TRÜ-s ka vas
tu tu s rik k a id  haldusalaseid  ü les
andeid. Nii töötas ta  1947—1948 
õ igusteaduskonna prodekaanina, 
aasta il 1950—1961 dekaanina ja  
alates käesoleva aasta  20. veeb
ru aris t töötab ta  TRÜ õppepro
rek torina.

Ju u b ila r  on olnud edukas ka 
teaduslikus töös. Tem a sulest 
on ilm unud rida  töid nõukogude 
ülesehitustöö ja  haldusõiguse 
valdkonnast, nagu «Kohalike töö
rahva saadikute nõukogude is- 
tu n g jä rk u d e  ettevalm istam isest 
ja  läbiviim isest» (1957) jt. 26. 
juun il 1953. a. kaitses ta  TRÜ 
Nõukogus v ä itek irja  «Nõukogude 
kaubandushalduse organisatsioo
ni ku jundam ine Eesti NSV-s 
1940—1941», m ille eest ta lle  omis
ta ti  õ igusteaduse kandidaadi te a 
duslik  kraad. Töö valm is d is
sertand il tavalise k ü lla lt pinge
rikka  töö kõrval, m is väärib  
eriti allak riipsu tam ist: 18. juu lil 
1959. a. om istas NSVL Kõrgem  
A testatsioonikom isjon sm. K. P üs
sile dotsendi kutse.

Ju u b ila r  on väga ak tiivse lt 
osa võ tnud  ühiskondlikust tööst 
nii ülikoolis kui ka väljaspool. 
1957.—1963. a. oli ta  T artu  L inna

TSN saadik, olles sotsialistliku 
seaduslikkuse alalise kom isjoni 
esimeheks. Ta on olnud ja  on ka 
praegu ak tiivne lektor, on ju h ti
nud m itm esuguste ühiskondlike 
kom isjonide tööd, ab istanud  p a r
te i-  ja  nõukogude organeid töö
ta ja te  kvalifikatsiooni tõstm isel 
jne. Sm. K. Püss on ENSV Ü lem 
nõukogu Presiidium i ühiskond
lik konsultant.

Detsem bris 1956 võeti sm. 
K. Püss vastu  N LKP liikm eks. 
2. oktoobril 1962. a. valiti ta  
TRÜ parteikom itee koosseisu. 
Kõiki oma tööalaseid ja  üh is
kondlikke ülesandeid on sm. Püss 
ala ti tä itn u d  kohuse truu lt ja  
suure põhjalikkusega vastava te  
küsim uste lahendam ist ette  val
m istanud.

Sm. K. Püss on au tasu sta tu d  
m edalitega «Võidu eest S aksa
m aa üle» (1945. a.) ja  «Töövap» 
ruse eest» (1961. a.). S am uti on 
teda au tasu sta tu d  kahel korra l 
T artu  L inna TSN Täitevkom itee 
ja  EKP L innakom itee auk irjaga  
n ing enam  kui küm nel korra l 
TRÜ rek to ri käskk irjas esile 
tõstetud.

T artu  R iikliku Ülikooli kollek
tiiv  tunneb  sm. K. Püssi suure 
töövõime ja  kogem ustega õppe
jõuna, adm in istraato rina  n ing 
andeka teadlasena. Ta on p r in t
sipiaalne ja  nõudlik  nii enda kui 
ka kaastöö ta ja te  ja  üliõpilaste 
suhtes, oskab võ tta  õigeid seisu
kohti ka keerukates olukordades, 
väljendab  ju lgelt oma arvam usi, 
neid hästi põhjendades. Sam al 
a jal on sm. K. Püss a la ti abi
valm is seltsim ees nii kolleegide 
kui ka üliõpilaste suhtes. Oma 
tub li tööga, p rin tsip iaalsuse ja  
abivalm idusega on sm. K. Püss 
võitnud au toriteed i ja  lugupida
mise kogu TRÜ kollektiivi h u l
gas. .

Soovime juub ilarile  edaspidi
seks tööks p a lju  terv ist, rauge
m atu t energ iat ja  edu.

£. J.uXcte,že 
doktoxikKaad

18. juun il kaitses L eningradis 
K irovi-nim elises A rstide T äien
dusinstituudis dok to rivä itek irja  
ülikooli otorinolarüngoloogia ja  
oftalmoloogia kateedri ju h a ta ja  
Elmar Siirde.

V äitekiri «Aero- ja  hüdroioo- 
nid otorinolarüngoloogias» on 
kõrva-, ku rgu- ja  ninahaiguste 
alal üks esimesi uurim usi, kus 
käsitle takse kunstliku lt tek ita tud  
elektriliste laengute m õju orga
nismis toim uvatele haiguslikele 
ja  norm aalsetele füsioloogilistele 
protsessidele. Selgitati aero- ja 
hüdroioonide kasutam ise võim a
lust bronhiaalastm a, ülem iste 
hingam isteede põletikuliste ja 
haiguslike näh tuste  ja  teiste h a i
guste korral. Selle töö kordam i
nekuks aitasid  palju  kaasa ü li
kooli füüsiku te J. Reineti ja 
P. P rü lleri konstrueeritud  apa
raadid, m ida kasu tati nii k liin i
liseks kui ka eksperim entaalseks 
uurim iseks.

E. Siirdele om istati m editsiin i
doktori teaduslik  kraad.

UUSI TEADUSTE 
KANDIDAATE

A rstiteaduskonna nõukogus 
kaitses v ä itek irja  teem al «Mit
m esugustel m eetoditel konser
veeritud  perifeersete  a r te rite  ho- 
m otransplantatsiooni tu lem ustest 
(eksperim entaalne uurim us)» v a 
bariik liku  kliiniku kirurg.-ord.i- 
naa to r K alju  Põder. Nõukogu 
otsustas anda K. Põdrale m edit- 
siin ikandidaadi kraadi.

A rstiteaduskonna nõukogu 
koosolekul kaitses v ä itek irja  
«S tardihüppe efektiivsuse m ää
ram ine ja  u jum isliigu tuste õige
aegse alustam ise kontrolli m e
toodikast» kehalise kasvatuse ja  
sporditeooria kateedri õpetaja  
Rom an Nõvandi, kes tu n n is ta ti 
pedagoogikakandidaadi k raad i 
vääriliseks.

Sam al päeval om istati bioloo
g iakandidaadi k raad  spordi- 
m ängude kateedri vanem õpeta
ja le  Atko Virule, kelle väitek iri 
käsitles kehalise pingutusega ko
hanem ise iseärasusi võistlüsolu- 
korras.

A jaloo-K eeleteaduskonna nõu
kogus kaitses v ä itek irja  «Eesti 
k irjandus tsaristliku  tsensuuri 
kam m itsais 1850—1870» eesti k ir 
janduse kateedri ju h a ta ja  K arl 
Taev, kellele o tsustati anda filo- 
loogiakandidaadi kraad.

Sam al koosolekul an ti filoloo- 
g iakandidaadi k raad  ka k ir ja n 
dusm uuseum i teaduslikule'' töö ta
ja le  Helene Siim iskefile, kes 
kaitses v ä itek irja  teem al «Anton 
H ansen Tam m saare elust ja  loo
mingust».

Füüsika-M atem aatikateadus- 
konna nõukogu otsustas anda 
füüsika-m atem aatikakandidaadi 
k raadi E ne-M argit -Tiidule v ä ite 
k ir ja  «Ridade üm berjärjestam i- 
sest» eest.

«m eie  fc rto ifca  
jälgcbcä

Vastuseks artiklile «Millal» (aja' 
Teht «TRO» nr. 16), teatab kapitaal
ehituse osakond, et remonttööd, 
sealhulqas õpperaamatukogu luge
missaali valgendustööd tehakse 
juulikuus.

Vastuseks ajalehes nr. 16 aval
datud kriitikale keem iahoone lüg- 
kütm ise kohta teatab komandant, 
et keem iahoone vajab siisk i kütmist 
ka soojade ilmade puhul (1 kord 
nädalas). Tingitud on see asjaolust, 
et keldrikorrusel paiknevates -labo
ratoorium ides ja tööruum ides a su 
vad kallihinnalised teaduslikud apa
ratuurid, mis liigse niisküse Ja 
rõskuse tõttu võivad mittekütmi-se 
korral muutuda tarvitam iskõlbm a
tuks. Tehnilised tingim used aga ei 
võim alda keskküttesüsteem ist ü le
misi korruseid välja lülitada.. Üldi
selt teostatakse kütmist siiski äär
m ise vajaduse korral.

A jalehe järgm ine num ber il
m ub augustis.

T oim etaja J. PEEGEL

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 5355. MB 06117.
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Tori '^näidissovhoosi d irek tori

TARTU R IIK L IK U  ÜLIKO O LI PARTEIKO M ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E TI
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Sisseastumiseksamitest
loe lk. 3!

Tujuküllast suve!
Ei leidu üliõpilast, kes k ah e t

seks, et ta  osa oma suvepuhku
sest ku lu tas Tori näidissovhoosi 
põldudel. Toris veedetud aeg oli 
kasulik, lõbus ja  huvitav . Meie 
36-liikmelisse gruppi kuulus ü li
õpilasi A rstiteaduskonnast, F üü- 
sika-M atem aatikateaduskonnast 
ja  õ igusteaduskonnast.

Uueks elukohaks sai meile P ä r
nu  jõe kõrgel kaldal asuv Taali 
loss. Ju b a  esimesel päeval asusi
me korra ldam a oma elu-olu. 
Rein Luha eestvedam isel eh ita 
sim e jõele k iv idest pesemissilla. 
T ü ta rlaste  seast valitud  kokad 
Pilvi Torop ja  K aja-H elle V asar 
asusid tä itm a  oma kohustusi. 
K iidusõnad õh tu lauas andsid 
tu n n is tu st kokkade tublidusest.

Jä rgm isel päeval viis tü ta r la s 
te  värske b rigad ir L inda K ukrus 
om a grupi kapsapõllule, kus alus
ta ti rü n n ak u t um brohule.

Noorm ehed asusid m aaparan - 
dustööle — uudism aa tu li puhas
ta d a  kividest.

Tööst vabal a ja l saatsim e aega

Elektroluminestsentsialane
nõupidamine

Ju u li lõpus toim us Tšernovit- 
sas üleliiduline nõupidam ine 
elektro lum inestsentsi alal. Tšerno- 
v itsa ülikooli kogunes üle sa ja  
teadlase ja  p rak tiku  kogu Nõu
kogude Liidust. N ädala a ja  jook
sul kuu la ti ligi viisküm m end e t
tekannet. Viim aseid a ru ta ti 
väga põh ja liku lt ja  ü lim alt k rii
tiliselt. T a rtu st võtsid konveren t
sist osa neli selle eria la  spetsia
listi. ü likooli esindas a llak irju ta 
n u  ja  pooljuhtide ja  elek tro lum i
nestsentsi laboratoorium i vanem 
insener E. Talviste. Me esinesime 
ka ettekandega, mis, nagu oota
m atu lt selgus, p rak tik u te le  elavat 
huvi pakkus. Füüsika ja  A stro
noomia In stitu u ti esindas vanem  
teaduslik  töö ta ja  A. M alõševa ja  
kaks aasta t tagasi füüsikaosakon
na lõpetanud V. Denks. V iim ane

esines huv itava ettekandega.
N õupidam ine pakkus erilist 

huvi selletõttu , et p rak tiku te  osa
võtt võim aldas luua meil nendega 
palju  tihedam ad sidemed kui 
seni. D em onstreeriti ka seadmeid, 
kus kasu ta takse  elektrolum i- 
nestsentsinähtusi.

Jä rgm ine  sam alaadne nõupida
m ine ku tsu takse kokku D nepro- 
petrovskis. Ü lejärgm ine — võib
olla T artus. Ju b a  sellelgi nõupi
dam isel rääk isid  paljud  osavõtjad 
v ihjam isi, e t T artu  on ideaalne 
koht sellise nõupidam ise k o rra l
dam iseks, kuid ineie delegatsioon 
arvas siiski, e t on veel v ara  T a r
tusse kokku tulla.

K.-S. REBANE,
TRÜ eksperim entaalfüüsika 

kateed ri ju h a ta ja

21(561)
XVI aastakäik

Esimesi kokkuvõtteid 
suviseilt töömailt

mööda võrkpallip latsil ja  ühistes 
mängudes.

Lõime sidemed ka kohalike 
noortega. K orraldasim e ühise 
õhtu T ori-Jõesuu rahvam ajas. 
E riti pakkusid huvi ülikooli elu 
im iteerivad stseenid. M ängud ja 
tan ts  aitasid  luua uusi sõprussi
demeid.

Jõudu  jä tk u s kõigeks. Võtsime 
oma hoole alla riik liku  loodus
kaitse all oleva Taali pargi n ing 
tegim e m itu  hoogtööpäevakut 
pargi ja  lossiüm bruse k o rra sta 
miseks. K orraldasim e ekskursioo
ni V ändra ka tse jaam a ja  Tootsi 
briketivabrikusse.

Rõõm sad ja  te rv isest õhetavad 
näod tunnistavad , e t veedetud 
aeg tõi kõigile palju  kasu. Ja  
m itte  a in u lt üliõpilastele. Seda 
v iim ast k inn itavad  sovhoosirah- 
va tänusõnad.

Soovime uuele vahetusele 
augustikuus sam asugust tööroh
ket ja  tu ju k ü llas t suve!

H. KRUUSMA,
Tori objekti I vahetuse 

staabiülem

NLKP Keskkom itee juunip lee- 
num i otsuses m ärgitakse, e t «noor
tele on tarv is sisendada sügavat 
lugupidam ist töö ja  ühiskonna 
kõigi aineliste ja  vaim sete r ik 
kuste allika vastu , ja  teadm ist, 
et igaühel, kes am m utab m ate
riaalsete ja  ku ltuurilis te  hüvede 
ühisest salvest, on püha kohus 
aktiivselt osa võ tta  selle salve 
täitm isest, e t ta  võiks üha  su u 
rem al m ääral rahu ldada nõuko
gude inim este praeguse põlvkon
na ja  tu levaste põlvkondade v a
jadusi.»

T artu  R iikliku ülikooli kom so
moliorganisatsioonil on head t r a 
ditsioonid üliõpilastes tööarm as
tuse kasvatam iseks, see on p ärit 
ju b a  uudism aa viljakoristustöö- 
delt. A asta-aasta lt võtavad ü li
õpilased üha rohkem  osa kogu 
m eie rahva  poolt lahendatavate 
ülesannete täitm isest.

Ju b a  v iiendat aasta t laekusid  
ülikooli komsomolikomiteesse sa 
ja d  avaldused. Üliõpilased soovi
sid  osa võ tta  ehitustöödest vaba
riig i täh tsam ate l objektidel, m aa- 
parandustöödest ja  an d a  abi kol
hoosidele k iirel heinakoristuspe- 
r joodil.

3. ju u lil asus tööle esim ene v a
hetus üliõpilasi järgnevalt:

* Balti Soojuselektrijaam as — 
130 üliõpilast;

* T a r tu  ehitusobjektidel — 51 
üliõpilast;

* V iljandi m aaparanduslaagris 
— 37 üliõpilast;

* Tori näidissovhoosis — 36 
üliõpilast;

* vabariig i kolhoosides ja  sov
hoosides — 65 üliõpilast;

* V ilniuse R iikliku Ülikooli 
töö- ja  puhkelaagrites — 31 üli
õpilast;

* G ruusia NSV A bhaasia ANSV 
kolhoosis «Družba» — 20 üliõpi
last;

* pioneerilaagrites ja  T artu  
linna m ajavalitsuste  juu res — 
182 üliõpilast;

* ülikooli vastuvõtukom isjonis, 
kateedrite  juu res  jm. — 110 ü li
õpilast.

T unnustava lt tu leb  ä ra  m ärk i
da  B alti S oojuselektrijaam a eh i
tu ste l viib inud üliõpilaste tööd. 
Meie tü ta rlapsed  töötasid 19. 
katlaagregaadi isoleerim isel, kol
mes vahetuses võtsid osa vooder- 
dustöödest, olid geodeetideks 
jne., pälvides kõikjal adm in is tra t
siooni ja  töödejuhata ja  tänu .

H äid tu lem usi näitasid  üliõpi
lased T artu  ehitustel. Töötati 
üleliidulise täh tsusega GRES- 
R iia a la jaam a objektil, kus üli- 
õpilasbrigaad tä itis om a ülesan
deid kohusetundlikult. Saadud 
iseloom ustuses m ärgitakse: «Teh
tud  tööde kvaliteet on põhiliselt 
hea, kuigi tu li teh a  töid (mono
liitse raudbetooni valam ine ja  
rake tiste  valm istam ine), mis 
nõuavad spetsiaalset väljaõpet.»

Rühm  üliõpilasi töötas ehitus- 
valitsuse eritööde jaoskonna koos
seisus ehitustöölistena.

S uurepärase panuse andsid ü li
õpilased oma tööga T a rtu  L inna 
Stom atoloogia Polik liin iku re 
m ontim isel m aalritena.

T ublisti teh ti tööd k a  m aapa
randusobjektidel, kuhu  paljud  
esimese vahetuse üliõpilased jä id  
tööle k a  teiseks vahetuseks.

O bjektide staape ja  üliõpilaste 
b rigaade juh tisid  üliõpilased.

S taabiülem atena töötasid Balti 
Soojuselektrijaam as P riit Jä rv e  
(lääne filoloogia osakonnast), To
ri ja  V iljandi m aaparandustöö- 
del Heino K ruusm a (õ ig u stea
duskonnast) ja  A rne B ergm ann 
(keem iaosakonnast). G rupivane- 
m atest tuleb  esile ' tõ sta  M aiu 
M öldret Põlva rajooni G orki-n i- 
m elises kolhoosis, lv i Roobat Võ
ru rajooni M unam äe kolhoosis, 
Rein N iidast T artu  rajooni Ki- 
rovi-nim elises kolhoosis, Iv a r Sii- 
m onit N arvas, Ju ta  K uusklerit, 
M aire O ivikut, P au l A lapuud ja  
M ati K am m istet (kõik Tartus). 
Kõik tu lid  оща tööülesannetega 
toim e ning avaldasid in itsiatiiv i 
esinevate tak istuste  ja  kitsaskoh
tade ületam iseks.

Enam ik üliõpilastest paistis 
silm a hea töössesuhtum ise ja  töö
distsipliiniga. Eeskujuks on jä rg 
mised üliõpilased: P aul Luga, 
Jaan  K urem ägi, V ladim ir Pol- 
janski, Anne Inderm itte , Elvi 
Liiv, Silvi S aar (A rstiteaduskon
nast), M art A ru, Reet R annaste, 
S irje  Liiv, Els L indvet, Reet 
A arike, M are Ligi, Evi Mootse, 
Kaie Telk, K ersti Ernesaks (lääne 
filoloogia osakonnast), P ilvi P il- 
ler (M ajandusteaduskonnast), 
Toomas Paldrok, M aret Kangro, 
Raivo R uut (füüsika-m atem aati- 
ka  pedagoogilisest harust), K usta 
Rum m a (füüsikaosakonnast) jp t.

M ärkida tu leb  stom atoloogia po
lik liin iku  rem onttöödel m aalrite  
b rigad iri sm. Olev L utsari tä h e 
lepanelikku suhtum ist üliõpilas
tesse. Tem a poolt an tu d  ü lesan
ded olid läbi mõeldud ja  võim al
dasid üliõpilastel su h tu d a  töösse 
loovalt. See on eeskujuks k a  te is
te  objektide töödejuhatajatele.

Sam al a ja l ei saa tä ie liku lt 
rahu le  jä äd a  tööde organiseeri
m isega T artu  ja  B alti Soojus
elek trijaam a objektidel. Töökäs- 
kude kätteandm isel esines m õt
lem atust, lohakust ja  juh u slik 
kust. Ü liõpilaste kasu tam ine töö
de ju u res  polnud varem  põh ja li
k u lt läbi mõeldud, m istõ ttu  esi
nes tööseisakuid.

Kõikidele üliõpilastele oli töö 
sam al a ja l ka puhkuseks. O skus
lik u lt kasu ta ti vaba aega. O rga
n iseeriti ekskursioone, tu tv u ti 
kohalike vaatam isväärsustega.

Kõikidel objektidel toim usid 
a ru te lu d  NLKP Keskkom itee 
juunip leenum i, ÜLKNÜ K eskko
m itee I II  ja  ELKNÜ K eskkom i
tee  V II pleenum i m aterja lide  
põhjal, esineti loengutega rah v u s
vahelisest o lukorrast jne . K or
ra ld a ti diskussioone m itm esugus
tel teem adel, näiteks «Suvetööd 
ja  nende mõte», «Kas on olemas 
saatust?», «Üliõpilane ja  tem a 
eesmärk» jne . L ääne filoloogia 
osakonna IV kursuse üliõpilased 
korraldasid  kohalike elanikega 
vaidlusi ateistlikel teem adel.

Loodi side kohalike komsomo
liorganisatsioonidega. Toim usid 
kohtum ised kohalike noortega n ii 
peoõhtutel ku i k a  sportlikel ü r i
tustel. V iim aste puhu l aidati 
kaasa külanõukogude piirkondli
ke spartak iaad ide korraldam isel.

K allid seltsim ehed!
ELKNÜ TRÜ K om itee õnnitleb 

kõiki käesoleva aasta  juu likuus 
töötanud üliõpilasi heade töö tu 
lem uste puhul. Jõudu  ja  edu ka II 
vahetuse üliõpilastele!

ELKNÜ TRÜ Komitee

k ä s k k i r i
A valdan tänu  TRÜ üliõpilaste 

suvetööde I grupile, kes töötas 
Tori näidissovhoosi heinakoristus- 
ja  rühvelku ltuu ride  hooldustöö
del n ing Tori m aaparandusobjek
tidel. Nende abiga teh ti su u r töö 
põldude puhastam isel kividest, 
viidi edukalt lõpule ja  tä ideti 
heinavarum ise plaan.

E riti hoolsa ja  eeskujuliku  töö 
eest avaldan k iitust a lljä rgneva
tele üliõpilastele:

Heino K ruusm a, Aivo Ots, 
Rein Luht, Ja an  A ija, Andres 
Ellam aa, L inda K ukrus, Ene Po
m erants, Helga Lehtm aa, A ita 
Vassil, P ilvi Torop.

Soovin kogu grupile head suve
puhkust ning edukat õpingute 
jä tkam ist.

J. VIJA, 
d irek to r <

Ülikooli kunsti
ringile

Seoses eduka esinem isega ise
tegevusliku k u ju ta v a  ja  ta rb e 
kunsti 1963. a. vabariik liku l n ä i
tusel au tasustas Eesti- NSV K ul
tuurim in isteerium  auki r  j aga 
T artu  Riikliku Ülikooli k u ju 
tava kunsti ringi (juhendaja 
K. Põllu),

Tublid tüdrukud

18 pahtlit, 18 p in tslit, 18 paari 
kiirustavaid  k ä s i . . .  Meie suve
tööde objeikt Tartus  — linna  
stomatoloogia po lik liin ik  saab 
värske sisekujunduse. T ü ta r
laste asjalikkuse ja  sõnaohtruse  
taga hõõguvad aga samad säde
med, mis juhendaja  — vabariigi 
ühe parem a maalri sm. Lutsari 
silmis.

Keegi polnud tulles asjatundja, 
nüüd  võib igaüks kodus rem on
di ise ära teha. Ja kui kõik nii 
tublid  on ku i R eet Rannaste, 
Els L indvet, S irje L iiv  ja  briga
dir M ati K am m iste, siis võib  
naabrite korteridki ilusti-kenasti 
aidata üle võõbata  — ega töö 
kva litee t-kva n titee t vanade ja  
vilunud  m eistrite om ast maha  
jää.

Fotol: sbomatoloogiaosaikonna 
11 kursuse üliõpilaste M eeri K u tti  
ja  Urve Hõlpuse käes läheb 'tö ö  
ladusalt.

Kõiqi maade proletaarlased, ühinege! Hoolsa töö eest



„M eid nooti kacastaß 
töä, ta ciitm fa ta  retosüntees

Sõna on teadlasel

1. ju u li keskpäeval astusid  
Narvas T artu—N arva-Jõesuu  
bussilt maha neli meie tudengit: 
arst Paul Luga, ju rist Aavo M ürk, 
filoloogid Enn Madi ja Priit Jär
ve, kes peagi tirisid oma kohvrid  
sisse G RES-i ehituse kom som oli
kom itee uksest. Neil oli kiire. 
Kalm e päeva pärast pidid saa- 

. bum a ülejäänud 130 TRÜ üliõpi
last. Selleks ajaks oli vaja eh ita 
da telklaager. Kohe puutusid  
poisid k o k k u  suurehituse m as
taapidega  — juhatuse hoonest 
laoni, kust sai laudu telgi aluste 
iaoks, oli oma küm m ekond  k ilo 
m eetrit. Veoauto oli va ja likum  
ku i õhk hingam iseks . . .

Esimes&ks õh tuks väsisid kõik  
neli üsna tublisti, aga teh tud  oli 
neetu lt vähe. Peod õhetasid ja  
peades puuris kahtlus  — Ikas 
jõuab?

Ajaga tu li aga vilum us ja  4. 
ju u li hom m iku l võis Priit T ar
tusse sõita kindla teadmisega, et 
inim esed ei jää ööseks lageda 
taeva alla.

Tartus ootas aga ebam eeldiv  
üllatus. Ülikool ei andnud ü h tk i  
m adratsit. Öeldakse õigesti, et 
sõpra tunned  hädas. Vaevalt olid 
meie tudengitega ühes laagris 
elavad leningradi kolleegid k u u l
nud, et tartlastel pole m adrat
seid^ kui nad omadega appi r u t
tasid. N üüd oli ka  küljealune  
olemas ja esimene uni uues ko 
has võis tulla. Sellel õhtul po l
nud aga kellelgi k iire t reisiväsi
muse peletamisega. ‘Koos lenin- 
gradlastega koguneti lõkkg äärde 
ning algas omapärane tu tvum ine
— vaheldum isi laulsid  oma laule 
tartlased ja leningradlased. H il
jem  kulusid  ära mälestused p io 
neerilaagrist — koos m indi r u 
kist lõikama, siis pulm ad võisid  
tulla ja  ka «Bingo» ei saanud tu 
lemata jääda. See oli laagri 
kauaks m eeldejääv sissejuhatus.

Järgmisel hom m ikul algas tee
ma arendus, algas ohutustehnika  
kuulamisega. Et neist form aal
sustest ka  kuskil ei pääse!

Tööle sai rahvas järgm isel päe
val. Algasid päevad täis tööd, m is  
oli küll algul harjum atu , kuid
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millega peagi kohaneti nagu iga 
uue ja harjum atu  asjaga. Ja m it
te üksi päevad, vaid ka ööd tä i
tusid tööga — «kui on vaja, siis 
töötame ka öises vahetuses,» o t
sustasid tublid  tütarlapsed Reet 
Aarike esialgsest brigaadist.

Ivar S iim on m äletab hästi, 
kuidas tem a brigaadi poisid esi
mesel päeval pa lke ja  liipreid  
kandes vankusid , h iljem  aga te 
gid «silmad pähe» kõikidele lao
platsi töölistele, ise seejuures  
töö vähesuse üle nurisedes.

Tööga seotud m älestusi on iga
ühel palju . Enam ik neist on to 
redad ja  kuigi sekka juh tub  ka 
teistsuguseid, ei r ik ku n u d  see 
ü ldm ulje t, m ida paljud  n im eta
sid võimsaks, mõeldes sellega 
G RES-i ehituse kolossaalseid  
m ahte, laagrielu ja  kõike seda, 
millega oli seotud üliõpilaste  
sealviibim ine.

Tõepoolest, laagrielu keerises
se kisti peagi igaüks ja  seetõttu  
möödus aeg im eruttu . A lles oli 
esimene õhtu leningradlastega, 
alles koh tu ti nendega pallivälja- 
kul (ja võideti, kuigi tähtsam  on 
see, et võisteldi), alles elati kaa
sa naiste köieveole rahvuslike  
spordialade õhtul, käidi püha- 
päevakul Narva sovhoosis, sõi
deti ekskursioonile Leningradi, 
uuriti, m is ju h tu b  puuvillaga
Kreenholm is, a lle s .........kui juba
tuli mõelda ärasõidule.

Viimased tööpäevad, viim ased  
lõkkeõhtud, am etlike vahekorda
de lõpetamine ehituse juh tkonna  
ja töödejuhatajatega, kiitvad ise
loomustused, tänuavaldused hea 
töö eest. Suur kohvijoom ine  
laagri lõppemise puhul, istum ine  
lõkke ääres ja laul, mille refrää
niks on sõnad tööst, m ille rü tm  
karastab m eid.

Jah, lõppsõna tu li pisut järsku  
ja liigagi ru ttu , korralik k ir ja n 
dusõpetaja poleks sellega võib-ol
la rahule jäänud. Tähtis on aga, 
et rahule jäid autorid ise ja  veel 
see, et nad ei püüdnud lõp likku  
punikti panna, sest nende  
kirju ta tud  peatükile TRÜ üli
õpilaste suviste tööde kroonikas 
järgneb veel pa lju  uusi, mida  
kindlasti k irju tavad  ka 1963. a.
I vahetuse greslased. R. LOMP

l y i  eie planeedil on raske lei- 
-*da protsessi, m ida oma 

täh tsuse ja  ulatuse poolest võiks 
võrrelda rohelistes taim edes to i
m uva fotosünteesiga. Meie a jas
tu  üks väljapaistvam  teadlane 
J. Curie, h innates õigesti foto
sünteesi tähtsust, k irju tas: «Kui 
suur ka ei ole aatom ienergia k a 
sutam ise võim aluste avastam ise 
tähtsus inim ühiskonna huvides, 
jääb  see siiski m aha sellest te h 
nika progressist, mis toim ub ro-

leks kasu tatav  energia hulk  võib 
teoreetiliselt tõusta 5—8°/o ja  te a 
tu d  juh tude l isegi kuni 27%-ni 
taim ede poolt neelatavast ener
giast.

Lähtudes eespool toodud mo
tiividest on ka m eie vabariigis 
organiseeritud fotosünteesiprob- 
leemi kompleksne läbitöötam ine, 
millest koos NSVL TA m itm ete 
uurim isinstituutidega (K. A. Ti- 
m irjazevi nim eline Taim efüsio
loogia Instituu t, A. A. Bachi n i
m eline Biokeemia Instituu t, Bio
loogilise Füüsika Instituu t) ja  
ENSV TA uurim isinstituutidega 
(Füüsika ja  A stronoomia Insti-

inimese teenistuses
helise taim e fotosünteesi tä ielikul 
tundmaõppimisel.»

Milles siis seisneb fotosünteesi 
tohutu  tähtsus, mis köidab p alju 
de erialade teadlaste tähelepanu?

Fotosüntees on biosfäärsi a in . 
saks protsessiks, m illes toim ub 
välisallikalt — päikeselt — ener
gia kogumine. A asta jooksul ta i
medesse fotosünteesi teel kogu
nenud hulk  on ligikaudu võrdne 
selle energia hulgaga, m ida või
vad anda 200 tu h a t sellist ener
geetika giganti nagu Kuibõševi 
hüdroelektrijaam , m ille aastane 
toodang on 10 m iljard it kilow att- 
tundi.

Toodud motiivid on põhjusta
nud rohkem  küi poolteise sa jan 
di jooksul väga suu rt huvi foto
sünteesi vastu  nii bioloogide, fü ü 
sikute kui ka keem ikute hulgas. 
Fotosünteesi uurim ise teoreetili
ne ja  p rak tiline täh tsus on nii 
suur, et teda on rasike ü leh inna
ta. A inult fotosünteesi loomuse 
põhjalik  tundm ine võimaldab 
efektiivselt kasu tada päikese
energiat, m uuta tegelikkuseks 
teadlaste am m une unistus — 
to itainete kunstlik  valm istam ine 
veest ja  süsihappegaasist päike
seenergia kaasabil. Võib arvata, 
et to itainete süntees organismi 
otsese vastuvõtu ta m uudab põh
ja liku lt inim konna tulevikku.

Fotosünteesi tundm ine ja  selle 
reguleerim isoskus võim aldab põl
lum ajanduskultuuride saakide 
tõstmist.

Taim ekasvatuses v ä ljak u ju n e
nud tavalise kasvatusviisi puhul 
kasu tavad  taim ed fotosünteesiks 
keskm iselt 0,5—1% neile lange
v a t päikese kiirgust. Fotosünteesi 
põhjalik  uurim ine näitab, et sel-

tuu t, Eksperim entaalbioloogia 
Instituut) võtab osa T artu  R iik
liku Ülikooli taimefüsioloogia 
kateeder.

T* aimefüsioloogia kateedris 
teostatavate uurim iste ees

m ärgiks on põllum ajanduslikku
del taim edel fotosünteesiproduk- 
tide m uundum ise seaduspärasuste 
selgitam ine seoses m ajanduslike 
tunnuste  väljakujunem isega. E ri
list tähelepanu pööratakse foto
sünteesi loomuse uurim isele ja  
tem a produktide m uundum ise 
tähtsusele puutaim ede ja  v ilja 
puude niisuguste eluavalduste 
puhul, nagu nende kasv j a a ren 
gu rütm , võrsete valm im ine, ta l
vekindlus ja  saagikus ning selle 
vastavus kliim atingim ustele.

Taimefüsioloogia kateedri sel
lesuunalised uurim used (dots. 
A. Perk) võim aldavad kindlaks 
m äära ta  puhkeperioodi erinevusi 
ja  selle faaside kalendaarset kes
tust rohkem  ku i 100 p u u - ja  põõ- 
saliigil ning m itm esugustel v il
japuudel (õuna-, k irsi-, ploomi-, 
pirnipuud). Puhkeperiood, mis 
algab m itm eaastastel taim edel 
juba suve teisel poolel, on tä h t
saks etapiks v iljapuude aastases 
'arengutsüklis, sest sel a ja l toim u
vad taim es ettevalm istusprotses- 
sid talveks, nagu võrsete valm i
mine, viljapungade m oodustum i
ne, v iljade kasv, varua inete  ko
gunem ine jne.

Nii on kateedris m ääratud  
õunapuuvõrsetes peam iste foto- 
sünteesijproduktide (suhkur,
tärklis, vabad am iinohapped, val
gud, nukleiin- ja  orgaanilised 
happed ning rasvataolised ained)

(Järg  lik-1 4.)

Muljeid 
sümpoosionilt

Hulikraiksete organism ide ko
hastum ine tem peratuurim uuitus- 
tega omab su u rt täh tsu st loo
m ade ja  taim ede aklim atiseeri- 
misel. Organism te rv ikuna ra s 
kendab oma keeruikusega resis
tentsuse m ehhanism i uurim ist. 
S uu rt abi saab siin osutada bio
keemiliste ja  biofüüsiliste p ro t
sesside jälgim ine rakus ja  selle 
koostisosades. Rakkudes to im u
vate reaktsioonide osatähtsus 
hulkraiksete organism ide kohas
tum isel keskkonna tem peratuiuri- 
m uutustele — sellele teem ale oli
gi pühendatud  Leningradis to i
m unud sümpoosion. NSVL TA ja  
UNESCO poolt korra ldatud  nõu
pidam isest võtsid nõukogude 
teadlaste kõrval osa teadlased 
Jaapanist, Indiast, USA-st, P ra n t
susm aalt ja  m ujalt. K uulati ära  
ligikaudu 60 ettekannet.

E lavat huv i ära tasid  tööd, mis 
olid seotud uu te m eetodite r a 

kendam isega bioloogias.
О. A. K rasavtsev (Moskva) k ä 
sitles puittaim ede rakkude u u ri
m ist luminestsentsmijkroskoobis. 
Suurepärased värrvilised diaposi
tiivid näitasid  fosforestseeruvate 
ainete nn. fluorokroom ide paik
nem ist rakus. Normaalses rak u s 
asetsesid need flavonoidse p ä 
rito luga ained peam iselt r a 
ku vakuoolis, alles ikül- 
mum isest ting itud  vigastused 
võimaldasid neil tungida proto- 
plasmasse ning m oodustada v a l
kudega ühendeid, mis kahj'usta- 
sid rakkude elutegevust.

I. M. K isljuk (Leningrad) kõ
neles m adalate positiivsete tem 
pera tuuride  m õjust soojuslem- 
beliste taim ede kloroplastidele. 
Elektronm ikroskoobi abil teosta
tud  uurim ised näitasid, e t jahe
das hoitud kurgilehtede kloro- 
plastid  om andavad ebanorm aalse 
paisunud kuju , e riti ilm ekad olid 
m uudatused stroom a osas. P im e
das m õjustatud  lehtedel taastus 
hiljem  kloroplastide sam ast us- 
võime, valguse käes aga põhjus
tas m adal tem (peratuur klo.ro- 
plastides .pöördumatuid m uutusi.

P ran tsuse  teadlane L. Rey de
m onstreeris filme külm um isel 
toim uvatest s truk tuu rse test m uu
tustest ja  lüofilisatsioonist.

H uvitav sümpoosion ära tas  
osavõtjate hulgas elavat huvi 
ning aitas .tugevdada sidemeid 
eri m aade tead laste vahel.

H, M OORITS

Suvised tööd ja Leedumaa

Need ka ks  m õistet jäävad, 
kauaks püsim a 30 m atem aatiku  
ja  lääne filoloogi mällu, ühenda
tuna m eeldivate m älestustega. 
Kolme selle suve juülinädala  
käigus õpiti tundm a seda lähe
dast vennasvabariiki. M iks aga 
oli see kõ ik  seotud Leeduga?

Paljudes üliõpilaste om avahe
listes ju tua jam istes on kerkinud  
m õte siduda suvine töö sõprus
sidemete sõlm imise ja laiendam i
sega meie kodum aa vabariikide 
ja rahvuste vahel. Mõningaid 
sam m e sel teel on juba  astutud, 
kuid need on alles tü lev ikü ke-  
vade esimesed pääsukesed. Mõte 
gruppide vahetam isest näib aga 
olevat küps, sest tem ast on  
räägitud ka teistes ülikoolides, 
m uuhulgas ka Vilniuse Kapsu- 
kase-nim elises R iik likus Ülikoo
lis. Selle tulem usena saigi te&ks 
meie üliõpilaste sõit Leetu.

Teekonnal Eestist V ilniusse
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toim usid m itm ega meist ootama
tud  metamorfoosid: soliidsetest, 
pehm ete kupeedega sõiduvahen
dite austajatest said päevitanud  
ja tolm used m aanteede ja  veo
autode entusiastid. Kes on proo
vinud auto-stopi võlusid, on 
andnud kuradile sõrme.

M eeldiv, huvitav ja  kõigist 
m inutim uredest vaba rännatk 
lõppes Vilniuses ülikooli kom so
molikomitees. S iin  asus meie elu
olu korraldama leedulaste kü la
lislahkus ja  hoolitsus. Ulualune 
m uretseti kõigile ülikooli üh is
elamus, m is paistis silma m as
siivsuse, m ahutavuse, avatud  
uste ja  igasuguse valve p u udu
mise poolest. Sellise anarhia 
mingisuguseid kohutavaid taga
järgi siiski silma ei hakanud.

Suurepärase giidi juhatuse all 
saime ülevaate Vilniuse ülikooli 
te kke - ja  arenemisloost. A su ta 
tud varem  kui Tartu  ülikool, tee
nis ta teisi eesm ärke (oli je su iiti
de vaim ne kants Ida-Euroopas), 
kuid jõudis siiski oma rahva pa
rema m õtte  keskuseks, teaduse 
üheks tug ipunktiks. M älestuseks 
tem a kunagistest fun\ktsioonidest 
on jäänud vaid hoone arvukate  
korpuste, loendamatute võlvide  
ja niššide ning 9 (!) õuega.

E lam uste ja  m ulje te keerises 
ununes peaaegu täiesti sõidu 
peaeesmärk — töö. Seda m eenu
tas meile tööde organiseerija  
poolt ko kku k u tsu tu d  koosolek. 
Üllatuse valm istas leedu üliõpi
laste suvetööde organiseerimise 
moodus. Neid rakendatakse eran
d itu lt kolhoosides, vahetuse kes
tus on 2 nädalat, tasu ei m aksta. 
Kogu ürituse eesmärgiks on tu 
levase intelligentsi tu tvustam ine  
külaeluga, värskete m õtete v ii
m ine rajoonide kom som oliellu.

M ajanduslik ef ekt  on jäetud ta 
gaplaanile.

Eesti grupi kom paktsus ja koos 
sellega baas võõrastamiseks ning  
ainult omavaheliseks suh tlem i
seks kaotati lihtsalt — 30 inim est 
jaotati 5-liikm elisteks rühm adeks  
ja  liideti u u t. vahetust alustava
te vilniuslaste rühmadega. Üli
kooli eest algas autodel sõit kogs 
uute kaaslastega vabariigi kõige 
erinevamatesse rajoonidesse. 
Oma üllatuseks leidsime näiteks 
kõige karakteersem a poola asun
duse K irde-Leedus, kus isegi 
meie leedu seltsim ehed kasutasid  
suhtlem iseks a inult vene keelt, 
Seda sügavama tähenduse  oman, 
das meie sealviibim ine rahvaste 
sõpruse seisukohalt.

Soojaks ja  südam likuks ku ju 
nesid suhted grupikaaslastega.

Üliõpilaselu probleemid, k ir ja n 
dus, poliitika  — selline kõneaine 
kustu tas otsekohe rahvuslikud  
piirid. Lõppem atud ju tustused  
oma rahvaste elust ja võ itlus
teest k inn itasid  sõprust ja ü h te 
kuu luvustunnet. Töö põldudel 
või kolhoosiehitustel tegi gruppi
dest kollektiivid. Isetegevus ja  
sport täitsid vabad m inutid .

Peagi oli käes päev, m illal tü li 
lahkuda kolhoosidest ja  kogune
da uuesti Vilniusse, sest meie 
Leedus viibim iseks koostatud  
program m  nägi ette ühe nädala 
tööd kolhoosides ja  3 päeva  
puhkust üliõpilaste puhkelaag
ris. Laager sarnaneb oma pro fii
lilt K äärikuga. Ta asub jä rve  
kaldal, m itte kaugel Leedu van i
mast pealinnast Trakaist. U nus

tam atu  m ulje jä ttis järv: kerge,

Fotodel: ü lal näem e sissekäiku iidsesse ja  võimsasse T ra - , 
kai ilossi; all üks Vilniuse Kapsukase-inimeilise Riikliku Ü li
kooli hoonetekompleksi vanadest siseõuedest.

meelitajva helerohelise veega. 
Lõunamaiselt tu line päike oli 
suure ja sügava järve päris soo
jaks kütnud. H om m ikupoolikud  
m öödusidki tem a liiv astel kallas
tel; iga tund  lisas ohtralt igatse
tud pruuni p igm enti kahva tu te le  
nahkadele. Toredaks vahelduseks 
sellele oli ekskursioon Trakaisse, 
iidsesse ja  võimsasse lossi. Täie
liku lt restaureerituna andis ta 
hea e tteku ju tu se  karm ist elust ja 
pidevast võitlusest, m is oli kesk
aja leedulasele pärisosaks.

Elavam tegevus laagris algas 
õhtuse jaheduse saabumisega. 
Võrkpalliväljak,ul olid vastam isi 
kõikvõim alike kombinatsioonide  
alusel koostatud naiskonnad, 
meeskonnad ja  segakonnad. P i
meduse saabudes Jcandus tegevus  
punanurga tantsupõrandale ja  
laagriüm bruse kaunitele teedele 
ning küngastele, m illele kuu  li
sas oma salavõlu.

Laagrist lahkum ise puhul kor
raldas juha tus banketi, m ille 
kestel ilm nesid veel kord leedu
laste tähelepanelikkus ja  südam 
likkus. Pärast tooste rahvaste 
ja üliõpilaste sõpruse auks jagati 
külalistele aukirju . Kogu õhtu  
valitses nägemiseni-meeleolu, 
vaim ustusega räägiti kohtum is
test järgm isel suvel Eestis. Sõp
radest lahkum ise kurbus asus 
oma õigustesse alles järgmisel 
päeval, k u i ees seisis kodutee.

Päevad Leedum aal tegid m eid  
võrratult rikkam aks. Soojusega 
m õtleme alati sellele maale, kus 
on kehv m uld, kaunis loodus, kus 
hoogsalt areneb elu, m ida ehitab 
lahke ja elurõõmus rahvas.

M. KIIS,  
saksa filoloogia 

osakonna üliõpilane
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Peahoone hämarad koridorid  
on jälle täis askeldusi ja  ootus
ärevust. Auditoorium iuste taga  
on nõudlikud  eksam ikom isjonid. 
Ja iga kord, ku i u ks  avaneb, 
ning järjekord/ne vastanu välja  
tuleb, on juba  ta  näost näha, et 
«neli» või «viis» pole niisama  
lihtsalt saadud.

Sam al ajal, kui all koridoris 
lapatakse veel viim asel m inutil 
raam atulehti ja  «sees» käib  
võitlus iga hinde pärast, toim ub  
korrus kõrgem al, ülikooli kom 
som olikom itees, na tuke te is t
moodi ju tua jam ine.

Täna on siin eesti keele ja  
kirjanduse osakonda astujad. 
Seepärast kõneldakse 'Siin k ir -  
janduse- ja  kunstiprobleem idest 
ja  m uidugi ka lem m ikautoritest.

«L em m ikkirjan ikke  on nii 
raske nimetada,» tunnistab L iivi 
Lootsm ann ja  m itm ed  teisedki. 
«Paljud m eeldivad. Aga kõige 
e n a m ...?»

N im ed korduvad kõige sage
dam ini klassiku te  puhul. Kaas
aegsetest m eeldib tavaliselt palju  
ja erinevaid (кц11 S. Rannamaa  
ja J. Sm uul, P.-E. Rum m o ja  
L. Ruud, J. Kross ja  L . Vaher).

«Kirjandus hakkas meeldima  
juba  koolis. A rm astan väga 
lugeda. Olin koolis k irjandus
ringi esimees, (või seinalehetoi- 
m etaja, või «tegin almanahhile 
kaastööd»).

Paljud, peaaegu kõ ik  ju tu s tu 
sed algavad nii.

K u i ju tu lõng  läheb kaasaja  
aktuaalsetele välispoliitilistele 
sündm ustele, peab nii mõnigi 
vabanduseks lausuma:

«Viimaste nädalate jooksul 
on harva aega olnud ajalehti 
lugeda — eksam iteks va lm istu 
mine,» ja  lisab: «Kui jälle m ahti 
saan, võtan asja käsile».

K ui nii, siis on hästi.
Mis puu tub  tu levikuplaanides

se, siis algavad praegu veel k õ i
kide soovid «кui»-ga. Jah, ku i 
vaid sisse saaks!

«Tahan saada õpetajaks,» on 
juba otsustanud M aim u Jakob
son, Ludm illa  Juss jt.

«õp eta ja ks või a jakirjan i
kuks,» pole m õned veel päris 
kindlad.

«Z urna listiks,» ü tlevad  Endla 
Koger, Maire Raidmaa jt.

«Jah, muidugi!» on nad kohe 
nõus jõudu proovima, ka ülikooli 
ajalehe juures.

.«Olin näiteringis.»
«Deklameerisin.»
«Tantsisin  rahva tan tsurüh

mas,» ütlevad üks ja  teine.
Helle P ikku r töötas ka ks aas

ta t ,va n e m p io n ee r iju h id , koge
m usi komsomolitöös on A ita  
Tedrel, N ikolai Põllul jne.

«K ui sisse saan, tahaksin  kohe  
kõiges kaasa lüüa,» naeratab  
L udm illa  Juss.

Tore, eks ju!
L eidku  igaüks endale m eele

pärane ala juba  esimesest üli- 
koolipäevast alates.

Suure hulga potentsiaalset 
energiat saavad tä ienduseks meie 
isetegevuskollektiiv id , kom so- 
moliorganisatsioon, spordiühing.

See kõik täitub, k u i «kui»-d 
juba enam  lause ees ei ole. Seega 
kolme nädala pärast — 1. sep
tem bril.

Sen iks  — kiv i kotti!
S. LEES

Q aude am us

K uidas siis käesoleval aastal 
tu levastel üliõpilastel eksam id  
lähevad? Sellele küsim usele ei 
saa veel am m endavat vastust 
anda, on ju  läbi ainult paar ek 
samit. K uid siiski, algus on te h 
tud  ja  m ingisugune pilt sellest 
ka ku junenud.

Arstiteaduskonna raviosakonda  
on eksam itele lubatud 342 ü liõpi
laskandidaat! 125 kohale. Sam a
sugune olukord on õ igusteadus
konna ja ajaloo-osakonna kaug
õppes, kus kum m agi osakonna 25 
kohale kandideerib üle 70 in i
mese. Või jälle võõrkeelte osa
konnas, kus 50 kohale (nii s ta t
sionaarses kui ka kaugõppeosa
konnas) kandideerivad vastavalt 
122 ja  88 inim est. On ilm ne, et 
konkurss neis osakondades k u 
juneb  pingeliseks.

Peab m ärkim a, et m eeldiva ü l
latuse valm istasid töö juurest 
tu lnud  noored, kes esinesid esi
meses tuleproovis tublilt. V es
teldes eksam ikom isjoni esim ees
tega selgus, et staažiga noored 
näitavad vägagi häid teadmisi. 
Ilm selt hakkab kadum a aeg, m il

lal tööstaažiga noored püüdsid  
eksam itel saada «hinnaalandust»  
oma staaži arvel. T ublilt vastasid  
kaugõppe ajoioo-osakonna üliõpi
laskandidaadid . A rnold K olju, 
Rein K aiv jt. eriala eksamil. Vä
ga häid tagajärgi saavutasid ka  
Tiiu Jalakas (geoloogia osak.), 
L em bit Atspool (eesti keele ja  
kirj. osak.) jne. Loodame, et n en 
de tööpinge ei vähene ka teisteks  
eksam iteks ettevalm istam isel. 
Jõudu tööle!

Jaa, need eksamid. Liigud sa 
kus tahes, — kohvikus, sööklas, 
kinos või lihtsalt täncmal, — aina 
kuuled  ju ttu  eksam itest, konsul
tatsioonidest, õpingutest. K u i pal
ju  ärevust on nende ees ja  m il
line rõõm, kui seesama eksam  on

sooritatud õnnelikult. Aga aega 
rahuloluks ei tohi olba, sest juba  
paari päeva pärast on jälle uus 
tuileproov. Ja ei olegi kaugel 
20. august, m illal hakkab ko k k u 
võtete tegemise aeg. Aga siiski, 
m õningates osakondades ei ole 
eksam ite lõpptähtajaks m itte  20. 
august, vaid, 30. august. Nii võe
takse täiendavalt vastu  üliõpilas- 
kandidaate M ajandusteaduskon
na kaubatundm ise (statsionaarne 
ja  kaugõpe), rahanduse ja  kre
diidi (statsionaarne) ning kau - 
bandusökonoom ika (kaugõpe) eri
alale, A rstiteaduskonna kehakul- 
tuuriosakonda (statsionaarne ja  
kaugõpe) ja  Füüsika-M atem aati~ 
kateaduskonna füüsika -m ate-  
maatika pedagoogilisse harru.

€ €

Valmis üliõpilaste ilu k irjan d u s
lik alm anahh  «Gaudeamus». Sel
le valm im ine kõneleb paljustk i: 
vene keele ja  k irjanduse osakon
na k irjandusring  tegi m öödunud 
aastal huv itava t tööd, m is jõudis 
v ä lja  kateedri raam idest, ühen 
dades üheks pereks eesti ja  vene 
filolooge.

A lm anahhis on tõlkeid eesti 
k irjanduse k lassiku test ja  k aas
aegsete proosa- ja  luu lem eistrite 
loomingust, aga ka noorte au to 
r ite  töödest. H uvi pakub III k u r
suse filoloogi K. K ure a rtikkel 
eesti noorte  luule perspektiiv i
dest. A utoreid, kes esinesid kas
setis «Noored autorid», on v a a 
deldud vanem a generatsiooni 
tausta l, tõm m atud paralleele 
nende loomingust.

,  ш и та »
LY SEPPEL

Teel
I»\
l>
I* Pole õige, ku i öeldakse,
I1 et tee on p ik k  nagu elu
I* või vastupidi.
(> Sest sealt, ku s  tee  ilõpeb otsa,
I* läheb elu edasi.
I * K ihu tam e mööda asfaltteed
i * kõrvale vaatamata
I* ja  tagasi vaatamata.

H arva m õtlem e headele
I > teetegijatele,
l> kes teda tegid
I > jalatäis haaval

oma m õtte ist ja  kruusast.
<> K ui tee lõpeb otsa, 

siis sum am e poris
l> ja peam e aru.
<> Pole õige neid kah te
II võrrelda  — 
(I teed ja  elu.
<> Tee on ette  tehtud,
Ф aga elu ei saa ette teha.
i  P idanud aru,
(I tu lem e tü)kk teed.
I > K ui siis m ärkam e, 
l> et oleme valesti aru
l> pidanud,
(► pöördum e üm ber,
i> et vanalt kohalt uuesti
i> alustada
II K ui teem e eksikäike
11 valm isehita tud teedel,
<! harva siis pöördum e tagasi.

K üll aga hüsim e vastust
Ф teem eistreilt ja  tee

A lm anahhis leiam e M. Undi 
k irju tise  L. Prom eti novelletti- 
dest (I kursuse filoloogi H. Mäe 
tõlkes). H uvitavad on F. Tuglase 
ja  B. Al veri värsside tõlked 
A. Dolgašovilt ja  S. Sem enenkolt.

A lm anahh toob ä ra  L. Seppeli, 
M. Vaga, M. Undi, VI. P issaren- 
ko jt. töid. K ülalistena esinevad 
alm anahhis J. M orits, L. Toom 
ja  M. Kvlividze.

M. Undi illustratsioonid  anna
vad  tu n d u v a t lisa alm anahhi 
värskusele. Loodame, et «Gau
deamus» leiab sooja vastuvõtm ist 
m itte  a inu lt filoloogide peres.

A lm anahhiga saab tu tvuda  
A jaloo-K eeleteaduskonna raam a
tukogus.

A. GAVRILOV,
II kursuse vene filoloog

m eistreilt, — 
valm isehita tud teedel 
peavad olema õiged

suunanäitajad. 
Pole õige see võrdlus.
Teede ääres on kilom eetri-

postid
uurim iseks ja  isiklike  
spidom eetrite kontrollim iseks. 
Elus on teistm oodi

tähisepostid.
Nende õigsust 
peame ise kontrollim a  

enese järgi.

ENE ÕUNAS

Naetupallid
Naerdes tallavad, 
kiljudes puistavad  
rõõmsaid ja  suuri 
vahtralehti.
Eakate puude all.
Pehmesse vaibasse 
meelega kukuvad , 
m ängim a pannud  
on tõsised nukudk i. 
Veerevad väikesed  
naerused pallid.
«M iks te ei mängi, 
isa ja  ema?
Istu te , vaatate eemalt!» 
Sületäis sügist 
on varsti neil süles . . .  
Naerge nüüd.
Naerge ja  hullake  
nii pa lju  värve  
ja  rõõm u leidesl 
Nad naeravad.

Naerused pallid  
v is t nakatasid?

В. ПИСАРЕНКО  

КОСМОНАВТУ-5
Они рождаются —

простые парни,
Вздыхают воздух,

родной страны.
В мечтах мальчишки 

высоко парят,
Парят тропинками 

далекой луны.
Завидуют мальчики

летчикам смелым,
На сотни «почему?»

ищут ответ.
Рисуют чернилами, грифелем, 

мелом
контуры фантастических 
межпланетных ракет. 

Вечерами девчонкам
говорят не о звездах — 

Запасы знаний
выкладывают о луне . . .  

Мальчики — они родились не 
поздно, 

Они родились в красивой 
и сказочной стране. 

Сказки, рожденные
мальчиками, 

Становятся со временем 
явью, былью.

Луна  — далекая, побежденная. 
Покроет скафандры

космической пылью. 
Дерзайте, герои!

Вас вселенная слышит. 
Постройте свои ступеньки 

в мире этом.
Но там другие

подымутся выше 
Звездари, комонавты 

с душой поэта.

Мы снежинками
любуемся не часто — 

Просто времени 
не имеем.

Не мечтаем
о тихом счастье —

Просто в счастье такое 
не верим.

Оставив за собою 
километры пути,

Взвалив вещмешки на плечи, 
Мы отвечаетья такого 

спешили уйти,
Не искали мы мест,

^  где потише и легче. 
Тишина нас пугает,

а покоя мы вовсе не знаем. 
Нам — чтоб ветер в лицо, 

Ожиданье волнующих
встреч.

Труд как песня — 
в труде мы душой

вырастаем, 
Мы в труде молодеем,

не чувствуя согнутых плеч. 
Не упрекайте,

что мы иногда не потели — 
После соли

не бывает пота.
А' вечерами ныло

уставшее за день тело,
И совесть мучила мысль 

о неоконченной работе.
Но мы выберем время — 

мы совсем не аскеты: 
Просто сделать нам много 

на этой земле предстоит. . .  
Покрытый снежинками,

с думой о скором рассвете, 
Сжав шершавые руки,

городок мой натруженный 
спит.

Noored, kes on sooritanud sis
seastum iseksam id, ku id  konkursi 
tõ ttu  ei pääsenud valitud  eriala
le, võivad konkureerida üldistel 
alustel ilm a teistkordselt eksa
m eid sooritamata. Aga ka need, 
kellel ei ole veel kõ ik eksam id  
sooritatud, võivad nim eta tud  eri
aladele pääsem iseks «ham m ast 
proovida». A valdusi võetakse  
vastu  juba  praegu ja  eksam eidki 
võib sooritada olemasoleva eksa
m iplaani kohaselt.' Need eksamid, 
m is on sooritamata ja  mida ole
masolevas plaanis ei ole enam  
ette nähtud, tehakse 24.—30. 
augustini. Ootame teie avaldusi, 
tulevased pedagoogid ja  m a ja n 
dusteadlased!

Aga siiski jä i veel üks asi sü 
damele, m ille tahaks kohe prae
gu välja  ütelda. Ju ttu  oli eespool 
neist noortest, kes räägivad äre
vuse ja  m urega eksam itest, ke l
lest on näha, et nad on tu lnud  

^  siia tõsise kavatsusega teha tõ- 
» sist tööd ja  eesmärgiga ikka  
(I k ind lasti ülikooli pääseda. P a 
ll raku  ei kuule ainult selliseid ju t-  
|l te, vaid üsnagi tih ti kohtad nn. 
\\«kirveviskajaid», ikes tu levad  
ATartusse ainult selleks, et elada. 
|l kasvõi a inult sisseastumiseksa- 
|| m ite ajal ühiselam utes lõbusat 
|l elu, sobitada tu tvu si ja  noh, kui 
l> näkkab, võib-olla saab k>a ü li- 
^ kooli sisse. Või jälle kohtad koh- 
ävikus, isegi ülikooli ruum ides
11 gruppi nooruikesi-neiukesi, kes
11 suibsupilvedessse m attudes filo 
s o fe e r iv a d  elu- ja  eksamiiprob- 
\\leem ide üle ja  kä ituvad sellise 
il ülbusega, et aina im esta. L ugu - 
jl peetud väikesed daamid! Lubage 
|l meelde tuletada, et suitsetam ine  
|l teeb ine tuks hambad ja  kolletab  
(inäonaha. Aga kes teist tahab  
A siis inetu  olla?

Niisiis. Eksam id on alanud. Ja  
palanud m itte  halvasti. Lubage  
Ä teile, tulevased üliõpilased, sooiui- 
(l da palju  jõudu  ja  head tahet
11 eksam ite edukaks sooritamiseks!
# A. N ILSEN ,
# vastuvõtukom isjon i vastu tava  
i sekretäri asetäitja

<[ Fotodel. Vastuvõtukom isjonis on 
4 k ib ek iire d  tööpäevad (esimesel lehe«
A kü lje l). Enne eksam it on «n ärv  
\m u s t»  (ü lal). Kas kom isjon jääb  vas- 
ftu s e q a  rah u le  (keskel)? Füüsika ek*
# sam ikom isjoni esimees K. KUDU  
iu la ta b  L. M Ä N N IK U LE  eksam ilehe. 
л Füüsikaeksam il m ärq iti sinna p a rim  
^h in n e  — «väga hea» (a ll),

S a H f a S t i i h t i k i
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Fotosüntees...
(Algus lk-1 2.)

kogunem ise ja  m uundum ise dü 
naam ika, mis võim aldab füsioloo
gilisi tunnuse id  kasu tada v ilja 
puude talveks ettevalm isum isast- 
m e diagnoosim isel ja  õigete agro
tehn ilis te  võtete rakendam isel. 
N im etatud ainete m ääram isel ja  
identifitseerim isel on kasu ta tud  
vanade tu n tu d  m eetoditega p a 
ralleelselt uusi perspektiivseid 
m eetodeid nagu paberkrom ato- 
g raa fia  ja  elektroforees. R akku
de füüsika-keem iliste om aduste 
uurim isel aga kaasaegseid opti
lisi meetodeid.

Fotosünteesiga ning valguse 
m õjuga taim edele on tih ed alt seo
tu d  kasvuregulaatorid , s. o. kas
vu  soodustavad ja  p idurdavad  
ained. Taim efüsioloogia kateedris 
(bioloogiakand. L. S arapuu) on 
k ind laks teh tud , e t kasvuained 
tek ivad  fotosünteesi tag a jä rje l 
lehtedes n ing m õjuvad ta im ede
le, olenevalt aastasest a rengu- 
tsüklist, kord kasvu soodustaja te
n a  (floretiinhape, heteroauksiin), 
kord  kasvu p id u rd aja ten a  (flo- 
ridsiin).

K asvuregulaatorite  füsioloogi
lise toim e kindlaksm ääram isel 
kasu ta takse  biotesti, m is seisneb 
ta im e k iiresti kasvavate osade 
(näiteks n isu  idandite  koleoptii- 
lide e. singaste) asetam ises u u ri
tav a te st ta im edest era ldatud  kas
vuregu laato rite  lahustisse, kus
ju u res  h iljem  m õõdetakse ja  jä l
gitakse nende kasvuintensiiv- 
sust. E dukalt on kasu ta tu d  ka 
histogram m e.

Üheks tunnuseks m itm eaas
ta s te  pu ittaim ede ta lveks e tte- 
valm istum ise hindam isel on võr-* 
sete puitum ine, s. o. rak u k esta- 
desse kõrgem olekulaarse ainelig- 
n iin i — ladestum ine, E t ligniin i- 
kom pleksi kuu luva te  ainete  te k 
kim ine ja  kogunem ine on seotud 
rea  vahepealsete lü lide kaudu 
taim ede fotosünteesiga, siis selgi-* 
ta takse  (dots. H. Miidla), m issu
guste ting im uste kom pleksi p u 
hul esineb lehes m oodustunud fo- 
tosünteesiproduktide niisugune 
m uundum issuund, mis soodustab 
rakukestade lignifitseerim ist.

Esiletõstm ist v ää rib  u ltrav io - 
lettm ikroskoobi kasu tusele võ t
m ine botaaniliste p reparaatide  
uurim isel paralleelse lt m ikro- ja  
biokeem iliste analüüsidega. K a
vas on paberkrom atograafia  
asendam ine õhukesekihilise ko- 
lonnkrom atograafiaga, mis või
m aldab vähendada u u rita v a  ob
jek ti hu lka ja  säästa  reaktiive.

K ateedri radiobioloogia labora
toorium is uu ritakse  rad ioak tiiv 
sete istoopide CM abil (H. M äeta
lu  ja  J. Siim isker) fotosünteesi

in tensiivsust ja  prim aarsete  fo
tosünteesi produktide (suhkrud, 
happed) jao tuvust õunapuu võr
setes ja  lehtedes, sõ ltuvalt feno- 
faasidest. N im etatud meetod on 
siiani ainsaks m enetluseks, mis 
võim aldab fotosünteesi esmaseid 
produkte lokaalselt kindlaks m ää
ra ta  ja  jä lg ida nende edaspidi
seid m uundum ise teid  taim edes.

Fotosünteesialase töö edasiseks 
süvendam iseks ja  kaadrite  kvali
fikatsiooni tõstm iseks on saade
tud  M oskva R iikliku Ülikooli 
biofüüsika alale õppim a IV k u r
suse taim ebiokeem ia eria la  ü li
õpilane H. Hein. Bioloogiaosakon- 
na  vanem  teaduslik  tö ö ta ja  J. S ii
m isker tä iendab  oma teadm isi 
aga M oskvas A. N. Bachi nim eli
ses Biokeem ia Instituudis v a lk u 
de biosünteesi alal,

Iga õppejõu * juhendam isel 
töötab rida  eria la  ü liõpila

si. Tööd to im uvad kom pleks
selt ja  kollektiivselt. Ü liõpilaste 
kollektiivsed tööd n iisugustel ak 
tuaalse te l ja  rasketel biokeem i- 
listel teem adel, nagu «K asvuregu- 
laato rite  täh tsus fotosünteesiprot- 
sessis» (üliõpilased S utt, Tappo, 
Lätt, Murd), «Ligniinibiosüntees 
ja  ultraviolettm ikroskoobi kasu 
tam ine puitum isprotsessis» (üli
õpilased V ardja, Ratas) leidsid 
ÜTÜ 18. teadusliku l konveren tsil 
üksm eelset heaksk iitu  ja  eriti 
su u rt tu n n u stu s t kü la lisko llek tii
vi sam a ala  spetsialistide poolt.

Igal aasta l ko rra ldatakse  foto- 
sün teesialane ekspeditsioon koos 
ENSV TA F üüsika ja  A stronoo
m ia In stituud i A ktinom eetria 
jaam a ja  NL TA Taim efüsioloo
gia Instituud iga meie vabariig i 
piires nn. külvise «optilise s tru k 
tuuri»  selgitam ise eesm ärgiga, s. t. 
püütakse leida, m issuguse kü lv i- 
tihedusega ja  m issuguse lehe ase
tusega ta im  kasu tab  päikeseener
g iat kõige produktiivsem alt.

Seoses eelolevate ü lesannete ja  
valitsuse n ing p arte i m ääruse 
« B ioloogiateaduse. edaspidisest 
arendam isest ja  tem a sidem ete 
tugevdam isest praktikaga» tä i t
misega on loomisel 3-liikm eline 
biokeem ikute grupp fotosünteesi 
uurim ise alal. V iim ane peab tu 
gevdam a kateedri kollektiivi fo
tosünteesi uurim isel n ing  selle 
baasil peab ku junem a v ä lja  ka 
a jakohase ja  moodsa sisustuse 
n ing apara tu u rig a  fotosünteesi 
probleem laboratoorium .

On asutam isel osakonna juu rde 
ka eksperim entaalbioloogia baas, 
kus on e tte  n äh tu d  »oma kindel 
koht fotosünteesialaste tööde 
korraldam iseks.

A. PERK, 
taim efüsioloogiakateedri 

ju h a ta ja

TRÜ orien talistikakabineti
A afrika õppering saab sageli h u 
v itavaid  k ir ju  andm etega A afri
ka  m andril to im uvatest k u ltu u 
riü ritustest. Kevadel saabus kiri 
ü helt afrikanoloogilt, kes viibis 
m öödunud aastal A kras to im u
nud 1. rahvusvahelisel afrikano- 
loogide kongressil ning käesole
va aasta  m ärtsis Freetow nis, 
S ierra  Leones peetud kolm andal 
L ääne-A afrika keelte uurim isele 
pühendatud  kongressil. A lljä rg 
nevalt lüh idalt tem a isiklikke 
kogemusi ja  tähelepanekuid.

Otsus esimese -rahvusvahelise 
afrikanoloogide kongressi p ida
m iseks A afrika p innal ja  aa frik 
laste juhtim isel, lahus rahvusva
helistest o rientalistide kongressi
dest, kus afrikanoloogia moo
dustas vaid ühe sektsiooni, teh ti
1960. aastal M oskvas toim unud 
o rientalistide kongressil. E tteval
m istava kom itee ning pärastise 
kongressi presidendiks valiti ig- 
bolane prof. O. Dike Ida-N igee- 
riast, Ibadan U niversity  College! 
rektor, eria la lt ajaloolane. Komi
tee o tsustas ku tsuda kongressile 
50 m itteaafrika  n ing 100 aafrika 
pärito luga afrikanoloogi. Lisaks 
veel 300 v aa tle ja t — niisiis ü h te 
kokku 450 osavõtjat. K ongressi- 
keelteks olid inglise ja  prantsuse 
keel. Kongressil ei kasu tatud  
enam  term ineid  «antropoloogia», 
«etnoloogia», «hõim u-uurim ine», 
vaid nende asemel üksnes sõna 
«sotsioloogia». E ttekanded to im u
sid keskpärasuse tasem el. Üldise 
iseloomuga ettekandeid  vas tava
te lt eria lade lt esitasid G aana p re
sident K w am e N krum ah, prof. 
Dike, prof. H erskow its (k irjan 
dus ja folkloor), prof. G reenberg 
(lingvistika), prof. Potehhin  (ma- 
jandus- ja  sotsiaalteadused). 
TRÜ orien talistikakabineti k au a
aegne korrespondent prof. 
E. Dam m au kõneles religiooni 
m õjust A afrika keeltele. J ä rg 
m ine sedalaadi kongress o tsustati 
ko rra ldada 1965. aasta l Dakaris 
Senegalis, kuigi paljud  osavõt
jad  eelistasid Ida-A afrikat.

Kolmas. L ääne-A afrika keelte 
uurim isele pühendatud  kongress 
toim us k. a. m ärtsist 1, "aprillini

Freetow nis, S ierra  Leones, Fou- 
rah  Bay College’i ruum ides. Esi
m ene sedalaadi kongress toim us
1961. aa s ta l A kras ja  teine 1962. 
aastal Dakaris. Kongresside ees
m ärgiks on L ääne-A afrika  keelte 
võim alikult tä ie liku  ja  täpse 
koosseisu m ääratlem ine. Seks 
o tstarbeks võim aldatakse u u ri-

Aafrikast
m isstipendium e ja  toe tust Eu
roopast, A m eerikast ja  A afrikast 
p ärit kaastöölistele. U urim ise tu 
lem used tehakse kättesaadavaks 
erilise m onograafiate seeria k au 
du. Esim estena ilm uvad P. La- 
defoged’i «Võrdlevad uurim used 
L ääne-A afrika keelte foneetikast 
ja  gram m atikast» ning L. Bou- 
gu iaux’ «Biromi keele sõnaraa
m at» (Põhja-N igeeria).

Käesoleval, kolm andal kong
ressil viibis 70 afrikanoloogi NSV 
Liidust, USA-st, Inglism aalt, 
P ran tsusm aalt, Saksa Födera
tiivsest V abariigist, Belgiast, Hol
landist ning peaaegu kõigist L ää
ne-A afrika m aadest, eriti aga Se
negalist, G aanast ja  N igeeriast. 
Peeti ettekandeid, d iskuteeriti, 
kavandati uusi uu rim isre tk i ning 
publitseerim isvõim alusi. Kuigi 
köne'soleva kongressi üldteem a- 
na oli e tte  näh tud  L ääne-A afri- 
ka keelte süntaks, käsitles en a
m ik ettekandeid  siiski morfoloo
giat, kusjuures erilist tähelepa
nu om istati L ääne-A afrika keel
te klassifitseerim isprobleem ide- 
le.

Jä rg n ev a lt an takse k irja s  ü k 
sikasja line ülevaade e ttekanne
test. Nii käsitlesid  L ääne-A afri
ka keelte sün taksit 7 ettekannet, 
foneetikat, fonoloogiat ja  m orfo
loogiat 9 e ttekannet, L ääne-A af- 
r ik a  keelte ajalugu  ja  k lassifit
seerim ist 6 n ing khoisani ja  b an 
tu  probleem e 2 e ttekannet. L i
saks tegi afrikanoloog D. W. 
Crabb Edela-N igeerias sooritatud 
uurim istööde tau sta l esilduse 
om istada sem ibantu  ehk ban tu iid - 
keeltele uueks nim etuseks Cross 
R iveri b an tu  keeled.

N eljas sam alaadne kongress 
o tsustati p idada m ärtsis 1964 N i
geerias,

P. NURMEKUND

Kolagu me lauluviisid!
Kevadises ülikoolilehe lisas oli 

ä ra  toodud väike k ir ju tis  selle 
kohta, e t juba üle poole sa jandi 
tegutseb ülikooli sein te vahel 
T artu  Üliõpilasmeesikoor. Nagu 
igal aastal, nii k a  tänavu  keva
del lahkus selle arvukast perest 
suu r osa lõpetajaid.

Põgus ring ivaatam ine näitab, 
e t p raeguste sisseastu ja te  hulgas 
v ilksatab  siin-iseal ka  mõni 
m eesterahvas. Nende eksinud 
hingede võrgutam iseks olgu öel
dud, e t lahkunu te asemele võe
takse m eeskoori suurel hulgal 
u u s i  l a u l j a i d  k õ i k i 
d e s s e  h ä ä l e r ü h m a d e s -  
s e. Koori täieõiguslikuks liik 
m eks vastuvõtm isele eelneb aga 
,ühe sem estri p ikkune kandi- 
daadistaaž.

K andidaatide vastuvõtm ine a l
gab esm aspäeval, 2. septem bril 
kell 19 TRÜ peahoones aud. 47. 
S inna ootamegi kõiki lau luhuvi- 
lisi meesüliõpilasi. L iikm ekandi
daadiks saam ine on üsna lihtne, 
ja  eelnev lau ljastaaž pole sugu
gi nõutav. Tuleb vaid öelda 
«Jah!», kui küsitakse, kas see 
on ikka Sinu tõsine soov ja

tah tm ine m eeskooris laulm a h a 
kata.. Seejärel lau late  ä ra  mõne 
lih tsa  m otiivikese, nagu  «Ei 
saa m itte  vaiki olla» vms., ja 
kandidaadieksam  ongi tehtud.

Ilusad sügisilm ad tek itavad  
vägisi k u rv a  eelaim duse, et sel
lel aastal peam e kolhoosim õnu- 
dest ilm a jääm a. Sel ju h u l h ak 
kab  m eeskoor juba septem bris 
regu laarselt koos käim a tava lis
tel aegadel — teisipäeviti ja  ree
deti kell 19.

E rinevalt eelnevatest aasta test 
kavatsetakse tänavu  uu te lau l
ja te  vastuvõtm ine läbi viia k ii
rendatud  korras, et varuda roh
kem  aega suurem ate kon tserd i
program m ide õppimiseks. Selle
pärast — m ida varem , seda p a 
rem. K ohtum iseni 2. septem bril 
kell 19 aud. 47. (komsomoli-, 
kom itee vastas)!

E. TOOM
F o t o l :  Kevadine kontseirdi- 

matik Riiga. Koori ees võtavad 
publiku tänuavaldusi vastu  so
list Olaf P rin its, teadusta jad  
Ene P au  ja  A lina R utke n ing 
TÜM -i dirigent, ENSV teeneline 
kunstitegelane R ichard Ritsing.

Г E Ü ST I■

Astuge õppima 
ettevalmistus

kursustele
Et vastu  tu lla  töö tavate noorte 

soovidele, alustavad  T artu  Riik
liku  Ülikooli e tteva lm istuskursu
sed sel aastal tööd ju b a  1. ok
toobril. Õppetöö toim ub esm as
päeviti, kolm apäeviti ja  reedeti 
kella 18-st kuni 22-ni. On võim a
lus õppida ka  kaugõppe korras: 
pühapäeviti 2—3 korda kuus. 
Teadm isi saab om andada kõikides 
distsipliinides, m illest to im uvad 
vastuvõtueksam id kõrgem atesse 
koolidesse. K ursustel võivad õp
p ida kõik, kes on om andanud 
keskhariduse ja  soovivad edasi 
õppida TRÜ-s või teistes kõrge
m ates õppeasutustes.

Avaldusi võetakse vastu  alates
1. septem brist kuni 1. oktoobrini 
T a rtu  R iikliku ü likooli õppeosa
konnas (Ülikooli tn . 18, II kor
rus). Koos avaldusega esitada 
järgm ised dokum endid:

1) ä rak iri küpsustunnistusest 
või diplom ist;

2) iseloom ustus töökohast.
K ursused on tasulised, õ p p e 

m aks tuleb tasuda avalduse es ita 
misel. L ähem at inform atsiooni 
saab telefonil 41-20/305.

E. LEPIK , 
k ursuste  ju h a ta ja

Ülikooli 
raadiostuudio 

teatab <
T artu  R iikliku Ülikooli kaug- 

õppeosakond alustab  1963/64. 
õ.-a. raadiosaateid  kaugõppijaile. 
Raadioloengute kava hakkam e 
edaspidi saatm a nii «Raadio- 
lehe» toim etusele ku i ka saate
juhile.

Sügissem estril vajam e Teie 
kaasabi 21. augustist kuni de t
sem bri lõpuni, kusjuu res saated  
toim uksid nagu  m öödunud õppe- 
aastalgi: 2 korda nädalas ä 1 
tund.

i
21. augustil 1963. a.

1. R iigf ja  õiguse teooria 
erikursusest prof. P aul Vi- 
halem a loeng «Riigi mõiste, riik  
ja  õigus» õ igusteaduskonna I ja
V kursuse üliõpilastele,
2. Kõigile vä lisk irjandust õppival- 
le üliõpilastele vanem õpetaja O tt 
O jam aa loeng «Sissejuhatus 
p ran tsuse klassitsismi».

23. augustil 1963. a.
1. Kõigile vä lisk irjandust õppi- 
vaile üliõpilastele vanem õpetaja 
O tt O jam aa loeng «Prantsuse 
k lassitsistlik  komöödia XVII sa
jandil».
2. K ehakultuuriosakonna IV k u r
suse üliõpilastele vanem õpetaja 
M alev Uibo loeng «Tervishoiuli
sed nõuded spord ieh ituste  su h 
tes».

. !
28. augustil 1963. a.

1. Dots. kt. Raim ond A ulingu 
loeng «Riigi tekkim ise kodanlike 
teooriate kriitika»  õppeaines «Rii
gi ja  õiguse teooria» õ ig u s tea 
duskonna I kursuse üliõpilastele.
2. Kõigile poi. ökonoomia kap i
talism i osa õppijaile vanem õpe
ta ja  K aljo  Ind re  loeng «Eksplua
teerim ise tugevdam ise meetodid».

30. augustil 1963. a.
1. õ igusteaduskonna V kursuse 
üliõpilastele vanem õpetaja H ein
rich  R inki loeng «L eiu taja te ja 
ra tsionaliseerija te  õiguste kaitse 
küsim ustest».
2. Kõigile välisk irjandust õppi- 
vaile üliõpilastele vanem õpetaja 
O tt O jam aa loeng «Prantsuse 
k lassitsistlik  komöödia XVII sa 
jandil: Moliere»,

Loengud toim uvad u ltra lüh ila f- 
nel kolm apäeviti ja  reedeti a lgu
sega kell 22.00.

T o im etaja J . FELDBACH

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственное университета. 
Hans H eidem anni n im . trü k ik o ja  
trü k k . T a rtu , ü lik o o li 17/19. ü k s ik 
n u m b ri h ind  2 kop. Tellim ise  
n r , 6296. MB-05536,

RAHVUS-RAAfelATllKGCHJ
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Kõigi m aade pro letaarlased , ühinegei

IKKA TARTU TAGASI!

Tfeisl noortest, kellega 
ma suvel lulvusin

TARTU R IIK L IK U  Ü LIKO O LI PARTEIKOM ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AM E TI- 

________ OH INGU KOMITEE HÄÄLEK A ND JA

R E E D E L ,  13. S E P T E M B R I L  1963

N r.

2 2 ( 5 6 2 )
X VI aastakäik

Jõudu tööle!
Suvi oma tööde ja puhkusega on möödas.  Möödas  on 

ka s isseas tumiseksamite  pinge. Möödas  on pidulik-ärev 
ava-aktus,  kus noortele üliõpilastele ulatat i  sõbralike soo
videga üliõpilaspiletid. Juba on audi tooriumides  ja l abora
tooriumides tosine ja asjal ik töömeeleolu, ül iõpilasringid 
hakkavad ridu koondama, ,  ühiselamud ja ra am atukogud  
on taas  muu tunud perekaiks.  Üsna suur  on aga  ka nende 
üliõpilaste hulk, kes a lustas  õppeaas ta t  kolhooside ab i s t a
misega.

Uus õppeaas ta  on alanud.  Algas  pea l tnäha nii, nagu 
eelmisedki.  En t  ometi tahaks  uskuda,  et selle p a r a tam a tu  
kordumise taga  on sel õppeaastal  ootamas pal ju head ja 
rõõmustavat  — hoopiski rohkem seda, mis positiivselt  
era ldaks  a lanud aa s ta t  teistest.  Ava-aktusel ,  esimestel 
töökoosolekutel ja loengutel  oli kõigest  sellest juttu,  
tahaks  seda meenutades  korra ta  vaid üht: selle sa jandi 
kuuekümnendate  aas ta te  noortelt  nõutakse eriti palju.  
Nõutakse seepäras t ,  et nemad ise ehi tavad üles selle 
ühiskonna,  kus neil on õnn elada — kommunismi .

Mõnikord on raske igapäevases  töös näha peamist ,  
tabada suure elu rütmi ja joont. Võib-olla on mõnikord 
raskeid ülesandeid,  pet tumusi isiklikus elus. Siin peab 
abiks tulema sõber, kollektiiv. Seepäras t  loodamegi,  et 
t änavuse  aa s ta g a  kasvavad veelgi tugevamaks kursus te  
kollektiivid, et tõuseb ühiselamu kollektiivi autoriteet.  Ei 
tahaks  enam kuulda ütlust  «See pole minu asi!», kui on 
tegu vää rnäh tusega .  Ei — niiviisi ei tohi ütelda meie a a s 
tate üliõpilane. Nii ei vabane me vää rn äh tus tes t  kunagi.

Väga  pal ju oleneb jus t  meist  endist,  kuidas  me oskame 
oma elu teha huvi tavaks,  s isukaks  n ing rikkaks. Töötahe,  
reipus, opt imism ja enesedistsipli in a i tavad meil võita 
suurimaidki  raskusi,  muud avad  ka hall id päevad eruta-  
vaiks n ing meeldivaiks.

Jõudu tööle a lanud õppeaastal ! Olgu selles töös palju 
õnnestumisi  ja palju s ii ras t töörõõmu!

ĵMsMnoiiisteü UUSI KONSPEKTE

761 sta tsionaarset, üle neljasaja  
m ittestatsionaarse üliõpilase esi
mesel kursusel, neile lisandub 
veel poolteistsada üliõpilast, kes 
võeti vastu  vanem atele kursus
tele — sellise uue täiendusega 
alustas ülikool oma 161. õppeaas
tat. K ui arvestada, et möödunud 
kevadel lahkus ülikoolist v eri
värskeid diplom ande veidi üle 
kuuesaja , siis on tänavu  ülikooli 
pere kasvanud rohkem  kui poole- 
tuhande inim ese võrra. J a  eks 
seda ole meil tunda igal pool: ei 
jä tk u  kohti ühiselam utes, labo
ratoorseid töid saab mõnigi rühm  
teha alles hilisõhtuti. Kuid need 
on vaid kasvuraskused, m illest 
saadakse varem  või hiljem  üle. 
Ju b a  ajabk i ülikooli halduspro
rek to r V. Simm uue 800 kohaga 
ühiselam u ehitam ise asju. Ka 
füüsikute ja  m atem aatiku te h u l
gas käib askeldam ine: kavanda
takse uu te õppekorpuste eh ita 
mist. Õ nnelikud on need tä n av u 
sed noortudengid: saavad ise näha 
ja  osa võ tta  ülikooli edasisest 
hoogsast kasvust!

Töö vastuvõtukom isjonis on 
väsitav ja  pingeline, kuid väga 
huvitav: puutud  kokku m itm e
suguste inim estega. Ju s t neist 
tahaksingi paja tada. N im elt in i
m estest.

Selle paari kuu jooksul tuli 
kohtuda mitmesaja noorega. Mõn

da a inu lt nägin, m õnega vestle
sin m itu  korda. P aljude noortega, 
keda m a ei näinud, olen aga tu t
tav  nende isiklike toim ikute kau 
du. «Õrn, naiselik tü tarlaps»  — 
nii öeldi ühe tü ta rlapse  kohta 
kooli poolt an tud  iseloomustuses. 
J a  isegi auväärne vastuvõtuko
m isjon eesotsas rektoriga tundis 
huvi — m illine ta  siis on, see 
õrn, naiselik tü tarlaps. Ning 
neiu p ilt rändas kom isjonis käest 
kätte. Kes teab, võib-olla lisame 
siis, kui ta  lõpetab ülikooli, tem a 
iseloom ustusele k iitva h innangu 
ta  pedagoogi- või teadlasevõim ete 
kohta. Viis aasta t on pikk aeg. 
Sellega jõuab palju .

M eenub rüh ikas noormees sõ ja
väevorm is — tulevane arst 
sm. Moks. Teda vedas vastuvõ tu 
kom isjon alt, kuigi tah tm atu lt. 
Noormees lubati eksam iteta vastu 
võtta, kuid hiljem  selgus, e t seda 
ei saa teha. Eksam ite sooritam i
seks jä i Moksil aega a inu lt kaks 
päeva! Kuid ta  tu li hästi toime. 
Sõdur pole tubli a inu lt armees, 
vaid saab hakkam a ka raam atu te  
taga. Jä tkuks ta l seda visadust 
alati!

Ja  kuidas saab teisiti kui a inu lt 
lugupidam isega suh tuda tööme- 
hesse, kes on aastaid  ehitustel 
m üüre ladunud, ja  kes selleks, et

(Järg  lk. 4)

Taimefüsioloogia- ja 
geneetikakonverents
Esm aspäeval algas peahoones 

p lenaaristungiga II vabariikliku 
taim efüsioloogia- ja geneetika- 
alase konverentsi töö. Teatavasti 
täh istab  meie ülikooli vastav  ka
teeder selle üritusega oma sa jan 
dat aastapäeva.

K onverentsile on saabunud a r 
vukalt väliskülalisi vennasvaba- 
riikidest, m istõ ttu  konverents on 
sisuliselt ku junenud üleliiduliseks 
sündm useks. L igikaudu sajast 
e ttekandest kuulub üle poole kü- 
lalisesinejaile M oskvast, L enin
gradist, K iievist, Valgevenest, L ä
tist, Leedust jm . K onverentsi töö 
toim ub neljas sektsioonis (taim e
de puhkeperiood ja  vastupidavus; 
taim ede kasv ja  m ineraalne to itu 
mine; geneetika ja  selektsioon; 
fotosüntees).

TRÜ K u ju tava  K unsti K abinet 
(Ülikooli tn. 16) võtab vastu  uusi 
üliõpilasi.

Üliõpilased, kes om andavad 
põhieriala kõrval joonistam is- 
õpetaja lisaspetsiaalsuse, saavad 
õiguse õpetada joonistam ist ja 
joonestam ist kaheksaklassilistes 
koolides. K unstikabinetis õpitakse 
joonistam ist, joonestam ist, akva
relli, g raafikatehnikaid , keraam i
kat, kunstiaja lugu  jm. Nädalas on 
kaks loengut.

K unstiring  töötab algaja te ja  
edasijõudnutega. A lgajate gruppi 
võetakse vastu  üliõpilasi kõigist 
teaduskondadest. Kogu prog
ram m i läbivõtnud saavad ü li
kooli lõpetam isel ühiskondliku 
kunstn ik -dekoraato ri diplomi.

K unstikab inet on avatud  kell 
9—12 ja  13—17, laupäeval, kell 
9—15.

Lasteringid
A lustasid tööd T artu  Riikliku 

Ülikooli laste laulu-, m ängu- ja 
tan tsuring id .

Ringidesse võetakse lapsi a la
tes 3 aasta  vanusest.

R egistreerida TRÜ klubis te i
sipäeval ja  reedel kell 17.

Aspirantuuris on eksamid
Kui noorem ad kursused on 

kolhoosis, vanem ad end aga juba 
loengumiljöösse sisse elanud, tee
vad tulevased aspirandid  sisseas
tum iseksam eid.

Esimesed viied on. juba kätte  
saanud Tõnu Möls (biofüüsika), 
Kalle V elsker ja  Enn Lasn (ar
vutusm atem aatika), Ja ak  K angi- 
laski (kunstiajalugu) jt.

Tänavu loodi meie ülikooli 
ju u rd e  esm akordselt s ih tasp iran - 
tu u r  3 kohaga. Leedust tu llakse 
õppima botaanikat, EPA -st line

aarset program m eerim ist ja  M a
ri ANSV-st soom e-ugri keeli.

Ka m eilt sõidetakse väljaspoo- 
le. M innakse Moskva P lehhano- 
vi-nim elisse R ahvam ajanduse 
In stituu ti õppim a raam atup ida
m ist ja  m ajandusliku  tegevuse 
analüüsi, L eningradi Geofüüsika 
Peaobservatoorium i geofüüsikat, 
täiendatakse end virusoloogia, 
südam ekirurgia, reumatoloogia, 
füüsikalise keem ia, geneetika ja  
teistel aladel.

L. POST

M ullu ilm us TRÜ k irja s tu s
g rup i poolt k irja s ta tu d  ja  ro ta- 
p rindil paljundatud  loengukons
pekte 81815 eksem plaris. Oma 
m ahu lt teeb see 589 trükipoog
nat. Käesoleval aastal on plaanis 
v ä lja  anda õppekirjandust 600 
trük ipoogna ulatuses, m illest 470 
on juba ro tap rind is t läbi käinud.

1. septem bril võisid üliõpilased 
peahoone ajak irjandusekiosk ist 
küsida endale selliseid trü k itu d  
konspekte, nagu  E. Tam m e «Ar
vutusm eetodid IV», K.-S. Rebase 
«Теория оптических электронно- 
колебательных переходов в при
месном центре кристалла», 
М. K itšatova «Tarbim ine sot
sialistlikus ühiskonnas», U. M eres
te «S tatistilise vaatluse teooria», 
P. V ihalem i «Eesti kodanluse ü le
m inek saksa fašism i teen is tus
se» jt.

Üsna peatselt võivad a rs titea 
duskonna üliõpilased m uretseda 
endale A. Rulli ja  J. Sarve «Pea
tükke  ü ldkirurgiast». Füoloogid, 
te ile  ilm ub lähem al a ja l A. Ho- 
ne’ilt «Hiina k irjandus» ja  R. Ta- 
sa lt «Deutsche Schriftsteller». 
Nende jaoks, kes teevad lähe
m alt tu tv u s t m arksistliku  filo
soofia alustega, on m õeldud filo
soofia kateedri poolt koostatud 
«Loenguid dialektilisest m a teria 
lismist». K a füüsikud  võivad 
varsti ühe uue konspekti m appi 
panna. Ilm ub I. P iiri «Term odü- 
naam ika ja  s ta tistiline  füüsika». 
M atem aatikute kätte  jõuab Ü. Lu
m iste «Geom eetria alused I».

Uusi konspekte tu leb  veel päris 
palju . Meie hool on v itriin i jä l
gida.

E. OJAND

1'Tflele 6uvi!! lk. 2
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NARVA TANDRILT T
Väsimust me 

ei tundnud
Lahkusim e T artu st tä is op ti

mismi ja  entusiasm i, tu ju  ei r ik 
kunud  isegi tolm ukam briteks 
m uu tunud  autobussid ega pers
pektiiv  m agada esimene öö pal
jastel kottidel. Ühiste jõupingu
tustega püstitasim e telgid. S ü ttis 
lõkketuli, m is sai traditsiooniks 
kogu laagriajal.

Kõige eredam ad m uljed jäävad 
tavaliselt esim estest tööpäevadest, 
m illal kõik on uus ja kordum atu. 
Kõige suurem at au k a rtu s t ä ra ta 
sid e lek trijaam a tohutud  mõõt
med, tehn ika küllus, ehituse 
m aht. Teatud pettum use valm is
tas aga liiga pikale veniv ohu
tu stehn ika-a lane instrueerim ine. 
Kogu sellest p ikast ju tu s t jäi 
m eelde a inu lt n iipalju , e t oma 
töökohal ei tohi m agada (seda 
nõuet meie tudengid ka täitsid).

Järgm isel päeval algas tõeline 
töömeheelu. Tõusime koos kuke 
ja  koiduga, päeva lõpuks võis 
aga värske te töömeeste nägudelt 
lugeda väsim ust ja  rahulolu: oli
m e ju  meiegi valanud  tilga higi 
soo juselektrijaam a valm issaam i
seks. Väsimus ei tak istanud  aga 
süü tam ast laag ritu ld  ning laulud 
vaibusid pah a tih ti alles päikese
tõusuga. K uid öeldakse, e t inim e
ne h arju b  paljuga, ja  nii olid 
lõkkelised järgm isel päeval jä lle
gi tööm ehe eest väljas.

K ahtlem ata jäid  kõige ereda
m ini meelde koos L eningradi 
üliõpilastega korra ldatud  lõkke
õhtud. V ahetasim e vastastikku  
laagrilaule. L eningradlastest said 
k irg likud  eesti ringm ängude aus
ta jad . O m alt poolt dem onstreeri
sid nad  m itm eid originaalseid 
laagrim änge, m illest kõige suu re
m a populaarsuse om andas m am 
bo bolo. Regulaarseks, m uutusid 
ka  TRÜ ja  L eningradi Tehno
loogiainstituudi üliõpilaste sõp
ruskohtum ised võrk-, korv- ja 
jalgpallis, milles nii meie nais
konnad kui m eeskonnad jäid  
võitm atuteks. E lam useks k u ju n e

sid heinatalgud N arva sovhoosis. 
P ärast tööd korraldasim e seal 
kontserdi. Uusi m uljeid  saim e ka 
ekskursioonilt Leningradi.

Meie üliõpilased töötasid väga 
m itm etel aladel ja  m itm es vahe
tuses. Üldine h innang  meie ü li
õpilaste töö kohta oli hea ja  väga 
hea, e r iti  h in n a tav  oli aga ko
husetunne ja  tõsine töössesuhtu
mine.

I. SIIMON, 
soojuselektrijaam a eh ita ja

Kust küll võtsime 
selle enetgia?

Tudeng, kes pole viib inud suu r- 
ehitustel, on paljust ilm a jäänud. 
S uurehituse töörom antika ja  elu
laad m õjuvad k arastav a lt ja 
jõuduandvalt.

Üheks üleliiduliseks komsomoli 
löökehituseks on N arva Soojus
elektrijaam . See on tõeline suur- 
ehitus, m ille peatseks valm im i
seks andsid omapoolse panuse ka 
33 TRÜ üliõpilast, kes töötasid 
seal tän av u  augustikuul. A rvult 
väike, ku id  üksm eelne ja lõbus 
kollektiiv  sai töö eest kõrge h in 
nangu.

(jru p p i kuulusid füüsika-, sto
m atoloogia- n ing raviosakonna 
üliõpilased ja  m õned tulevased 
ju ristid . Ü liõpilased olid jagatud  
kah te  brigaadi, keda juhtisid  
energilised brigad irid  — kom 
m unistlikud noored Pia V altna ja 
P riit Lõuk.

T ütarlapsed  olid labidam eesteks 
m ullatöödel, poisid aga raiusid 
võsa, töötasid laad ija tena ja  te 
gid m uid «jõumehetöid».

Esim estel päevadel läks töö 
veel üle kivide ja  kändude, pal
judel olid peod rakkus ja  käed 
valusad, ku id  virisem ist ja  h äda l
dam ist ei olnud kuulda. K okku
võttes tä itsid  üliõpilased oma 
päevaülesandeid 150°/o-liselt.

Kui ilm  vähegi lubas, ko rra lda
sim e oma te lk laagris lõkkeõhtuid. 
K ohtusim e naabritega — TPI ja 
L eningradi Tehnoloogiainstituudi 
üliõpilastega. P raksus lõke, keer

Vihm  ei tohi 
kustutada elulõ- 
k e t . . .

les tan ts  ja  kõlas laul. Kuigi oldi 
üleval kuni kella kolmeni öösel, 
ei kanna tanud  töö selle all. Hom
m ikuti ei m agatud kordagi sisse, 
ei su igata tud  tööajal (nagu nii 
mõnigi kord ju h tu b  tudengiga 
loengul). Isegi imestasime, kusi 
tu li selline energia.

Vabal a ja l ei p iirdunud  me 
a inu lt lõkketule, tan tsu  ja  la u 
luga. K orraldasim e diskussioone 
näiteks «Kes on üliõpilane ja 
m illine on tem a eesm ärk elus», 
«Armumine, arm astus ja  ab i
elu», «K aasaja inim ese suurim ad 
puudused ja  kuidas neist lah ti 
saada». Kõik vaidlused olid p a
lavad.

Tutvusim e N arva linna v aa ta 
m isväärsustega, korraldasim e 
ekskursiooni K reenholm i M anu
fak tu u ri ja  N arva Soojuselektri
jaam a. Käisime kinos ja  kon t
sertidel.

AVO LUKK,
N arva II vahetuse staabiülem!

«Me tänane lõke on lõppenud, 
kuid kauaks veel meelde jääb  

s e e ...»

Igal õhtul laulsim e nii ja  a lati 
oli kah ju , et «lõke on lõppenud». 
Kõige raskem  oli laulda viim asel 
õhtul. Laulu asem el tikkus suhu 
midagi nu tulähedast. M uidugi 
teadsime, e t kohtum e taas, kui 
m itte enne, siis tu leval aastal 
siinsam as Tagam etsa «suurtelaag- 
ris» . . .  aga meil oli koos oldud 
nii palju  ilusaid päevi, et ei ta h t
nud neid ju b a  sel õh tu l lõpe
tada.

V anem pioneerijuhtide õppelaa- 
ger Tagam etsas algas 29. juu lil 
(staabirahvas oli enne tulnud). 
Saabum isel ei oodanud meid üles
pandud telgid, vaid peakokk 
M arta kohviäm briga. Sõime. Siis 
algas töö. Kes telke püsti ajam a, 
kes sillaotstesse treppe kaevam a, 
kes autoga laagrieh ituste le polinu 
ja  laudu vedam a — kõigile leidis 
Komandant K u tt midagi. Kohe a l

guses teh ti meile selgeks laagri 
põhitraditsioon: kõik ütlevad 
üksteisele «sina» ja  hüüavad  ees
nimepidi. Kuigi noortel ruhm a- 
juh tidel seda kerge tä ita  pole, on 
traditsioon tore — öeldes «sina» 
ei tunne inim esed end võõras
tena. V ist sellepärast oligi meie 
vahel ju b a  esim esest laag ripäe
vast peale sõbralikkus ja  usaldus. 
Tundsim e, nagu oleks Lem bit 
P rits  p idulikul rivistusel rä ä k i
nud meie sõnadega: «Oli va ja  
kohta, kus võiks a la ti sõpru leida, 
kuhu  a lati võiks tagasi tu lla. Sel
leks me rajasim egi Tagam etsa 
laagri.»

Teisel päeval pool kaheksa ä r 
kasim e fanfaarisignaali peale. 
K argasim e üles ja  jooksim e lip u 
väljaku le võimlema. R ivistusel 
loeti ette  päevaplaan. Aeg oli nii 
ä ra  jao ta tud , et vabu m om ente 
jä i üpris vähe. Me ei tu lnud  ju  
T agam etsa suvitam a, vaid õp
pima.

Meie tudengiterühm  õppis esi
meses tunn is signaliseerim ist ja  
sa lak irju , teises — pioneeririvi. 
Jä rgm iste  päevade kavasse jäid  
sõlmed, fan faa r, topograafia . . .  
Et p ioneerijuh t olla, peab tundm a 
kõiki pioneeritarkusi.

D istsipliini õpetas ööpäevane 
m atk  K urgjale . M atka eesm ärgiks 
cli näha C. R. Jakobsoni kodu ja  
hauda. Tuli m arssida rännaku - 
rivis mööda tolm useid autoteid  ja  
hanereas mööda m etsaradu. M us
tika te korjam iseks peatusim e 
käskluse peale ja  u jum a läksim e 
ka käskluse peale. Need, kellele 
seni pioneerielu tundm atu  oli, 
said alles Tagam etsa laagris aru , 
kui raske on pioneeritöö. See 
pole mäng, pole ajaviide oma 
kutseala kõrval, vaid tõsine üles
anne.

Iga laagripäev lõppes lõkkega. 
See sü ttis päikeseloojakul ja  kus
tus, kui kõik ju b a  m agasid peale 
laagrivalve. Kõige täh tsam  oli 
elulõke staabitelg i ees. Seda va l
vasime ööl kui päeval. Elulõke 
süüdatakse esimesel laagripäeval, 
ta on laagri süm boliks. K ui ta 

juhusliku lt kustuks, siis lõpeks ka 
laager. V ihm a a ja l kaitstakse 
lõket m antlitega, tuuakse kõige 
kuivem aid puid. Kui m uu ei aita,

(Järg  lk. 3)

JCaks nädalat 
Жаца1а külades

Ilus suvepäev oli ja kalender 
näitas 1. ju u lit 1963, kui me 
Tartu jaam a kogunesime. Meie 
ekspeditsiooni koosseisu ku u lu 
sid dotsent P. Palmeos, dotsent 
H. Rätsep, v.-laborant H. Rajando  
ja soom e-ugri eriharu üliõpila
sed S. Ruus, R. Prii, M. Arst, 
T. Erelt. L. Labi ning A. Varik. 
Asusim e teele K alinini oblasti 
Vesjegonski rajooni — karjalaste 
juurde.

Sõidu kohta võiks öelda vaid  
niipalju , et m ida kaugem ale me 
kodust jõudsim e, seda kü lm e
m aks läks ilm  — kurb tõsiasi, 
m ida m e polnud arvestanud.

Kolmanda päeva õhtuks olime 
Tšamerovos, Vesjegonski rajoo
nis. Vesjegonskist kaugem al ida 
pool enam  karjalasi ei asu. Siia  
rändasid nad um bes kolm  sa jan
dit tagasi.

Tšamerovo ise on suur küla. 
Siin on kolhoosikeskus, keskkool, 
haigla, apteek, kauplus, klubi, 
kus ü leõhtuti film e dem onstree
ritakse, ja  üks Venemaa ilusa
maid kiriku id , kus on säilinud  
haruldasi vanu  ikoone.

Tšamerovos võ ttis m eid vastu  
keskkooli direktor V. K irpitšov, 
kes andis m eile elamiseks kooli 
internaadi. Olime väga rõõmsad 
ega m urdnud oma eluasemele 
hiljem  truudust isegi siis, kui ta 
kapitaalrem ondi tõ ttu  ilm a k a tu 
seta jäi.

Peam iseks oli m eil m uidugi 
töö ja  sellega tegim e algust ju 
ba järgm isel hom m ikul. Kerge 
oli staažiga ekspeditsioonilkäija- 
tel Sirjel, Reinul ja  T iiul, ras
kem  m eil, algajatel. Esimestel 
päevadel m atkasim e kõ ik koos 
lähemad külad läbi, tu tvusim e  
keelejuhtidega ja  kuulasim e, m i
da see karjala keel endast ülase 
kuju tab . Võõras ja  raske oli al
gul, varsti aga harjusim e.

Meie töö tegi m eeldivaks ja  
kergeks ü llatavalt sõbralik vas
tuvõ tt. Igas peres, ku h u  läksime, 
pandi kohe sarnovar üles, uuriti 
ning vaadati, kes on tu ttavad , 
kes uued. Enam  kui üks kord  
tu letasim e tänuga meelde eelkäi
jaid, kelle saadetud fotosid kee- 
lejuhid meelsasti näitasid. Ka 
uueks aastaks saadud õnnitlusi 
näidati ikka  ja  jälle. T ah tm atu lt 
pidim e m õtlem a sellele, ku i lih t
ne on inim estele rõõmu va lm is
tada ja  ku i tih ti me unustam e  
seda teha.

Paari päeva pärast jagunesim e  
väiksem ateks gruppideks ja  iga
üks asus koguma oma m aterjali
— kes adverbe, kes ad jektiive , 
kes pronoomeneid, kes vene laen
sõnu karjala keeles. Oli ka sõna- 
varalisi ülesandeid. M ina pidin  
kogum a loomade n im etusi ja 
nimesid. Mis puutub  viim astesse, 
siis karjala n im ed on küll täiesti 
kadunud ja asendunud tüüpiliste  
vene loomanimedega. Paljud n i
m etused aga sarnanevad meie 
omadega.

Olid m eilgi oma rõõm ud ja 
m ured, nagu need on igas töös. 
Vahel tu li mõne sõna leidm iseks

küsitleda küm neid  inimesi, seda 
suurem  oli aga rõõm, ku i Lõpuus 
leiaus keeiejuht, kes kaua otsnud  
sõna veel matetas. Sageii üUata- 
sime meie karjalasi. K ontrollisi
me ühest külast saadud sõnu, mis 
teises külas olid ununenud. Pä
rast asjatuid katseid sõna m eel
de tuletada ütles küsitav tava li
selt venekeelse vaste, m ille peale 
meie küsisim e, et kas see poie 
siiski n n  ja  mi. Siis löödi kaht 
kä tt ko kku  ja kiideti: «14о m is te  
veel küsite, te teate ju  ise pare
mini!» Meie m uidugi vaikisim e  
sellest, kust meie tarKus pärit on.

Pikapeale leidis m eist igaüks 
«om a» keelejuhi, kelle poole 
m indi tavaliselt üksinda, et võ i
m a liku lt rohkem  teada saada. I k 
ka ja jälle külastasim e vendi 
Koppalove Belskoje külas, K sen- 
ja  A leksejevna  B obkinat M õški- 
nos, erupolkovniku t Fjodovos ja  
m itm eid  teisi. K irju tasim e üles 
ka m uinasju tte , kõnekäände ja 
rahvalaule. K üsitlem ise vaheae
gadel oli meie kord vastata: kui 
vanad me oleme, mis nim ed, kas 
tüd ru ku d  m ehel, m ida m eil poo
dides m üüakse jne. T üdrukuid  
ku tsu ti m in ia teks ja  Reinule, 
pikale poisile, pakuti koduväi 
kohta, sest m ida p ikem  inim ene  
olevat, seda rohkem  tööd jõud 
vat ta teha.

Meie keelejuhtide vanus oli 
60— 70 aastat. Kõige suurem at 
huvi äratas neis magnetofon. 
Oma häält kuulasid  keelejuhid  
meeleldi. «Kui tark, nii õigesti 
räägib!» ei jõu tud  aparaati k ü l
lalt kiita.

K ülast jõudsim e tagasi tava li
selt kella ko lm e-nelja  paiku, ko 
kad varem gi. Me olime kõik head 
kokad. Ekspeditsiooni ülem  dot
sent P. Palmeos pidi järgem öö
da m eile kõigile määrama eriau
hinna parim a lõunasöögi eest 
(meespere oli köögitoim konnast 
vabastatud).

õh tupoo liku l ronisime tava li
selt jõeäärsetele kurgaanidele 
(mõned väitsid, et need pole ü ld 
se kurgaanid, vaid harilikud  
künkad), kus koostasime küsit- 
luslauseid järgm iseks päevaks, 
kirju tasim e k ir ju  ja  lugesime. 
Peaaegu igal õhtul oli võim alik  
Tšamerovo noorusega võrkpallis 
jõudu katsuda. Ka kinos käisime 
tihti. Vahel külastasim e õhtuti 
keelejuhte.

Sellega, m is m uja l maailmas 
toimus, olime hästi kursis, sest 
meid äratas hom m iku l ja  uinutas 
õhtul otse koolim aja akna all aset
sev valjuhääldaja. M eelde on jää
nud õhtu, m il üks ekspeditsiooni 
liige tormas tuppa ja palus meid  
tulla  välja kuulam a, sest va lju 
hääldajast laulis «эстонский певец 
Георг Отс». Üldse kuulsim e  
M oskva raadiost väga sageli eesti 
m uusikat, eriti ju st m eeskoori
laule.

Käisim e ka naaberkülas Ul ja- 
nihhas suurt gu ljan jet vaatamas. 
Rahvast oli tohu tu lt ja  p idu ise 
päris huvitav. G uljanjel tu tv u 
sime praktika l olevate H arkovi 
üliõpilastega, kellega koduteel 
laulsime vaheldum isi ukraina ja 
eesti rahvalaule. Väga toredad 
olid ka meie küünlavalguseõhtud.

Lahkum ispäeval korraldati 
meie auks Fjodovos pidu. P akuti 
õlut ja  saia. Meile lauldi tšastuš- 
kasid, meie laulsime omi laule. 
Nii jõudis lõpule viim ane päev 
külalislahke rahva hulgas. Olime 
palju  kuulnud  ja  näinud ning  
tü k k  maad targem aks saanud. 
Paljudele m eist jä id  need K ar- 
jala-päevad suve ilusam ateks 
päevadeks, m is tänu toredatele 
kaaslastele ja  huvitavale tööle ei 
unune niipea.

Jääge terveks, Karjala külad! 
Ehk me tulem e veel.

A. V A R IK

:т щ щ т т

K eelejuhte küsitlem as.
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süüdatakse lõkkest küünal, et sä i
litada vähem alt elulõkke tuli. 
Meie laagri a jal oli a inu lt üks 
tõsine vihm.

Lõkkeõhtuil laulsim e, m ängi
sime, võtsim e külalisi vastu. Kõi
ge elam uslikum  oli kohtum ine 
V iktor Vahuga. Som m erlingi- 
nimelise noortesovhoosi d irek tor 
rääkis oma m ajandist, töölistest, 
sovhoosilastest. Kui meie oskak
sime pioneeridele ka  niisuguse 
sisemise tulega rääkida!

U nustam atu  oli teise rühm a 
korra ldatud  õhtu, mis oli tä id e
tud suurepärase huum origa. 
L aagri aja lukku  läksid k irveteri- 
ta jad  Enn ja  Viki ning h ä rjav õ it
le ja  Heino Väli.

Pühapäeval oli K arla  m älestus
päev, ka «kodukootud» preester 
oli kohal. T agam etsa K arlast te a 
vad kõige rohkem  p aja tada  need, 
kes kahe aasta  eest olid tem a 
sünni, abiellum ise ja  surm a tu n 
n istajad , aga m idagi team e te 
m ast nüüd  meiegi. Ka nende eest, 
kes tu leval aasta l T agam etsa lä 
hevad, ei jä ä  asi saladusse.

Pühapäeval käis meie rühm  
autoga Rõugu pargis ehk Rõugu 
M ihkli dendraarium is. Küll oli 
palju  puid-põõsaid! Perem ees ise
gi ei m äletanud kõigi nimesid. Ja

S Õ P R U S
m illiseid kive seal leidus! Nad 
m eenutasid loomi, linde, seeni, 
la inevahus m erd. Loodus hõõrub 
kivi liivaga, uuristab  vihm aga, 
puhastab  tuulega. Tal on korraga 
käsil tuhandeid  töid ja  need on 
kordum atud m eistriteosed.

Sam a päeva õhtul käisim e veel 
kogu laagriga kolhoosnikele t r a 
ditsioonilist kontserti andm as.

N agu igas korralikus laagris, 
oli ka meil öine häire. E t röövlid 
olid tagum ise lõkke valvuri puu 
külge sidunud, pidim e m etsa 
kam m im a ja  süüdlased tabam a.

. . .  J a  sü ttisk i meie viim ase 
laagriõh tu  lõke. Kroonik Heino 
ju tu s tas  laagri viieaastasest a ja 
loost. M arta ja  Kullo tantsisid 
«Kuuba tantsu». «Väikeste luikede 
tantsus» lõid kepsu kõik laagri 
suured mehed, pannes aluse T a
gam etsa balletikoolile . . .  Sel õh
tu l olime lõkkel kauem  kui h a ri
likult, aga ikka tundus lõpp liiga 
varane.

Elulõke kustus. K uid järgm isel 
aasta l süütam e ta  uuesti. S üü
tam e neist sädem eist, mis ta  m ei
le kõigile kaasa andis — sõpru 
se sädem eist.

M. KALAMÄE

ENE ÕUNAS

ЛийЬаМашШ.
Päikesekiir unustas hom m ikul

tuua.
Päeval on vaja m ujalgi ringi

lipata.
Seisan . . .  lehitsen . . .

raam atuid enese ees. ' 
Raam atuid enese kohal. 
Raam atuid enese üm oer . . .  

K euegi väiKesed näpujäljed  
kareaal kollasel lenel.

Keegi on jä tnud  pabeririba  
((Surnud hm geae» vatiele. 

Koidula värsid lõhnavad  
tuba/ca järele.

Impressionism  seisab kõrvuti 
romantismiga, 
antiikne realismiga.

N ii nagu eilne seisab m õnikord  
tänasega kõrvuti.

Seisan.
Vahin ringi.

K atsun  raamatuselgadelt 
ära lugeda 
nende saatuse.

Ühed ütlevad: ruum ipuudus, 
teised: rahapuudus, 
kolmandad: ajapuudus, 
neljandad: m aitsepuudus.
Aga m õned va ikivad  hoopis. 

Seisan, 
m õtlen . . .

Raam at on inim ene.
Inim ene on raamat.

K A L LE  KURG

'Mmeudi Sm
Väikses potis gaasipliidil 
keedan kartuleid.
K augeil maadel rahapaša 
õgib m ureleid.
Vaevalt aga vaene paša 
on nii õnnelik, — 
tal on m iljonitekotid , 
aga m ul on 
stipp!

Uusi teatmeteoseid
Проблемы рабочего и свобод

ного времени в народном хозяй
стве СССР. Библиографический 
указатель книг, журнальных ста
тей из газет «Правда» и «Эконо
мическая газета» за 1956—1962 гг. 
Москва 178 lk.

Библиографические источники 
по математике и механике, издан
ные в СССР за 1953—1960 гг. 
Москва—Ленинград 1963. 248 lk.

Зарубежная техническая перио
дика. Аннотированный указатель. 
Москва 1963. 452 lk.

Краткая химическая энциклопе
дия. Т. 1—2. А—Мало. Москва 
1961—1963. 1962, 1086 veergu.

Научная медицинская литера
тура СССР. Указатель книг и ста
тей за первое полугодие 1960 г. 
Москва 1963. 848 lk.

А. Серрей. Справочник по орга
ническим реакциям. Именные ре

Tulevasele füüsiku le U. M öldrile — nagu igaühele m eist — toob акции в органической химии. 
uus sem ester uusi otsim isi ja leidmisi. Москва 1962. 299 lk.

jõuga halvast harjum usest lahti 
saavad.

Iseloom ulik on see, et hädakisa 
tõstnud su itsuhaigetest pole ükski 
ju lgenud oma nim e alla  k ir ju 
tada.

Ega õrritam ism eetodiga ei kas
va ta  küll kedagi. M ida see siis 
annab: olge lahked, siin  on kon
jak it, likööri, veini, tu b a k a t jne. 
Meie m üüm e suurim a heam ee
lega, aga teie olge tead likud  ja  
ärge ostke! T ulem ust väljendab 
hästi tu n tu d  kõnekäänd: «Mina 
olen v iina  vaenlane ja  sellepärast 
joon tem a ära!»

Kõigile on teada, e t su itsetam i
se ja  alkoholitarv itam ise kaitseks 
pole m idagi öelda. Sellepärast 
polegi käesoleva k irju tise  ees
m ärgiks diskussiooni tõsta. Took
sin vaid veel mõne tsitaad i sel
lestsam ast külalisteraam atust.

«Terves kehas te rve  vaim, aga 
läbim üük kanna tab  ikka. S uitse
tam ist tudeng ilt ära  ikka ei h a r 
ju ta . Hüvasti!»

Ü hinen järgm ise seltsim ehega, 
kes k irju tas: «Jah, tõesti hüvas
ti, tundm atu  k irju ta ja ! Ka karud  
pannakse tan tsim a. J a  m a ei leia, 
et puhas õhk halvem  o le k s ...»

A. SARV

P alju  kulda teie ühisesse õnne- 
vakka!

LEMPI NÄRJA 
ja

ERNST LOOPER 
vene filoloogia IV kursus

KUIDAS on korraldatud I kur
suse üliõpilaste tööpraktika...

sellest rääkis õppepraktika ju h a ta ja  K. Taggel.

MUST LAGI
«Must lagi on meie toal», k ir

ju ta s  Ju h an  Liiv rohkem  kui 
pool sa jand it tagasi. Meie ü li
õpilaskohviku lagi on aga puhas 
ja  valge. V ärskelt rem onditud 
kohvik rõõm ustab veel muugi 
meeldivaga: heledad seinad ja  
kardinad, jäätis, kauaoodatud 
m ahlakokteilid jne. Iseenesest te 
kib tah tm ine kellegagi oma rõõ
m u jagada, kedagi selle eest tä 
nada.

Võtsin siis kü lasta  j a teraam atu , 
ja  enne kui oma m uljeid k irja  
panna, lehitsesin huvi pärast eel
misi sissekandeid. «Tore, huv i
tav, om apärane» jne. Õige m it
mes keeles. Ja  äkki: «Kas tõesti 
kohviku lagi ja  kard inad  on tä h t
sam ad kui inimesed?» Milles on 
asi?! P aar rida allpool laialt: 
«Suitsu!!!» ja  kaks rasvast joont 
all kah veel.

Tuleb välja, et kohvikus kee
la ti suitsetam ine hoopiski ära. 
Ja  kuidas sellele reageeriti? 
Loeme: «Las salong seisab, 
ei tohi õhku rikkuda!», «Terves 
kehas te rve  vaim, aga läbim üük 
kannatab  ikka!», «Ühineme eel- 
poolnim etatuga. Ja  Jehoova h ak 
kas suure tuu le sees selle mehe 
vastu  rääkim a» (s. t. selle vastu, 
kes suitsetam ise ä ra  keelas). 
K ülasta j a teraam atus avaldatud 
arvam use kohaselt olevat kohvi
kus suitsetam ine ära  keelatud 
nim elt seetõttu, e t ÜLKNÜ 
Keskkom itee esimene sekre tär

S. Pavlov tegi ELKNÜ Kesk
kom itee pleenum il m õned m är
kused TRÜ kohviku kohta. See 
arvam us on m uidugi väär.

K üsim us on liiga tõsine, et 
vasta ta  kohvikukülasta jate  ra a 
m atu  poollahtistel lehtedel. Juba  
m öödunud aastal räägiti, et meie 
kohviku suurim aks hädaks on 
tem a kohustuslik läbim üügi- ja 
kasum iplaan, mis on paljude 
kõne all olnud väärnähete  m a
janduslikuks aluseks. K ui seda 
küsim ust seni veel lahendatud  
pole, on see a inu lt etteheiteks 
vastavatele juh tivate le  seltsi
meestele.

Kuivõrd hästi m õjub su itseta- 
miskeeld, seda näitab  kas või 
suitsum eeste katse boikoteerida 
ülikooli kohvikut. Aga «Sädemes» 
ja  «Võidus» ei su itse ta ta  ju b a  
am m u enam, «Tempo» jõudvat 
varsti niisam a kaugele ja  palju  
see suitsuurgas «Tartu» ikka ära  
m ahutab. Pealegi on seal «vanu 
kalu» juba kuh jaga ees.

Pole karta , et kohvikuseltskond 
puh ta  õhu läbi kannataks. Või ei 
ole meil enam  ühtegi m ittesu itse
ta ja t üliõpilast? P raegu  aga ütleb  
nii mõnigi, e t mis m a sinna su it
su sisse ronin. J a  pole ka  m ida
gi halba selles, kui pahe all kan 
natavad  ja  nõrga iseloomuga 
üliõpilased suitsetaksid  selleks 
ettenäh tud  kohtades, kuni nad 
arsti kaasabil või oma tah te-

Kui varem  oli ü li
koolil raskusi p rak - 
tikaoaasiue otsim i
sega, sus võttis R ah
vam ajanduse Nõu
kogu alates käesole
vast õppeaastast sel
le enda peaie. Nüud 
on meie käsutuses 
56 töökohta.

7 üliõpilast a j а - 
l o o - o s a k o n 

n a  s t  töötaD raud- 
betoontoodete te h a 
ses, 2 etnograafid 
m uuseum is, 1 töös
tuskom binaadis, 7 on 
haridusosakonna k ä 
sutuses; 8 e e s t i  
f i l o l o o g i -  töötab 

õm blusvabrikus 
«Sangar», 5 kam m i- 
vabrikus, 4 aparaa- 
ditehases, 5 tekstiili- 
käitises «Areng»,
I eh itusm aterja lide 
tehases, 5 b i b l i o 
g r a a f i  on trü k i
kojas; 8 v e n e  f i 
l o l o o g i  töötab

m etsakom binaadis,
II naha- ja  ja la ts i
kombinaadis, 5 ga-

lanteriivabrikus 
«Linda», 3 eh itus
m aterja lide tehases.

Uudne on sel aas
ta l 5 eesti keskkooli 
lõpetanud vene filo
loogia osakonna ü li
õpilase suunam ine 
S a r a a t o v i  ü l i 
k o o l i  j u u r d e ,  
kus nad viibivad 
kogu esimese k u r
suse vältel, et om an
dada prak tiline  kõ
nekeel.

11 värsket m a 
j a n d u s t e a d u s 

k o n n a  üliõpilast 
töötab kaubandus- 
valitsuses, 3 rajooni 
ta rb ija te  kooperatii
vis m üüjatena, 5 ra 
handuse ja  krediidi 
ala üliõpilast on 
keem iakom binaadis,

1 rajoonidevahelises 
kaubaoaasis.

Vorrem es möö
dunud aastatega on 
puutud  leiaa sellist 
tood, m i i l e  i s e 
l o o m  v a s t a k s  
r o h k e m  v a l i t u d  
e r i a l a l e ,  kuid sun 
esineb m itm eid
raskusi, Ü liöpjlastel 
on ohtul õppetoo ja 
seepärast peavad 
asutused nad paigu
tam a esimesse vane- 
tusse. See pole aga 
igakord võimalik, 
brigaad ide koossei
sud on kindlad, in i
mesed üksteisega 
h a rju n u d  ega taha 
teise vahetusse m in
na. Ü liõpilane on 
aga n.-ö. a ju tine  
näh tus — aasta p ä
rast läheb nagunii, 
tasub siis tem asse 
nii väga tõsiselt suh 
tuda ja  am eti õpe
tam ise peale aega 
raisata . Ent täh tsam  
veel kui am et, on 
töö ise, ükskõik m il
line. Siin h arju b  
distsipliini pidam a, 
töökaaslast hindam a, 
tundm a end v a ja li
ku lülina loomise 
ahelas. S iit tu leb 
lugupidam ine lihtsa 
tööinimese vastu.

Ja  I kursuse töö
p rak tikal ongi just 
kõige rohkem  k a s 
v a t u s l i k  v ä ä r 
t u s .

Väga hästi suh tu 
vad oma uutesse 
kollektiiviliikm etes- 

se kaubandusvalit- 
sus, trükikoda, õm b
lusvabrik  «Sangar», 
kam m ivabrik  ja  pa l
jud  teised asutused. 
Nende jaoks pole 
üliõpilane mööduv 
nähtus, vaid noor 
inimene, kellele esi

mese elukarastuse 
andm ine on usalda
tud  nende hoolde.

4 kuu möödudes 
sooritatakse kvalifi- 
katsioonieksam , siis 
saab endisest õpila
sest te istega võrdne 
tööline. Kes oskused 
lühem a ajaga kätte  
saab, võib eksami 
varem  ära  teha.

Sidet p rak tikabaa- 
sidega peao ülikool 
am etiühingu esinda
jate, kursusehooida- 
ja te  jt. kaudu. Lnne 
1. ja an u a ri toim ub 
ülikooli ja  asutuste 
esindajate vaheline 
nõupidam ine, kus 
aru ta takse  töösse 
puutuvaid  küsim usi, 
võetakse tarv itusele 
abinõud, et kõik ü li
õpilased sooritaksid

kvalifikatsiooni
eksami h iljem alt 
1. jaanuariks. S uure
m ate käitiste  juurde 
on am etisse seatud 
kaadriinsenerid , kes 
vastu tavad  noorte 
väljaõppe eest. Kui 
seni an ti kategooria 
kätte  peam iselt
p raktilise töö põhjal, 
siis nüüd  hakatakse 
enam  tähelepanu 
pööram a ka teo reeti
lisele küljele. Et ü li
koolil oleks parem  
ülevaade ' p rak tika- 
baasidest, seati tä 
navu Aj aloo-Keele
teaduskonnas õpe
ta tud  nõukogu o tsu
sel sisse t e a d u s 
l i k u  j u h e n d a j a  
am etikoht. Kõigis 
töösse puutuvates 
küsim ustes võib 
nüüd pöörduda üld- 
ajaloo kateedri õp
pejõu M. TÄNAVA 
poole.

Jälle abistame kolhoose — Kongutas ja Valgutas, Varal ja  
N õ o s . . .  ja paljudes m uudes paikades. Et tööd tehakse reipalt 
ja nalja tu juliselt, osutavad fotod Nõo sovhoosist (vene filoloogia 
III k.).



Tfeisi noortest..
(Algus lk. 1)

haka ta  tänavu  ülikoolis õppima, 
m öödunud kevadel kogu perega 
T artusse elam a asus. «Temaga 
ju b a  igavust ei tunne,» ütles 
F üüsika-M atem aatikateaduskon- 
na dekaan noori kolhoosi saates.

Oli ka neid, kes tu lid  koos 
iapa-m am m aga. M õnikord ei saa
nud tü k k  aega arugi, kes tahab  
ülikooli astuda, kas papa või 
m am m a, poeg või tü ta r. Seoses 
selliste noortega m eenub m ulle 
m inu esim ene päev sõjajärgses 
T artus. L inn oli võõras, ilm  vih- 
m ahägune ja  sompus, kui rongilt 
m aha tu lin . K uid ülikooli leidsin 
üles. L ühike südam lik vestlus to l
leaegse dekaani, kadunud prof. 
Vagaga jääb  eluajaks meelde. Isa 
tu li m ind T artusse vaatam a alles 
teisel sem estril, et kontrollida, 
kuidas m a end sisse seadnud 
olen.

Enam ikul noortest oli kindel 
eesm ärk. «Kas a rs t või üldse 
m itte  kõrgem  haridus!» ütles 
veendunult üks tü ta rlaps, kel 
ju b a  kolm andat korda sisseastu
m iseksam itel ei vedanud. J ä r je 
kindlust tu leb  h innata. Loodan, 
et neljandal korra l ta l kõik hästi 
läheb.

K uid oli ka väiksem a vas tu 
panu tee otsijaid. Kui ravisse ei 
saa, ehk siis õnnestub fa rm aa t
sias, m õtlesid mõned. N äinud 
aga, e t ka farm aatsias tu leb  kon
kurss, andsid nad avaldused üle 
hoopis kehakultuuriosakonda.

Omamoodi hädas oli üks m inu 
vanu  tu ttava id  ja  töökaaslasi 
füüsika ja  astronoom ia in s titu u 
dist T am ara Žernosek. Tem al — 
vist ainukesena kogu ülikoolis — 
oli pärast eksam ite sooritam ist 
võim alus valida nelja  osakonna 
vahel. Igal teisel on hea k ü l
lalt, kui ta  ühtegi osakonda 
sissesaam isele kindel võib olla. 
Kuid T. Žernosek ei suu tnud 
kuidagi otsustada, kuhu  m inna. 
J a 'öiguDOolest alles vene keele 
kateedri ju h a ta ja  S. Sm irnovi 
ning vastuvõtukom isjoni sek re täri 
a se tä itja  sm. Nilsoni u ltim aatum
— veerand tunn i jooksul olgu asi 
o tsustatud  või m uidu an takse do
kum endid tagasi — päästis 
T. Žernoseki lõpuks ühe tun tud  
kitse saatusest.

Nii see on. V astuvõtukom isjonis 
näeb paljusid  inim esi. M itmed 
neist jäävad  kauaks meelde, m uu 
tuvad nagu hea (harvem  halva) 
m õõdupuuks, mille jä rg i hakkad 
h indam a ju b a  uusi, järgm istel 
aasta tel ülikooli tulevaid noori.

K .-S. REBAN E,
TRÜ vastuvõtukom isjoni 

sek re tär

p a p i
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Inna Häling: Tulevikku võiks 
vaadata optimistlikult. . .

22 T artu  Riikliku Ülikooli spo rt
last võttis osa augustis toim unud 
NSV Liidu rahvaste III sp a rta 
kiaadist. M issugused on võistlus
te jä re lka jad , kes rõõm ustas, kel
les p ettu ti .— selle üle vahe ta tak 
se m õtteid a rvuka te  spordisõpra
de hulgas. Uks on kindel: meie 
vabariigi tenn isistid  ületasid  kõik 
lootused ja  saavutasid  sp a rta 
kiaadil esikoha. S eepärast palus 
meie ajalehe toim etuse esindaja 
ülikooli kehakultuuriosakonna IV 
kursuse üliõpilasel, Eesti NSV 
koondvõistkonna liikm el m eister
sportlasel In n a  H älingul vasta ta  
m õnedele küsim ustele.

Missuguse sportliku  vorm i saa
vutasite spartak iaad iks ja  m illi
sed olid tulem used?

Treenida olen saanud sel aastal 
suhteliselt vähe. Aga küllap  tänu  
heale füüsilisele ettevalm istusele 
tu lin  vabariig i esivõistlustel ük 
sikm ängus kolm andale kohale, 
m ispärast m ind arvatig i Eesti 
NSV koondisesse. S partak iaad il 
oli peatähelepanu  pööratud võist
kondlikule esinem isele. Nii tuligi 
kaotusekibedust tu n d a  esim est 
korda alles individuaalvõistlus- 
tel, kus m a saavutasin  19. koha.

M itu aasta t olete ju b a  tenn ist 
m änginud?

K aheksa aasta t. Tõsisem alt 
hakkasin  tennisega tegelem a 
1958. aastal, m il m u treeneriks 
sai E. Kree.

Kui Moskvas oleks esinenud 
TRÜ tennisekoondis, kas ta  oleks 
saanud  kaasa rääk ida liidu v ab a
riikide-vahelises konkurentsis?

Tuleb kõigepealt m ärkida, et 
võrreldes T allinnaga on T artus 
tenn is  sootuks viletsam as olu
korras. Sellegipoolest arvan , et 
ülikooli koondis poleks sp a rta 
k iaad il jään u d  viim aseks. Olen 
kindel, e t m e oleksime sundinud 
alistum a vähem alt Tadžiki ja  
T urkm eenia tennisistid .

Millise liiduvabariig i sportlas

tega kõige enam  sõbrunesite?
oellele küsim usele on raske 

vastata. Sõpru oli väga palju. 
A astatepikkused sportlassidem ed 
seovad meid Läti, Leedu ja  Le
n ingradi sportlastega. A rvukad 
võistlusreisid Moskvasse, Lenin
gradi, Riiga, Lvovi, Tbilisisse, 
Kiievisse, Užgorodi, Harkovisse, 
Rostovisse ja m ujale on alati 
lisanud mõne uue tutvuse. Loo
m uliku lt tekkis palju  uusi sõp
ru  ka spartakiaadipäevil.

Kuidas suhtus M oskva spordi- 
publik  teie võidusse?

Et eestlased on üheks esikoha- 
pretendendiks, seda teati juba 
varem , aga sellegipoolest n im eta
ti meie võitu m õnikord naljatoo
nis teiseks silm apaistvaks sünd
m useks p ä ras t Borodino lah in 
gut. Nii m õnetigi oli Eesti te n 
nisistide suurvõit tõepoolest 
sensatsiooniks.

M illine on Teie kõige meelde 
jäävam  m ulje  spartak iaad ist?

Kõige täpsem ini on m ällu ta l
le tunud  m äng m oskvalanna 
T. Sazonovaga. O lukord polnud 
mom endil Eestile eriti soodus. 
Esimese seti võitsin  6:0, teise Sa- 
zonova 6:4. K olm andas setis ju h 
tis m oskvalanna juba 5:3 ja  30:0. 
Suutsin  end koguda ja  võita ko
gu m ängu 2:1.

Kes ülikooli em bleemi kandva
test sportlastest võiks Teie a rv a 
tes lunastada  sõidupileti Tokios- 
se?

A rvan, e t kõige enam  on sel
leks šansse Rein Auna}, seejärel 
Kaupo M etsuril ja  M art Paam al.
I Ja  m illiseid prognoose võite 
teha ülikooli tennise arengu  koh
ta  tu levikus?

Tulevikku võiks vaadata opti
m istlikult, eriti siis, kui ta lv iti 
an taks tennisistide käsutusse 
EPA spordisaal.

Fotol Eesti NSV võidukas te n 
nisekoondis.

Suvisest fotoalbum ist. K aukasus kutsub.

Vältigem mulluseid vigu
Järgnevas tahaksin  puudutada on vaid köögikorrapidaja mure, endast eakam aga juteldes toolilt 

A jaloo-K eeleteaduskonna möö- tih ti ei pöörata tähelepanu  to i- püsti või lesitakse koguni voodis, 
aunud  aasta  kogemusi ühisela- dukappide korrashoiule. E riti kuigi ei olda haige, 
m ute olustikulises ja  käitum is- palju  on siin heaks teha  m itm e- On selge, et organisatsiooni
kultuuris. te l A jaloo-K eeleteaduskonna liste, sam uti ka korra-, puhtuse- 

K ahtlem ata ei ole kaaluvale m öödunudaastase I kursuse ü li- ja  käitum isküsim ustega peaksid 
osale ühiselam ute elanikest m i- õpilastel, kel ei olnud kah ju  ühiselam ute elanikud ise toim e 
aagi ette heita: tun takse  end Tiigi tänava uue ühiselam u köö- tulem a. T unduks imelik, kui 
uhise pere väärika liikm ena, kel- kide ja  söögiruum ide valgetest teaduskondade ühiskondlike o r
iel on nii õigusi kui kohustusi, aknalaudadest ja  puhastest kapi- ganisatsioonide ja  õppejõudude 
Ühiselam utes on palju  tublisid  riiulitest. Kes peab siin süüd la- kohustuste hu lka kuuluks ühis- 
aktiviste. Võiks nim etada Tiiu sed «pihku võtma»? Selleks voli- elam ute köögikappide korras- 
A ltväljat, Ly P artsi, Luule Mis- ta tud  san itaarposti liikm ed on oleku jä re le  valvam ine või m uu 
sikut, Lea K unglat, Tiiu Sam u- enam asti (eriti Tiigi tänava selline. Põhiliselt peab organi- 
eli, Olev M engelit jt. uues ühiselam us) vähe ära  te i- seerim isega ja  k itsaskohtade 

K uid paraku  leidub veel neid nud. lahendam isega toim e tulem a 
üliõpilasi, kelle m õtlem atus ja  Ruum ide kujundam ise võim a- ühiselam u nõukogu. S inna vali- 
hooiim atus panevad südam e va- luste poolest ei ole meie ühis- tagu niisuguseid üliõpilasi, kes 
iu tam a toa- ja  kursusekaaslastel, elam ud kaugeltk i võrdses olu- seal t a h a v a d  töötada, 
mõnel puhul ka veel laiem al ava- korras. Nagu selgub, sõltub A eg-ajalt tu leb  korra ldada 
likkusel. Sageli põhjustab  tõsiseid hubasus ju st elanikest. E riti sotsialistlikke võistlusi, selgitada 
eksimusi distsipliinitunde puu- to rkab  see silm a uutes ühisela- v ä lja  parem us jä rjestused  ja  
dumine. «Unustatakse» oma vai- mutes, kus kõik toad on ühe- pingeread, e t teada, keda edas- 
vekord, köögi korrapidam ine või sugused. Ometi tunduvad  ühed pidi parem atesse tingim ustesse 
koguni üldse ühiselam u kodukor- ruum id kõledad, nagu olid möö- viia ja  kes ei vääri üldse kohta 
ra  reeglid, mis pole ju  tegeliku lt dunud aastal m itm ed meie tea- ühiselam us.
kam m itsateks, vaid vahendeiks, duskonna noorm eeste toad P äi- Ühiselam u nõukogu peab hoid- 
mis tagavad heaolu kõigile ühise soni tn. 14 ühiselam us (toad m a kontak ti teaduskonna ühis
kodu elanikele. nr. 114, 118), sam al a ja l kui kondlike organisatsioonidega, 

Suurem ad eksim used ja  «unus- teised (nr. 106, 131) jä tsid  koduse eeskätt m ajutam iskom isjoniga. 
tamised» on viinud ühisela- m ulje. M eenutades m öödunud- Teiselt poolt näib, e t oleks 
m ust väljatõstm isele või üm ber- aastasi ringkäike, näib, et kõige otstarbekas a ru tad a  ühiselam us- 
paigutam isele (näiteks L. Šuraki, rohkem  olid oma tubade nägu- se puu tuvaid  küsim usi senisest 
A. Roginski, M. Bilinkise puhul suse heaks te inud  Tiigi tänava  rohkem  ka kursuste l ja  õppe- 
vene filoloogia osakonnast; vana ühiselam u tü tarlapsed , rühm ades, nagu seda teh ti möö- 
S. Naumova puhul lääne filoloo- E riti h inna tav  on see suu rte  dunud aasta l näiteks eesti filo- 
gia osakonnast). tubade puhul, nagu nr. 36 ja  loogia I kursusel. Eri ühisela- 

Kuid häirida võivad m itte nr. 68. m utes elavad üliõpilased võiksid 
a inu lt suured puudused, vaid Ja  lõpuks kä itum isku ltuurist vastastikku  tu tv u d a  üksteise 
ka ükskõiksus, tähelepanem atu  ühiselam uis. K uidas om avahel elu-oluga. Õ ppida tu leb  ka teis- 
suhtum ine oma kaasüliõpilastes- suheldakse, sellest on võõral te lt teaduskondadelt, 
se — ju s t paljud  pisiasjad, m illel raske ü levaadet saada. Näib S uurem at kaalu  peaks ühis- 
igapäevases elus on kü lla ltk i aga, et mõnigi kord jääb  seltsi- elam u p inna jaotam isel andm a 
kaalu. Nii leidub ikka veel su it-  m ehelikust suhtum isest puudu, õpperühm a arvam usele, õ igesti 
seta j aid, kes ei mõtle oma ega Võõraste puhu l on m uidugi tõsi, on siin ta litan u d  ajaloo-osa- 
toakaalaste tervisele, on k ü lasta - et nad võivad häirida, kuid konna praeguse III kursuse ja  
j aid, kes istuvad tundide kaupa külalisi tu leb  siiski osata vastu  lääne filoloogia osakonna IV k u r-  
võõras toas, arvestam ata, et see võtta. K ahjuks on ette  tu lnud  suse am etiühingu rühm aorgani- 
segab kü lasta tava kaaslasi. Sageli üsnagi piinlikke momente, kus saatorid, kes on käinud  m aju - 
jä tab  tõsiselt soovida puhtus, tuppa sisenevale vanem ale in i- tam iskom isjonile rääk im as oma 
Mõned m õtlevad to iduvalm ista- mesele ei pööra tähelepanu  kaaslaste m uredest, 
misel, et valam ute koristam ine ükski toasolija. Sageli ei tõusta  A. VALM ET

Töökaitse, 
ohutustehnika, 
tervishoid

Dots. V. RITSLAID.

NLK P arte i program m is m är
gitakse kõne all oleva küsim use 
kohta järgm ist: «Kõigis e tte 
võtetes võetakse kasutusele a ja 
kohased ohutustehnika vahendid 
ja  luuakse sellised sa n ita a r
hügieenilised tingim used, mis 
teevad lõpu töövigastustele ja 
kutsehaigustele» ning: «Viiakse 
ellu u latuslike abinõude prog
ram m , m ille eesm ärgiks on vä l
tida  ja  resoluutselt vähendada 
haigusi, likvideerida massilised 
nakkushaisused, pikendada elu
iga».

Nende tingim uste organiseeri
m ine m eil keh tiva tööseadus
andluse kohaselt on ettevõtte,

asu tuse või organisatsiooni ad 
m inistratsiooni, ülesandeks.

Norm aalsete ohutustehnika, 
töötervishoiu, ventilatsiooni jt. 
töökaitsealaste tingim uste k ind 
lustam iseks tööstuses, asutustes, 
koolides ja  m ujal on kehtestatud  
vastavad eeskirjad. Nende v ä lja 
töötam isel ja  rakendam isel tu leb  
läh tuda sotsialism i süsteem is 
keh tivast iga liiki töö ja  töö
kaitse arendam ise m onoliitsuse 
printsiib ist. E luprak tika aga n ä i
tab  tih ti töökaitse m ahajääm ust. 
Kus ei vasta  valgustuse, kus 
õhu tingim used; kus jäetakse 
ä ra  elektriseadm ete m aanda
mine, kus puuduvad silm ade 
kaitsevahendid.

M illest selline ignoreeriv  suh
tum ine? K ellest see oleneb? Üle
liidulisel ohutustehnika õppe
jõudude vastuvõtu l Kõrgem a ja 
K esk-erihariduse M inisteeriu
mis käesoleva aasta  veebruaris 
rõhutas m in ister V. Je lju tin , et 
seadused, m äärused, eeskirjad 
võivad olla kui tahes head, aga 
kui nendega ei tegelda, siis 
osutuvad nad a inu lt paberiks.

Sellepärast on seadusandluses 
nõue perioodiliselt instrueerida 
töötervishoiu ja  ohutustehnika 
alal kõiki töölevõetavaid ja 
töölolijaid. Sellepärast on NSV 
Liidus juba küm m ekond aasta t 
tagasi kõrgem ates õppeasutustes 
sisse viidud töökaitse- ja  töö- 
terv ishoiu-alane õppetöö. Selle
pärast nõutakse Eesti NSV M i
n istrite  Nõukogu Kõrgem a ja  
K esk-erihariduse Kom itee ja  
Hariduse, Kõrgem ate Koolide ja  
Teaduslike A sutuste Töötajate 
A m etiühingu V abariik liku  Komi
tee ühises otsuses 13. detsem b
ris t 1962. kateedrite, la t  oratoo
rium ide ja  töökodade ju h a ta ja te  
teadm iste kontrollim ist ohutus
tehnika, töötervishoiu ja  töö
sead u san d lu se  alal.

(Järgneb)

T oim etaja J. PEEGEL
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар

туский государственный университет*). 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidem anni nim . trükikoja 
trükk. Tartu , Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 7118. MB-07306.
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Kõigi m aade p ro letaarlased , ühinege!

TARTU R IIK L IK U  Ü LIK O O LI PARTEIK O M ITEE, 
REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA A M E T I
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MÕELGEM HÄSTI, 
ENNE K U I...

•  Ringid tööle! ® Ringid tööle! •
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Igale üliõpilasele 2-KLUBi... 
ühiskondlik eriala!

Kom m unism i ehitam ine eeldab üheaegselt m ateriaalse ja  te h 
nilise baasi loomisega su u rte  eria laste  teadm istega, la ia  k u ltu u r i
lise silm aringiga ja  poliitiliselt ak tiivsete inim este kasvatam ist.
K aalunud T artu  R iikliku Ülikooli võim alusi n im etatud  ülesande 
edukam aks lahendam iseks, m oodustasid rek to raa t ja  parte ikom i
tee m öödunud õppeaastal ülikooli ju u rd e  Ühiskondlike Erialade 
Teaduskonna, m ille eesm ärgiks on. igale üliõpilasele tem a ülikoolis 
õppimise a jal anda põhielukutse kõrval vähem alt üks ühiskond
lik eriala.

M öödunud õppeaastal õppis teaduskonnas 1137 üliõpilast ja  116 
ülikooli lõpe ta ja t said diplom i kõrval k ä tte  ka tunnistuse üh is
kondliku eria la  om andam ise kohta. A lanud õppeaastal jä tk ab  te a 
duskond oma tegevust. P raegu  toim ub üliõpilaste huvialade väl
jaselgitam ine ja  õpperühm ade kom plekteerim ine.

M ida siis peab iga üliõpilane teadm a Ü hiskondlike Erialade 
Teaduskonna kohta?

Nagu eelmiselgi õppeaastal, toim ub teaduskonna õppetöö ka 
tänavu  kolmes suunas. Üliõpilased, kes tunnevad  huvi ühiskond- 
lik-poliitilise töö vastu, võivad om andada ülikoolis õppimise a jal 
lektor-propagandisti, a jalehe k irja saa tja , pioneerijuhi, ilm alike 
kom betalituste organisaatori ja  rea  teisi analoogilise suunaga 
erialasid. K ultuurharidustöö  en tusiastid  võivad valida klubiliste 
ü ritu ste  ja  seltskondlike m ängude organisaatorite, kunstilise isete
gevuse kollektiivide juh tide  ja  m õnede teiste erialade vahel. Noo
red, kes tahavad  saada rakenduslike ja  sportlike eria lade spe tsia
listideks, võivad õppida kehaku ltuu riin s truk to riteks ja  spordikoh- 
tunikeks, m ooto rra tta instruk to riteks, ühiskondlikeks autoinspekto
riteks, raadioam atööride ringide juh tideks jne.

õppetöö toim ub umbes 150-tunniliste program m ide alusel, 
mis on kohandatud  või koostatud teaduskonna õppejõudude poolt, 
öppetöö toim ub põhiõppetööst vabal ajal. T eoreetiliste loengute 
kõrval on su u rt rõhku pandud  prak tiliste le  harju tuste le .

Praegu toim uv õpperühm ade m oodustam ine on väga vas tu tu s
rikkaks etapiks teaduskonna tegevuses. Olenevad ju  ühiskondliku 
eriala õigest valikust üliõpilaste huvi eesseisvate õppuste vastu, 
õppedistsipliin ja  edukus. S eepärast peab iga üliõpilane põhjaliku lt 
kaalum a, enne kui langetada otsus ühe või teise eriala kasuks.
Suure töö peavad siin ä ra  tegem a komsomoliorganisatsioonid.
Nende ülesandeks ei ole üksnes reg istreerida soovijaid v astava
tesse rühm adesse, vaid olla ka  headeks nõuandjaiks neile, kellel 
on raskusi ühiskondliku eria la  valikuga. Erilist tähelepanu  peak
sid kom som oliorganisatsioonid pööram a iihiskondlik-poliitiliste 
erialade rühm ade kom plekteerim isele, hoolitsedes selle 
eest, et n im etatud  rühm ades õpiksid eelkõige need üliõpilased, 
kellel on eeldusi propagandistlikuks tegevuseks. Nõudm ine heade 
lektorite, ilm alike kom betalituste korra ldajate , ekskursioonijuht 
tide, p ioneerijuhtide ja  te iste  ühiskondlik-poliitiliste erialade spe t
sialistide jä re le  on nii linnas kui ka  m aal väga suur. Meie üles
andeks on rahu ldada need nõudm ised. Ü lalöeldu ei tähenda sugugi, 
et kom som oliorganisatsioonid ei peaks tegelem a teiste erialade 
õpperühm ade õige kom plekteerim isega.

Kõigis neis küsim ustes ootab teaduskond abi ka õppejõududelt 
ja  eelkõige kursuste  juhendaja te lt, kelle asjalik  nõuanne võib olla 
väga väärtuslik  igale üliõpilasele ühiskondliku eria la  valikul.

öppetöö Ühiskondlike E rialade Teaduskonnas algab ajavahem i
kul 10.—15. OKtoobrini. Selleks a jaks on ta rv is, et iga üliõpilane 
registreeriks end valitud  eria la  õpperühm a ja  õppuste kestel su h 
tuks tä ie  tõsidusega ühiskondliku eria la  om andam isse. Meie ees
m ärgiks on saavutada, e t kõik ülikooli lõpetajad  saaksid nii tu b 
lideks spetsialistideks kui ka  aktiivseteks kaasalööjateks ühiskond
likus elus.

J. Raid,
TRÜ Ühiskondlike Erialade Teaduskonna dekaan

К

V arsti algavad kursuste  ja  osa
kondade (teaduskondade) komso
m oliorganisatsioonide a ruande- 
ja  valim iskoosolekud, mis peavad 
toim um a enne 20. oktoobrit. Ü li
kooli kom som oliorganisatsiooni
edaspidise töö edukus oleneb pal
juski sellest, kuidas suudam e tä i
ta  k ah t tä h tsa t ülesannet:

•  valida uus teovõim eline kom- 
som oliaktiiv;

•  a ru ta d a  asja liku lt ja  p r in t
sipiaalselt kom som oligrupi (-alg
organisatsiooni) senist tegevust 
n ing leida uued töösuunad ja  
ülesanded.

\  lgorganisatsioonide etteotsa 
peavad asum a kom m unistid 

ja  kom m unistlikud noored, kellel 
on nõudlikkust iseenda n ing  te is
te vastu. E t nõuda teistelt, peab 
ise olem a eeskujuks. M öödunud 
aasta a ruande- ja  valim iskoosole
kutel esines aga lubam atu lt üks
kõikset suh tum ist uue ak tiiv i v a
limisel. Me peam e leidm a p a ri
mad endi hu lgast ja  m itte  kasu 
tam a m ingit « järjekorra»  p r in t
siipi (m öödunud aasta l tema, sel 
aasta l sina, järgm isel aastal kee
gi kolm as sekre täriks jne.). See 
ei ole kassavoliniku am etikoha 
k äest-kä tte  andm ine. Ometi leid
sid sellised «valimised» aset ees
ti keele ja  k irjanduse osakonna 
mõnel kursusel. Bioloogiaosakon- 
na II ku rsusel toim us eelmisel 
aasta l sek re täri valim ine loengu 
vaheajal, ilm a e t kandidaadi üle

oleks pikem alt pead m urtud . Või 
veel üks näide. Vene keele ja  k ir 
janduse osakonna büroosse valiti 
kehaku ltuu ri- ja  sporditöö eest 
vas tu ta jaks inim ene, kes aastaid 
on kehalistest h a rju tu s tes t v a 
bastatud. *

S eepärast mõelgem hästi, kas 
nad tu levad  an tud  ülesannetega 
toime. K äesoleval õppeaastal on 
see e r it i  täh tis, sest kõigi üliõpi
laselu küsim uste lahendam ise ja  
üh tse juh tim ise huvides k ao ta
takse seni eksisteeriv kursuseva- 
nem a instituu t. Kõik ülesanded 
an takse üle komsomolile. I—III 
kursuste l hakkab kursusevanem a 
funktsioone tä itm a valitav  k u r
suse komsomolibüroo. K ursuse
vanem a ülesannete hulka ku u lu 
va tehnilise töö (päevikute tä i t
mine, jooksvad ülesanded jne.) 
teeb ä ra  keegi komsom olibüroo 
liikm etest. Õppetöö korraldam ise, 
d istsipliini ja  õppeedukuse eest 
vastu tab  aga kursuse komsomoli
sekretär. K ursustel (ravi-, füüsi- 
ka-, bioloogiaosakonnas jm.), kus 
õppetöö toim ub õpperühm ades, 
jäävad  alles rühm avanem ad (kui 
neis ei ole eraldi komsomoli- 
gruppi).

K ursuse kom som olisekretäri 
k inn itab  dekaan om a käskk irjaga 
nagu kursusevanem a. Seega k an 
nab kursuse sek re tär kõigis 
õppekasvatustöö küsim ustes tä it 
vastu tu st ka dekanaadi ees.

(Järg  lk-1 2.)

Iga aastaga m uutub  elu meie 
ülikoolis üha sisukam aks. Pärast 
õppetööd kohtame üliõpilasi ÜTÜ  
ringides, ülikooli klubis ja  raa
m atukogudes vaba aega veetmas, 
Käesoleval õppeaastal alustab  
uutel organisatsioonilistel alustel 
tööd ka R A H V A ST E  SÕPRUSE  
K LU BI. K lubi juha tus koos kom - 
som olikom iteega on töötanud vä l
ja uued töövormid. Senini on 
R SK  organiseerinud vaid m õnin
gaid ekskursioone ja turism im at-  
ku. N ii näiteks käisid möödunud  
aastal üliõpilased V. P iirman, 
M. T itm a ja  J. Napa K esk-  
Aasias. Tämavu külastas L. Sep
pel turism ituusikuga  Bulgaariat 
ja  M. T itm a Poolat. N ii laienesid  
meie sidemed Poola R ahvavaba
riigi noorsoo-organisatsioonide- 
ga. Saksa D em okraatlikus Vaba
riigis viibib P. Järve. 20 A rs ti
teaduskonna III kursuse ü liõpi
last veetsid  oma suvepuhkuse  
Kaukaasias kolhoosilaagris
«Družba».

T u lev ikus korraldatakse m a tku  
ja antakse välja tu rism ituusiku id  
ainult R SK  kaudu.

Rahvaste sõpruse klubis hakka
vad töötama viis sektsiooni:

1) Baltika, m is hõlmab peale 
Balti liiduvabariikide ka M oskva  
ja piirkonna Petrozavodskist Lvo- 
vini;

2) K aukaasia-K rim m ;
3) K esk-A asia—Siber;
4) rahvadem okraatiam aad;
5) kapita listlikud riigid;
Töö rahvaste sõpruse klubis

ku juneb  m itm ekesiseks ja  h u v i
tavaks. Korraldatakse ekskursi
oone ja  m atku . R SK  m uretseb  
meie üliõpilastele aadresse k ir ja 
vahetuseks teiste maade noorte
ga, korraldab kohtum isi k ir ja n i
ke, kunstn ike , teadlaste ja  pa l
jude teiste töötajatega, võtab vas
tu  delegatsioone Nõukogude L ii
dust ja  välisriikidest ning korral
dab nendega sõprusõhtuid. Orga
niseeritakse ka ekskursioonijuh-  
tide lühikursused, õpitakse tu n d 
ma m aailm a rahvaste elu ja  kom 
beid. K lubist saavad in form atsi
ooni ka need üliõpilased, kes sõi
davad turism ituusikuga  teistesse 
riikidesse.

M atkad ja  huvitava te m a terja 
lide m uretsem ine aitavad avar
dada meie silmaringi.

Igal õppeaastal on kavas ko r
raldada üks suurem  üritus, kuhu  
kutsu takse üliõpilasi teistest N SV  
Liidu kõrgem atest õppeasutustest 
või meie maa ülikoolides õppi
vaid välismaa noori. K õik oleneb  
aga meie endi aktiivsusest, sest 
selleks on tarvis teha tub lit e t
tevalm istustööd.

Ootame oma ridadesse uu t 
täiendust! Rahvaste sõpruse k lu 
bi asupaigaks on ülikooli klubi 
II korrus (Tähe tn. 29). Uute liik 
m ete registreerim ine toim ub 3. 
oktoobril kella 17—18-ni. Esim e
sele ühisele üritusele ülikooli 
klubis ootame aga 4. oktoobril 
kell 19.

Kohtum iseni!
R SK  juhatus

P aar aasta t hingevaakuvast 
klubist paistab tänavu  ometi asja 
saavat. Septem brikuu keskpaiku 
la iendati ju h a tu s t n ing koostati 
o rien teeruvalt perspektiivplaan.

Mis on selle klubi ülesandeks? 
2 tähendab  sum m at. K lubi ees
m ärk  on organiseerida üliõpilas
tele m õttevahetusi neid h u v ita 
vates ainevaldades.

E ttekannetega esinevad ü li
õpilased või, kui võimalik, õppe
jõud ja  külalisesinejad. Problee
mid, m ida võetakse luubi alla, 
peaksid, kao tam ata võim eteko
hast teaduslikku sügavust, h u v i
tam a kõiki teadushim ulisi ü li
õpilasi, hoolim ata teaduskonnast.

K lubi kuulub kõigile üliõpilas
tele. Kõigil üliõpilastel on õigus 
esitada ka ettepanekuid  teem a
de suhtes. K uid eelkõige ootame 
osavõttu koosolekuist isiku ja  
sõnaga.

Koosolekud hakkavad toim um a 
kolm enädalaste vaheaegadega 
neljapäeviti kell 20 ülikooli koh
vikus. Igal neljapäeval kell 22 
istub seal koos klubi juhatus.

Tdtdeng.
aethis

Ülikooli raadiostuudiost kostab 
trak to ri põrinat, m eeskoori lau 
lu, lehm a am m um ist ja  raekoja 
kella lööke — pressiklubi raa - 
dio-televisiooni grupp toodab 
«akadeem ilist noortetundi».

Selle saate valm istam isega 
algas ч ühiskondlikul toim etusel 
uus tööaasta. Eesti Raadio ja  
Televisiooni noortesaadete to i
m etused on nõuks võtnud h ak a
ta  paja tam a üliõpilaselust m ärk 
sa rohkem  kui seni. Kokkuleppel 
TRÜ pressiklubiga on ühiskond
likule toim etusele an tud  tä ita  
üpris suur saatem aht.

P ressiklubi raadio-televisiooni- 
grupi tööst võtab osa a rvukalt 
üliõpilasi: E. Liim eon ja  M. U nt 
eesti filoloogia osakonna II k u r
suselt, P. Puks eesti filoloogia 
osakonna V kursuselt, R. Saluri 
ja  J. M artin  bioloogiaosakonna V 
kursuselt jt.

Abist ei ü tle  ühiskondlik  to i
m etus aga kunagi ära. K eda h u 
vitab  töö raadiostuudios — p a
lun, astuge reedel, 4. oktoobril 
kell 15.30 sisse TRÜ komsomoli- 
komiteesse.

Rahvusvaheliste 
suheie ring

K aasaja inim ese elus on väga 
täh tis  koht välispoliitilistel sünd 
m ustel. Rahvusvahelise elu a ree 
nile on tõusnud rahvahulgad ja  
diplom aatia ei ole kaugeltk i m õ
n ingate valitud  isikute eraasi.

Oma kindel koht on neil sünd 
m ustel ka  üliõpilaste elus. Meie 
üliõpilaste hu lgast on sirgunud 
m itm eid selle ala lektoreid: K ai
do Jaanson, M ati Uesson, Jaak  
K aarm a jt. Sulge on proovitud 
ka  «Edasi» veergudel.

Ring alustas om a tööd kü ll a l
les m öödunud aastal, kuid kasvu- 
baas on lai ja  tänavu  tahaks ring 
ju b a  laiem ate hu lkade osavõtul 
tööle hakata . Eesm ärgiks on 
rahvusvahelise elu tu lipunktide 
valgustam ine ja  om avaheline a ru 
tam ine. Ringis toim ub retooriliste 
võim ete ja  argum enteerim isosku
se om andam ine, k a  saadakse siit 
pa lju  m uidki lektorile vajalikke 
kogemusi. Töö käigus aga h ak a 
takse ju b a  laiem ale avalikkusele 
esinem a loengutega rahvusvahe
lisest olukorrast. Sam uti õpitakse 
väliskom m entaare k irju tam a. 
P laan is on h ak a ta  ülikooli lehes 
regu laarselt avaldam a kom m en
ta a re  rahvusvahelistel teem adel.

Oma esimese töökoosoleku peab 
ring  7. oktoobril kell 16 ülikooli 
kom som olikomitee ruum ides. 
R egistreeruda saab sam al päeval 
kella 15 alates sealsamas.

Loodame rohket osavõttu, eriti 
noorem atelt kursustelt.

R ahvusvaheliste suhete ringi 
ju h a tu s

On vaja erilist hoolt
Juba*ligi kuu aega 

käime loengutel, vee- 
ia m e tunde labo
ratooriumides, ko n t
rollime Õpitut p ra k
tikum ides. Meie ees 
on kaks m om enti 
viienda kursuse sto
matoloogide tööpõl
lult. On va ja  erilist 
hoolt, et diplom ita  
doktorina m itte  suu 
rendada niigi .p iin le
va  patsiendi kanna
tusi. Maire Lõokene 
ja  lv i  K in k  saavad 
oma ametiga aga ju 
ba hästi hakkam a.
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.  Ringid tööle! .  MÕELGEM HÄSTI, ENNE KUI...
(Algus lk -l 1.) m õista selle uue suuna peam ist aru tam ine on m õeldud õppedist-

V anem atel kursuste l on vaba eesm ärki — prin tsip iaalsuse kas- sipliini sisuliseks parandam iseks,
valik  kursusevanem a funktsioo- vatam ist võitluseks puudu jääk i- Õpinguis hästi edasijöudvaile
nide ühendam iseks kursuse kom- de vastu, vastu tustunde suu ren - üliõpilastele, kes ak tiivselt tegu t-
somolibürooga. Aga kui m õni I— dam ist. On v a ja  luua kogu ü li- sevad UTU ringis ja  oskavad
III ku rsustest leiab, et ka nem ad kooi*s sellised tingim used, et se- iseseisvalt töötada, võib taotle-
ilm a kursusevanem ata läbi ei nisest suurem al m ääral hakkak- da dekanaadilt loengute vaba-
saa, siis m uidugi arvestatakse s*d avaldum a üliõpilaste in itsia- kuulam ise õiguse. Laiskusest ja
kursuse soovi. . tiiv» otsustusvõim e ja  vastu tus- m ugavusest p u u d u ja te lt aga tu -

A ruande- ja  valim iskoosole- tunne. M uidugi oleneb paljugi leb nõuda rangelt õppedistsip-
ku te l tu leb  teh tu d  töö h in - sellest, kuidas dekanaadid  ja  liinist kinnipidam ist.

käesoleval õppeaastal tööd ü ll- esiteks ä ra  k u X t  H ä r e e t i l i n e  dlimisel >äh.tu d a eelkõige sellest, J 0a“ “ sdk°t̂ ^ ad ef l eb  ‘fa- .se,d a’t e‘ loen-
kooll auto-m otokabinet. Esialgu kursus 28 tunn i ulatuses, enne SMs р е Л
siiski ei suuda kab inet anda kategooria saam ist aga osa vo tta  ayaitjanua Komsomol uiiopuaste ?  юа s ia - ons peao
kõigile ülikooli lõpetajate le d ip- p rak tikand ina küm nest võistlu- ldeelis<: Ja moraalse palge kuju- m oliaktuvi kom som oligrupp tegem a ettepa-
lomiga kaasa ka juh iluba, kuid sest. See on auto-m oto alal ai- nemisele M aarav pole vestluste, M  illiseid konkreetseid kom- neku: kas m uuta  loenguvorm i,
sinnapoole siiski püütakse. Tä- nuke ühiskondlik  elukutse, m ida kohtum iste ja p o ln tm fo rm a ts io o -  ™  somolitoo loike peab ana- kasu tada sem m are kollokvium e
napäeva spetsialistidel ku lub  saab om andada ilma, et oleks m de arv, vaid need. m uutused, luusima aruandekoosolekutel? vox p u ra ta  tem aatika t, et ainet
aga juh iluba m arjaks ära. T ihti va ja  juhiluba. Aktiivsete] osa- mis on toim unud üliõpilaste tead- j ä r je kindlus ning konkreetsus saaks kasitleda suurem a sugavu-
antakse neile ju  tööülesannete võ tjatel võim aldab auto-m oto- vuses ja  käitum ises, nende su h tu - siseorganisatsioonilises töös tä -  fe .̂a 7  е?1 У ' . on k

* täitm iseks liiklusvahend, kuid kab inet õppida juhiloa tao tle ja te  m ^es toosse, õpinguisse ja  uhis- hendavad palju  üliõpilaste loova A\. , “nw* i- ° LSlda-

Iga spetsialist peab oskama 
juhtida mootorsõidukit!

kursuste l ee lisjärjekorras. Möö- kondlikku tegevusse. ellusuhtum ise kujundam isel. Nii et ülikooli komsomoiiko-
Käeqoleval õnn-^aastal suu- dunud kevadel registreerus nen- A ru tada on a| a veel paljugi, K ursuste sekretäridel on v a ja  °PPe Ja teadusliku  too
Kaesoievai õppeaastal suu , erunnidesqp inha kiim - sest Puudusi leidub k u l la l t . . .  k indlasti osakonniti teostada sektoril tu leb  otsus algaval op-dab au to-m otokabm et vai- aesse gruppidesse ju b a  kurn Fndiqplt on iihpks прят-^ркч кш ш аьи оьакоппш  teostada Deaastaj n ij ia3„ ti kui ka sii^a-pt+p 1ПП am atriörautn- m ekond üliõpilast. T aiendavalt . . .  en d ise lt on uneKs peamiseKs kontrolli ülikooli kom itee arves- Peaasi“* пп ш и и  k u i  ка »uga

m istaaa ette  iuu am atoorauto rpoi^trppniHa knni is  raskuseks üliõpilaste e llusuh tu - tussektoris Olsru m ärgitud  pt vutl e*lu vua* Uldse peaksidju h ti ja  50 m ooto rra tta juh ti. saab reg istreeruda “ Uni 15. • p4;npv т ч ч ;^чич pbpnrin t- lu sfeKtoris- . m argitud, et osakondacje none- ia teaduslikuТппкч iflPfltakco iiMõnilased oktoobrini auto-m otokabm eti ju -  mises esinev passiivsus, eoap rm t on kom m unistlikke noon, kes po- , oppe ja  teaausiiKU
loons jagdiaube i,,,irP4 sipiaalsus, k ru tik ak artu s  ja  po- ie vepi ттт кигчичр! pnriiri arvp- to° sektorite eest vas tu ta jad  osa
ÕDDetööeiärgrJüselt- ГГ1- -i t 1 к к  н + '-н Hitiline ham butus. Ülikooli üles- le võtnud  (Tiiu Sam uel ajaloo- võtm a õppetööalastest nõupjda-
oppetoo järgm iselt. Ü liõpilastel, kes oskavad tre id a  andeks on aga heade teadm iste osakonna III kursuselt). Rida m istest n ing teaduskondade

am atöörau to juh id  — I grupp või keevitada, on võim alus kabi- ja  kom m unistlike veendum ustega komsomoli astunud  noori ei ole nõukogude koosolekutest.
23 TX — 15 XII: II eruDD ■--- neti juu res ehitada k a rt-tü ü p j spetsialistide kasvatam ine, kes välia  võtnud komsomoiinilptit K ursustel tu leb  põhjaliku lt
1 ХИ- l .  I ll; 111 grupp 15. 11— võidusõiduautosid. oleksid võimelised edukalt lahen- Eva V isnapuu“ o P ä- analüüsida an tud  otsuse senist
15. V; Juh iloa ja  liiklusvahendite dam a kõiki tootm is- ja  kasvatus- bUS)_ täitm ist. O sakonna sek re täril tu -

nmaniicpip knrraiHab яи+nmn+r. küsim usi meie m aal. E riti ü li- , . . . , leb anda hinnang, kuivõrd  sisu-om am kele korra ldab  auto-m oto- --------  „  K ursuste kui ka osakondade ^  ühel või st’eisel kursuseim ootorratta]uh id  — I grupp 23. й“ Г;‘Пр Г ‘“ i+m esmTmeid Vthisi õpilastelt oodatakse loovat ellu- &ш ли иь
IX —15 XII: II eruDD 15 I I — KaDmet m itm esuguseid voistiusi. ^  tnnw eiih tnm ic t mic a im h  я м  kom m unistlikel noortel
ic у  Esimesena toim uvad käesoleval J a töössesuhtum ist, mis a lg a b a g a  . kaaslaste kom som olikaristu- U11.

I .  . . .  и +...• õppeaastal oktoobrikuus teadus- f lles seal> \u s  sureb ukskoiksus, ^ f  m d a  neist on m aha võtm a- lem used voi kas on raskusi ot-
° ? pegT+UPiSJ ? ^ U * uarõ kondadevahelised võistlused au - 4 ta. On kom m unistlikke ------- : suse elluviim isel.noori,

tund i sem inare ja  2 tu n d i õppe- J ä r in e v a f fo n ”  võimalfk “organi- Sellepärast alustatig i m öödunud ^  kursuste  komsomolitöös
sõitu. Sem inarid^ toim uvad pa- seeritu lt osa võ tta  O ktoobrirevo- , ~Û e k u rsu ste  ia  osakondadp kom m u- käesoleval aasta l on nõue, et

vestusega, et nädalas tuleb 8 tode ökonoom sus-täpsussõidus. kes unustavad  tih ti liikm em ak- heks peam iseks ülesandeks

ras t kella 15, õppesõidud aga lutsiööni äästapäeva 'ee’fk ö rra ld ä -  }a m innalaskm ise vastu  üliõpi- пГзйГкеТеJ ̂ n o o S ^ ^  O teustataeu k e lg i‘ ei " jää k s"  kõrvale, om aette, 
vastava lt ü liõpilaste võim aluste- kavast ü lelinnalisest võistlusest | as1:e ärgipaevas. Komsomol peab . .̂es süüdi komsomoli- Kõikidele probleem idele üliõpi- 
le kogu päeva valtel. K ursustest «Tunne oma kodulinna». M ootor- kursuste l ja  rühm ades iseseis- selliste elem entaarse- lasi kaasa elam a panna ei ole 
osavõtuks registreeritaksa koiki- ra tta  ja  m otorolleri om anikel on vait, ilm a dekanaadi ja  rek to- nõuete rikkum ises! võimalik. Ühiste huvidega üli- 
desse gruppidesse kuni 10. ok- võim alik osa võ tta  v igursõidu- ra.a. | a ai:u .a m a . . a?s as^.®..®ba- . , . , . .  . õpilased koonduvad vastavatesse 
toobrini teaduskonna ALMAVÜ võistlustest. Nende ettevalm ista- Yaarika t  käitum ist, oppetood ja  Edasi tuleb  analüüsida k u r- ringidesse_ isetegevuskollektiivI- 
esim ehe juures, kusjuures vii- miseks korra ldatakse ülikooli distsipliini, o tsustam a ühiselam u suse (osakonna) buroo m oodu- dess0) spordisektsioonidesse jne. 
m ane saadab soovijate m m ekir- staadioni harju tu sp la tsil eelnevad korra kusim used, stipendium ide nud aasta tooplaam  tä itm ist M il- gell me ei k in ust a inim este 
ja  teaduskonna dekaani pealdi- treeningud..................................................m aaram ise, h indam a kaaslaste liseid prak tilisi ülesandeid kom - v a h u v ia lak a u d u  on või
sega nõusoleku kohta aato-m oto- “ eem ngua- ............................ ..................ellusuhtum ist jne. Ü hiskondlikul somol lahendas? M illiseid prob- b u v o jak a1 f tu ^ a ia каи аи  ^ v o ^

л ™ ̂  1 _________ J ___• 1 /-\ Л-Л. ŵ i /~\ o lril + öl QV»1 l f  Q + 1 ТОkabineti juha ta ja le . L ähem at inform atsiooni auto- arvam usel on su u r jõud, m ida leeme koosolekutel a ru ta ti ja
Peale au to juh i ühiskondliku m otoalasest tööst, sam uti töögrup- on vaja süvendada kõikidel ku r- mis o tsusta ti e tte  võtta? M iili- gl'Nllsiis: e t ühtesid e, k00rm a.

p l n k n t < ; p  с я д ь  a i i t n - m n r n V f l h i n ^ i  l e g i & u c c i  u u d  o c ta u  t c i& i-  s u b i e i  u i lK O O llS  j a  K U I v a j a ,  J U l l -  ь е ш  ^ u i i ib u i i iu i iu i c ö c t i iL ic n - L  u i i  a x i -  n b c o n n p f p ^
j i u r e f  om andada veel m ootor- f - i t i  kella 13-15  auto-m oto- tid a  seda õigetele rööbastele, tud  üliõpilastele ja  kuidas neid * £
ra tta in s tru k to ri ja  auto-m oto- kab ineti ju h a ta ja  ju u res  kehalise Esineb ju  juhtum eid , e t  k ursu - tä ideti? M oodunud õ p p e a a s t a l  te ia  n10c>p j
4nnrrii knhtnnikii PlukntQP Tn kasvatuse ja  spordi kateedris se voi ruhm a ühiskondlik arva- alustas tood UET (Ühiskondlike em m  on üliõpilaste poliitiliste
levased m o o to r^a tte i^ truk tn rid " (Kingissepa tn. 19, tel. 41-20/333). mus ei ole rnitte a la ti objektiiv- E rialade Teaduskond). A ruande- ^  sündm ustega kursis hoidmise
neavad iuba omama m nntnrratta- Kõigist auto-m otokabineti ü ritu s- ne. Õige, p rin tsip iaalse seisuko- koosolekute eel peavad kursuste  põhiliseks vorm iks olnud polht-
fuhi loa 1Я npid гякрпг1я1якчр test ilm uvad teated  ka ülikooli ha võtm ine asendub võltssoli- sek retärid  tegem a kokkuvõtteid inform atsioonid. Aruandekoosole-
ju m  loa ja  neid rakendatakse daarsusega. Ometi tun takse  ju s t üliõpilaste osavõtust (tuues n i- k u t e l  r ä ä k ig e m  nendest On tea-

siin kaaslaste häid ja  halbu m ekirjad  komsomolikomiteesse), da, et enam ik neist peeti
omadusi, tugevaid ning nõrku sest 10. oktoobril alustab  teadus- form aalselt. See vorm  on llm -

külgi. Miks ei ju lge ta ja  ei tahe- kond u u t õppeaastat. selt vananenud. K ursustel ana-

m ootorrattakursuste l algajatele 
loengute, sem inaride ja  p ra k tili
se õppesõidu korraldam isel. A uto-

ajalehes.
A. Pilt, 

au to-m otokabineti ju h a ta ja

^ о Ы а й В и ш б Ь
ta  anda vastulööki nendele ü li
õpilastele, kes käituvad  vääralt, Üliõpilaste

Irn iim p n

suvised tööd on
lüüsida, m illine poliitilise su u n it
lusega ü ritu s te s t õnnestus,

ku junenud  ju b a  vanaks ja  m iliised vorm id oleksid kõigekpq pi п т -? ТСРЧ Pi huvi+11 пря.  nuJu u a m u  Juutt j«  millisea vorm ia oieKsiu
ярри m iilpstk i. kp« hnhppmit.Rp- hea¥  traditsiooniks. K ursuste sobivam ad ja  huvitavam adaegu m illestki, kes boheemitse 
vad, on skeptikud, suh tuvad  kõi-к,,, (osakondade) koosolekutel olgu Komsomoli poliitharidustöö
gesse n ih ilistlikult? Miks еГ tu n -  see k ind lasti üheks küsim useks. süsteem  ko0sneb nüüd  kolm est

Enam ik üliõpilastest m õistis astm est. Noorem atel kursustelta  m u re t nende kaaslaste saa
tuse pärast, kes valele teele sa t-

.. . astm est. N oorem atel kursustel
ииье parast, леь vaieie teeie sa t- Suvel ^ e lle k s^ E tte n ä h tu d  sobivaci tööplaanidesse võ tta  tei-
tudes võivad rikkuda kogu oma t t da1 +S, J  п Д рН ses astm es e ttenäh tud  к о т щ и -
elu? Miks üliõpilased (tihti objektidel. Ometi leidus neid, n ismieh ita ja  m oraalikoodeksi
kursuste  kaupa) unustavad, et ^ es ^ n i US1i se^lest ^  i+pl probleemid, vanem ate kursuste 
peale harjum use saada ülikoolilt Ülikooli komsomolikomitee üliõpilastel filosoofia, poliitilise 
tu leb  tunda  ka omapoolset ко- su vet oode orgam seerim ise staap  ökonoomia, m arksistlik -len in li- 
huse tunnet ülikooli vastu? See ^ahulda.s. Jlgl v^b+l’ ku esteetika, kaasaegse rahvus- 
«miks» peab leidm a vastuse a ru -  duse to? J  Yf^as^an?lse k?h ta - vahelise töölis- ja  kom m um stli- 
andekoosolekutel. Mõelgem üh i- J erv^  n d a  r f t P !  6+ J  ku  liikum ise probleem id. Esi
selt, mis siis on viinud üliõpilasi danud vajallkuks ls®Si teatada, meseks ülesandeks on aga ju u - 
ükskõiksuse ning hoolim atu m u- f 1. Pad haklcaväd toole omal n ipieenum i otsuste selgitam ine.

kael, on haiged voi m ingil m uul Seiieks on va ja  ühendada kõik
põhjusel ei saa vahetuse tööst töövormid.gavuseni oma kursuse ja  osa

konna igapäevase elu vastu
Üheks põhjuseks on k ind lasti osa1 võtf*- N im ekirjad  on an tud  üh iskonnateaduste  kateedritel 

form aalne ja  sisu tu  komsomoli- osakondade sekretäridele ja  k u r- tll1pks tu n d a  huvi, k u ivõrd teo-tuleks tu n d a  huvi, kuivõrd
töö an tud  kursusel (osakonnas). tul.eb. n̂ nde suhtes vo tta  reetiiiSed teadm ised on saanud

— __1л Kinaei seisukoht. üii^r-niac+pip xrppndumusteks.Ülikooli komsomoljkomitee pole 
suu tnud  teha  selgeks komsomo
litöö sisu ja  m õtet ülikooli kom 
som oliorganisatsioonis. Komso

üliõpilastele veendum usteks,
Ü liõpilaste arvam used ja  e tte- tunda  koos komsomoliga huvi,

panekud suvetööde kohta oleksid m illine on üliõpilaste ühiskond-
te re tu lnud  oktoobris toim uvale lik-poliitiline aktiivsus,

molitöö kursuste l pole " oma töödest osavõtnud komsomoli- On tarvis, et kahtlused ja
konkreetsete ülesannete ja  tege- ak tiiv i nõupidamisele. _ ebaselged seisukohad saaksid

|УГ ursuste sekretäridel ja  siin, ülikooli seinte vahel vaiel-
osakondade büroodel' tu leks dud, a ru ta tud . Tööle hakkavad

veel kord tu tvuda  ELKNÜ TRÜ rahvaste sõpruse klubi, rahvus-

vusega saanud autoriteediks üli 
õpilaste silmis. Komsomoliaktiiv 
pole suu tnud  mõista, e t komso
mol ei ole kursuste l üksnes organisatsiooni XI konverentsi vaheliste suhete ring, 2 -klubi,

Petrodvorets, Suurel Kaskaadil.

ideelis-poliitiliste ü ritu ste  läbi
viija, vaid on igapäevase töö ja  
tegevuse organiseerija , üliõpilas
päevade sisustaja.

Põhjusi tuleb otsida ka m u
ja lt. Kas ei ole üliõpilased aas
ta te  jooksul h a rju n u d  siiski sel
lega, et õopedistsipliiniga tege
leb ja  vastu tab  dekanaat, et ka 
stipendium ide m ääram ine ja  ~ 
äravõtm ine o tsustatakse deka- 0  

i naadis. Üliõpilase ebaväärika = 
käitum ise puhul an ti küll küsi- П 
m us a ru tada  kom som oligrupid, = 
kuid teati, e t küsim us on juba n 
kõrgem al pool adm in istra tiiv - У 
korras o tsustatud. G rupi ülesan- л 
deks jä i -veel komsomoliliinis J 
karistus leida ning anda h in - = 
nang  toim unule. Nüüd on ü li- Q 
kooli rek toraad i ja  parte io rgan i- = 
satsiooni poolt la iendatud  k u r-  П 
suste kom som oliorganisatsiooni- -

ja  m öödunud õppeaastal toim u- psühholoogia- ja  esteetikaring,
nud kom itee pleenum ite otsus- UET osakonnad. Siin õpime sel-
tega. Nendes on an tud  kü lla ltk i leks, et h iljem  meie teadm iste
konkreetselt ning põh ja liku lt kaudu rikastuks ühiskond. Koos
ülesanded ja  suunad komsomoli- teadm istega peab ülikool andm a
tööks. Õppetööalase pleenum i ka veendum used võitluseks kõi-
otsuses keh testatud  üliõpilaste ge parem a eest inim estes, 
põhjuseta loengutelt puudum ise ELKNÜ TRÜ Komitee 
C D IIC D M C D IIC D M C D IIC D llo n O I IO I IO U O M O IIO IIO I lO I l

О

4. oktoobril kell 16 о
toimub ülikooli aulas TRÜ parteiorganisatsiooni Q
lahtine ÜLDKOOSOLEK,

kus arutatakse NLKP Keskkomitee juuniplee- 
numi otsuste elluviimist.

EKP TRÜ Komitee
P. PUKSI foto de õigusi ning štohustusi, Tuleb ГЮ1Ю11СЭ1ГО|1СЭ110!101101Ю!10ИС?НСЭ11СЭ1Ю1Ю
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«Onu Valter, tooge meile 
õunu!» — «Töötage, töötage, õh
tu l tu len  vaatama, kaugele olete 
jõudnud!»  — «Aga i k k a g i . . .  
õunad?»

«Õnneks või kah juks vole m ul 
is ik likku  õunaaeda . . .»

. . .  Aga m e teame, õnneks või 
kah juks, et brigadiril on ilm atu  
suur aed ja  kuri koer, kes, ka r

vad turris, iga m öödakäija ja  
ku k ku v a  Õuna peale klähvib.

Õ htul naudim e külast ostetud  
mahlaseid «roosakriimulisi» ja 
kirum e endam isi oma tä itm atu t 
aplust: jälle sai kõhule liiga te h 
tud!

L I N A
7—8 kilom eetrit hüplevat sõitu  

autokastis. Istum e kössis: sügi
sene tuu l poeb sõi
du ajal igale poo
le. H om m ikud on 
tavalisest va ikse
mad. Mõte ringleb  
öösel nähtud  u n e
näo või mõne raa- 
m atuka tkend i ü m 
ber, m is enne koh 
vi sai kiiruga  
«alla neelatud». Ja 
ongi põld.

Lina on p ikk , 
lopsakas, pa in 
duv. «Tore, u h 
ke,» m uheleb see, 
kes m eid põllule 
tõi.

Nii et — töö
päev algas.

Seem ned kõrise
vad pruunis k u p 
ras. Ees sina, sel
ja taga «avarus» 
ja kõhukad hakid. 
Kolhoosivissid on 
ола äärde üles ri- 
vistunud  ja  lõ
bustavad m eid  
nüüd m itm eküm -  
nehäälse koorilau

luga. Keegi 
peaks d irigen

diks hakkam a. 
Diskuteerim e  — 
kes?

Mõne m in u ti 
pärast jagab meie

juurde tu lnud  kolhoositädi oh t
ralt oma kogemusi: tõm m ake nii, 
aga m itte  teisiti.

«Kahe peoga on jõudsam.»
Viktoorial läheb väga hästi. 

«Meie parim  linakombain,» aval
dame tunnustust. Ega Saim a ja  
Luigigi pa lju  alla anna. Mõned 
nopivad lina veel ikka  nagu lille
kesi — m is sa teed, kui vanast 
harjum usest nii raske on vaba
neda! K irum ine või m eelitam ine  
ei aita. Tuleb end lihtsalt käs
kida ja  valvata.

Õ htuni on pa lju  aega. Ja õhtul 
on palju  aega, kuigi tööpäev alles 
kell seitse ära lõpeb. Õ htusööki 
vaenlasele ei raatsi jä tta , kuigi 
rahvatarkus seda soovitab. Aga 
m eil on kõhud kole tüh jad  ja  
laud on r ikka liku lt kaetud.

O H T U

Veel laseme 
abivalmis kä

te! virgalt 
käia„..

Puud unustasid päevase naeru. 
Udurmg venib aeglaselt üm ber  
pargi ja  hakkab siis korraga heli
sema. A ili mängib kolhoosiklubis 
klaverit. Soe ja  õrn suvevalss. 
Puud väristavad end, ja  lehed . . .  
lehed kukuvad . K ukuvad  hästi 
kaua. Viimane teekond läbi sügis
õhtu suvevalsi saatel. Tuul langeb 
näoli rohu sisse ja  tardub seal 
vaikuseks . . .

On vaid helid, tunded, hüüu- ja  
küsim ärgid ja kõik see, m ida ei 
oska sõnades väljendada. On lih t
salt' hea. Oleme esmakordselt 
koos, kolhoosis. Inglise filoloogia 
III ja eesti filoloogia II kursuse  
«lõpud». 5 +  5 inim est. Kodune  
miljöö. Valitseb rõõmus usaldus, 
m is kohe meie keskele sigines, 
ku i esimesel päeval põllul põhku  
ko kku  panim e . . .

«Homseks on ilusat ilma ooda
ta л

Kes seda ütles? See pole tähtis: 
usum e ju  kõik, et päev tuleb to 
re.

Veel pole hallasid olnud. Igal 
hom m ikul lippame tiigi juurde  
pesema. Konnad ja põrnikad  
vulksa tavad  ehm unult kastem är- 
ga ve tte  ja  kõrkja te vahele.

Kusagil kaugel hakkab m ürise- 
ma traktor, küla kuked  teevad  
pasunakoori ja  unisenäolised v is 
sid vahivad m eid n ina krim psu 
tades. Selline tore tunne tekib. 
Ei tea m iks .

E. ÕUNAS

M e id  k u i s u l i  j ä l l e
Igal suvel ootab filolooge h u v i

tav ja  erilaadne tööpõld: siirdu
takse eemale linnadest, võ im ali
ku lt kaugemaisse maakohtadesse  
kogum a ja  uurim a kohalikku  
m urdekeelt, üles kirju tam a vanu  
rahvalaule ja  -ju tte , vanasõnu, 
m õistatusi ja  m uud rahvatarkust.

Eesti keele eriharu üliõpilaste 
ühe grupi teekond viis seekord  
Tallinnast üsna kaugele, nim elt 
Haapsalu rajooni, endise Kirbla  
kihelkonna piirkonda.

Meie ekspeditsiooni koosseisu 
kuulusid  vanem õpetaja A. Vai
m et, üliõpilased K. Torop, A . Ka- 
sepalu, S. Kasepalu ja E. Lepik.

Kuigi m eid eelnevalt hoiatati, 
et sõidame kü lla ltk i m ahajäänud  
ja arhailisse m aanurka, kus elu 
tingim used ei ole eriti roosilised, 
osutus tegelikkus hoopis va s tu 
pidiseks. Kasari 8-kl. Koolis, kuhu  
asusime elama, anti m eile kasu
tada kaks in ternaadituba ja  suu 
repärane köök, ei puudunud  ka  
elekter, vesi ja isegi vann.

Saabusime kohale bussiga 18. 
ju u li keskpäeval. Sam a päeva  
õhtupoolikul tegim e tu tv u s t lähe
ma üm brusega, pärisime andmeid  
vanade in im este kohta. Im etlesi
me Kasari jõge ja  saime ka  
teada, et igal aastal on jõevood  
nõudnud ühe inim ohvri;

Mis siis sissesõitnule Lääne
maa m aastikus ja  o lustikus u u d 
sena ja  eripärasena tundub? K õi
gepealt m uidugi vanad, juba  la
gunevad kiviaiad, vits test põ im i
tud  tarad lam m aste karja tam i
seks, pillirookatused, igas talus 
vinnaga kaev  — kõik see on tü ü 
piline Läänemaale. Haruldased ei 
ole ka vanaaegsed rehetared, 
kuigi enam ikus on need üm ber  
ehitatud.

Et läänemurre on üldiselt kir

jakeelele võrdlem isi lähedane, siis 
ei osanud algul eristada m ingeid  
suurem aid m urdelisi erijooni. 
K õik tundus kirjakeelepärasena. 
K üll aga eristas kõrv kohe tuge
vaastm elist seesütlevat käänet 
sellistes sõnades, nagu külges, 
aitas, nurkas jt. M uud erinevu
sed, eriti aga sõnalõpu häälikute  
varjundid , jäid esialgu tähele 
panem ata. Pikapeale harjus kõrv  
kuulam a ja  eristama ka vä ikse
maid hääldam isvarjundeid.

Meie tööpõld ei p iirdunud  
ainult ühe külaga. Sobiva keele- 
ju h i otsimine nõudis aega ja 
vaeva. Mõnel päeval tu li kõndi
da edasi-tagasi maha paarküm 
m end kilom eetrit. Selle suure 
käim ise peale saime siiski pea
aegu alati ’suurepärase tasu  — 
hu lk lehekülgi m urdeteksti.

Im etlesim e in im este suurt lah
kust ja  va stu tu le likkust. Tühjade  
kätega  — s. o. puhaste v ih iku -

K õig ile
K ultuuria laste  ja  m ajanduslike 

sidem ete tihenem ise tõ ttu  välis
m aaga on tänapäeval täh tsam  kui 
kunagi varem , et iga nõukogude 
haritlane  tunneks em akeele ja 
vene keele kõrval vähem alt üh t 
võõrkeelt.

Käesoleval õppeaastal toim uvad 
esm akordselt IV kursuse üliõpi
lastele riigieksam id võõrkeeles

1Ö63/64. õppeaastaks on jä rgm i
sed.

1. E rialase teksti lugem ine ja  
tõlkim ine s õ n a r a a m a t u g a ,  
küsim ustele vastam ine loetu koh
ta  (võõrkeeles).

2. Ü hiskondlik-poliitilise sisuga 
teksti lugem ine ja  tõlkim ine s õ 
n a r a a m a t u t a ,  küsim ustele 
vastam ine (võõrkeeles).

3. Vestlus olustikulisel teem al 
kateedrite  poolt väljatöö tatud  te 
m aatika alusel (näit. «Meie nõu-

R IIG IE K S A M  VÕÕR
K E E L E S T

lehekülgedega ei pidanud me lah
kum a kellegi juurest. A lgul p u ik 
les kü ll üks kui teine vastu, et 
m is tem a vanainim ene nüüd  rää
kida oskab. Vaat seal teises talus 
paljurännanud mees — küll see 
oskab pajatada poliitikast ja  võõ
rastest maadest. P idim e siis kan 
na tliku lt ja  visalt seletama, et 
taham e teada rohkem  ju s t siinse 
elu kohta. Ühel vanam ehel oli 
ju tu  sees iga teine lause umbes 
selline: «Aga mis te sest k ir ju 
tate. Seda m inu  plära pole küll 
kellelgi vaja.» Teine tahtis jälle 
kangesti teada, kuhu  me need ju 
tud  panem e ja  mis nendega küll 
tehakse. Ei olnudki seda vanaini
mesele lih tne ära seletada. R ahu
le jäi alles siis, kui ütlesime, et 
viim e ülikooli professoritele 
uurida.

Suur osa keelejuhte tahtis  
m eelsasti rääkida oma elukäigust, 
suurepärased teem ad olid ka lei-

üldainena. N im etatud eksam id on 
sisse toodud üleliiduliselt ühe 
abinõuna võõrkeelte õpetamise 
otsustavaks parandam iseks kõr
gem ates õppeasutustes. O lenevalt 
eri teaduskondade õppeplaanidest 
on riigieksam id ette  näh tud  kas 
juba 1964. aasta jaanuaris  (näit. 
keem iaosakonna ja  m ajandustea
duskonna üliõpilastele) või siis 
kevadsem estri teisel poolel. See
ga on ilm selt aeg h aka ta  tundm a 
tõsist m uret võõrkeele riig ieksa
m ite eduka sooritam ise pärast.

Eksam ineerim isele tu levad ü li
õpilased (arvu lt ligemale 500) on 
enam ikus õppinud võõrkeelt 7 
aasta t koolis ja  2—3 aasta t ü li
koolis. Niisuguse üsna soliidse 
«staaži» juu res ei tohiks riigiek- 
samgi olla eriliseks raskuseks. Me 
team e aga kõik oma kogem ustest, 
e t võõrkeel kipub kergesti u n u n e
ma, kui seda ei kasutata. E na
m ik praegustest IV kursuse ü li
õpilastest õppis I—II kursusel 
võõrkeelt hoolega ka ilm a selleta, 
et neid oleks tarv is olnud h irm u 
tada erilise sanktsiooniga riig i
eksam i näol. Vahepeal on p a lju 
del neist võõrkeel siiski läinud 
roostetam a. Pealegi on viim astel 
aastatel võõrkeelte õpetam ise ees
m ärk  m õnevõrra m uutunud. P as
siivse lugem ise ja  tõlkim ise ase
mel on esiplaanile tõstetud võõr
keelse kõnelem isoskuse om anda
mine. Oleks ebaõiglane nõuda r ii
gieksam il võõrkeele tundm ist pal
ju  suurem as ulatuses, kui seda 
eksam ineeritavatele omal ajal, 
s. о. I—II kursusel õpetati. Selle
pärast ongi eelolevatel riig ieksa
m itel erandina veel lubatud  k a 
su tada sõnaraam atu t ja  ka vest
luseks e ttenäh tud  tem aatika on 
suhteliselt piiratud.

Võõrkeele riigieksam i nõuded

vategem ine, pulm ad jpm . 80-aas- 
tane kärmas eideke L iisu Rein- 
berg, meie kõikide lem m ik, sa t
tus pulm alugu ju tustades nii hoo
gu, et hakkas laulma vanu  p u l
malaule ja  dem onstreeris meile, 
kuidas tan tsiti tol ajal «m aavalt- 
si», «leilenderit», «polka t» jm . 
Olime tem a pulm aloost va im us
ta tud  ja  tu lim e järgm isel päeval

kogude kodum aa», «Meie ülikool», 
«NSV L iidu haridussüsteem », 
«Minu tu levane elukutse» jm.).

E ttevalm istum ine riigieksam i
teks toim ub eeskätt konsu lta t
sioonidel, m ida peetakse kõigile 
IV kursuse üliõpilastele v astava
tes õpperühm ades 2 tunn i u la tu 
ses nädalas. Sellele lisaks peaksid 
aga üliõpilased kasutam a kõiki 
võimalusi iseseisvaks enesetäien
dam iseks ning harju tam iseks 
võõrkeele alal. Kogemused on 
näidanud, et erialase teksti tõ lk i
m ine ei valm ista tavaliselt meie 
üliõpilastele raskusi. Rohkem tä 
helepanu on aga ta rv is pöörata 
ühiskondlik-poliitilistele tekstide
le ja  eriti kõnelemisoskuse a ren 
damisele. V õim alikult palju  tu 
leks iseseisvalt lugeda võõrkeel
seid ajalehti. Võõrkeelse kõne 
m õistm iseks ja harju tam iseks tu 
leb grupiviisi või individuaalselt 
kasu tada võõrkeelte kateedrite  
juu res töötava keeltelabora too
rium i fonoteegi m aterjale. In fo r
matsiooni helilintide kuulam ise ja  
teiste näitlike õppevahendite kõi
ge o tstarbekam a kasutam ise võ
te te  kohta saavad üliõpilased oma 
rühm a õ ppejõu lt-konsu ltandilt või 
kohapeal TRÜ k ee le lab o ra to o 
rium is (Ülikooli 18-a, II korrus).

O. MUTT
F. KIBBERMANN

Võõrkeeleoskus
tõusnud

cn

Osal asp iran tuu ri astu ja il on 
ka võõrkeele eksam  seljataga. 
Kom isjonide liikm ed J. Silvet, 
H. Pulk, O. M utt ja  K. Kann, 
F. K ibberm ann, G. Kondas on 
rahul. T änavune taše on eriti 
kõrge. Vaba vestlus ja  oma sei
sukohtade kaitsm ine võõrkeeles 
ei te inud  m ingeid raskusi.

Väga häid vastuseid andsid 
Ann M arvet (botaanika), Ilm ar 
Koppel (orgaanilise keemia), Vel
lo K adakas (tsütoloogia) ja  E lm ar 
Talviste (optika erialalt) inglise 
keeles n ing P iia Soobel (farm a
kognoosia) ja  J. K angilaski 
(kunstiajaloo erialalt) saksa kee
les.

L. Post

85-aastase keelejuhi Jüri Jaaniks! juttu lindistamas,

Eks põllul jookse jutt nobedamini.

tagasi kavatsusega võ tta  see lu 
gu lindile. K uid  L iisu  valm istas 
seekord pettum use: tem a on kord  
juba rääkinud, m ispärast peab 
siis veel uuesti üle rääkima.

Leidus selliseid toredaid in im e
si, kes võtsid  m eid vastu  sõnade
ga: «Ootasingi teid  juba. M õtlesin  
siin m itu  ju ttu  teie jaoks valmis.» 
Olime siis tänu likud  kuulajad  —* 
kohe vih ikud-su lepead  kätte ja  
kirju tam a.

Paaril korral kogesime, kui 
halb on m õnikord keelejuh ti k ü 
sitleda teiste perekonnaliikm ete  
juuresolekul. Saim e vaevalt va- 
naperem ehe ju tu le , ku i tem a erk  
teinepool oma ju tuga  vahele tuli. 
K õikidele küsim ustele hakkas

nüüd tem a vastam a ja kü sitlem i
ne tu li seekord pooleli jätta .

Ühe päeva oma ekspeditsioonist 
kasutasim e ekskursiooniks M at
salu ja  P uh tu  looduskaitsealale. 
Tore oli sõit mööda Peni jõge, 
üm berringi laiuv roostik m itm e
kesise linnuriigiga.

Enne ärasõitu käisime veel 
kord oma parem aid keelejuhte  
külastam as, veel viim ased m ä rk
m ed ja  hüvastijä tt. Järgmiseks 
suveks aga ku tsu ti m eid jälle.

A . K A SE P A LU
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Rea aasta te  vältel puudus ü le
liiduliselt üh tne  kehalise kasva
tuse program m  üliõpilastele. K e
halise kasvatuse ja  spordi k a 
teedrid  töötasid välja  oma pro
gram m id ja  sellest tin g itu n a  oli 
kehalise kasvatuse organisatsioon 
erinev  igas kõrgem as õppeasu tu
ses. T artu  R iiklikus Ülikoolis töö
ta ti kohapeal koostatud program 
mi järg i alates 1959. aastast. Aas
ta te l 1959 ja 1960 seati TRÜ-d 
üleliiduliselt eeskujuks kõigile

kahel jä rgneval aasta l toim uvad 
arvestused ju b a  Ühiskondlike 
E rialade Teaduskonna liinis. Kui 
üliõpilane III või IV kursusel ei 
ole veel a ru  saanud süstem aatili
se sportliku  tegevuse täh tsusest 
terv ise tugevdam isel ja  töövõime 
tõstm isel n ing  kavatseb  tu n n i
plaanides olevaid kehalise kas
vatuse tunde kasu tada teiste* 
eesm ärkidel, siis võib ta  seda te 
ha juhul, kui ta  on tä itn u d  VTK
II astm e norm atiivid. Need III ja

jälle päevakorda

„ AKADEEMILINE SAUN"

minu
FOLJETOD

õ ppejõud  rääkis m e i
le följetonist, ütles, et 
see on va ja lik  ja  v õ it
lev žanr. K äskis m eid  
rohkem  ajalehti lugeda, 
et m e selles ise võ iksi
m e veenduda. Käskis 
ka igal m ehel ühe fö l
je ton i kirju tada. Et 
m uidu  arvestust ei saa.

L äksin  koju  ja  h a k 
kasin lehti lugema. So
risin vanad ajalehed  
kõik läbi. Polnud seal 
ühtegi följetoni. Ühes 
kohas oli küll rasvaste 
tähtedega peale m ärgi
tud , et see on följeton, 
aga m ina ei saanud  
küll aru, et see fö ljeton  
oleks olnud. Igatahes 
õppejõud rääkis hoopis 
te ist ju ttu .

Siis otsustasin tu g i
neda teooriale ja selle 
järgi ühe följetoni k ir 
jutada. Sest m idagi ma  
pean ju  oskama! M a
sinakirja  ma ei oska, 
k iirk irja  ei oska, fo to 
aparaat on na tuke kee
ruline m inu  jaoks, rää
kim ata  siis veel auto 
või m ootorratta ju h ti
m isest. Aga m a tahan  
a jak ir jan ikuks hakata!

Teooriaraamatus sei
sab niisugune m õte, et 
följetoni aluseks on 
fak t. Faktis peab ere
dalt kajastum a meie 
tänase päeva sisu. E ksi
vad need, kes arvavad, 
et on olemas ehtsalt 
fö lje ton likke  fakte.
K õik seisab fa k ti tõ l
gendamises. On vaja  
vaid oskust, fantaasiat, 
värvi.

Följetonil peab ole
m a teema. See oli 
täiesti arusaadav: igal 
m õistliku l ju tu l, isegi 
ko h v ik u ju tu l on oma 
teem a. Följetonil pea
vad  olema m õte, ees
märk, idee. L oom uli
ku lt. Sest üksk i autor 
ei taha end m õ tte tuks  
tunnistada. Iseasi oleks 
tüh i ju tt. Lehest loed 
m õnikord tüh ja  ju ttu , 
aga sellel on ka oma 
mõte: täidab ruum i. 
Nagu ristsõnam õista- 
tuski.

Eesm ärk oli m ul ole
mas — fö ljeton  tuleb  
selleks kirju tada, et 
saada arvestust.

— parema vQit

halva üle; igasugune 
väikekodanlik lisalast 
visatakse varem  või 
hiljem  üle parda.

Raam atus oli veel 
öeldud, et iga fö lje to 
nist kasutab endale 
omaseid võtteid  ja  v a 
hendeid. O tsustasin  
kasutada joonelist pa 
berit ja  täitesulepead  
ning kirju tada  «ühe 
soojaga», nagu öel
dakse.

Tõeline fö ljeton  peab 
olema kirjandusliku  
kultuuriga  k irju ta tud . 
Seda m ul tõenäoliselt 
on. Ma olen kõ ik «Noor
te Hääle» joonealused  
romaanid läbi lugenud  
1956. aastast peale.

On nõutav oma stiil. 
Seegi m ul ei puudu, 
sest m ingid välisjõud  
ei saa m inu  stiili m õ
jutada: žurnalistid  sti- 
listikaloenguid ei kuula.

Keel olgu rikas. Ma 
teadsin juba  am m u  — 
seda räägitakse igal 
loengul —, et meie a ja 
kirjanduse keel on 
keskpärane. Kes seda 
ei usu, lugegu m inu  
kursusekaaslase J. E. 
vastavateem alist k u r 
susetööd, kus eespool 
m ainitud  küsim us on 
leidnud sügavat ana
lüüsim ist. Olen oma 
keelt püüdnud rikas
tada: loen noorte poee
tide värsse, sest seal 
on nii pa lju  hõiskavaid  
tundeid , pasunapuhu- 
m ist ning ülimoodsaid  
sõna- ja  lausekom bi- 
natsioone, et võtab pea 
huugama.

N iipalju  olgu öeldud  
fö ljetoni teooria kohta. 
Oli viida tud  veel su u r
tele eeskujudele, alates 
Aristophanesest ja lõpe
tades M ajakovskiga. 
Kaasaegsetele ee sku ju 
dele ev  vih ja tud . See 
on vist loom ulik  — 
alles m eil tu li is ik u 
kultusega kurja  vaeva  
näha.

Niimoodi m a siis h a k
kasin fö ljeton i k ir ju ta 
ma. Följeton sai järg
mine:

«Ühiselamus, meie 
toast kaks tuba  edasi, 
elab üliõpilane Mäido 
Kasem ets. Ta on teise 
kur$ut9 m atem aatikt

saab kõrgendatud s ti
pendium i, on tõeline 
oma ala spetsialist ja 
kirg lik  üh iskondliku  
töö aktivist. Esialgu 
näib, nagu oleksid ole
mas kõ ik eeldused, et 
Mäido saaks olla õnne
lik, meie õppiva ja  
kasvava noorsoo elu 
rõõmus, teotahteline  
esindaja. K ah juks see 
nii ei ole. Tahaksin see
tõ ttu  alustada tõsist 
ju ttu  väga tõsisel tee
mal. Tahaksin rääkida  
arm astusest, tem a suu 
rusest ja  puhtusest, te 
m a tõeliselt eesrind
likust sisust. Seda eriti 
neil m otiividel, et v i i
masel ajal ka meie k ir 
janikele heidetakse ette  

armastusprobleem ide  
kitsast, ühekülgset la
hendam ist. M iks aga ei 
võ iksk i see nii olla k ir 
janduses, ku i igapäe
vases elus esineb terve  
rida lausa karjuvaid  
fak te  selle kohta, et 
arm astuse suhtes näida
takse üles hoolim atust 
ja  südam etunnistuse  
puudum ist. N üüd  ka l
dubki meie ju tt  tagasi 
Mäido Kasemetsale. 
Milles on asi?

Mäido Kasem ets a r
mastab. Siiralt. Kogu  
südam est. Nagu see 
on tõelisele ausale 'noo
rele omane. Tütarlapse 
nim i on Eeve. Eeve on 
optim istlik , energiline, 
m eeldiv tütarlaps. Ta 
õpib Mäidoga ühel k u r 
susel. Mis saaks ta k is 
tada nende kahe noore 
inim ese siirast arm u- 
tunnet? Pealtnäha  — 
m itte  m iski, isegi m itte  
ühiselam u ranged ees
kirjad. Aga Eeve käitub  
im eliku lt, võ iks öelda — 
inetu lt. M iks ei võiks  
me neid näha pidevalt 
kahekesi käsikäes kas 
loenguil või staadionil, 
või kontserdil või lih t
salt õhtusel tunn il ja lu 
tamas? Aga seda näeb  
harva, sest Eeve suhtub  
kaasinim ese tunnetesse

hoolimatult! Mäido k in 
nitas m ulle ise: «Ma teen  
kõik tem a heaks. Ma 
arm astan teda. Ma olen 
temaga kuus korda k i
nos käinud, see teeb  
välja  rubla ja kaheksa
küm m end  kopikat, kaks  
korda teatris — kokku  
rubla ja kaksküm m end. 
K ui bussis sõidame, os
tan m ina alati piletid.»

K uulates seda siirast 
pih tim ust, ei suu tnud  
ma avaldamata jä tta  
oma nördim ust. Ja ma 
ei suuda jä tta  ka küs i
mata teie, lugejate 
käest: kas Eeve käitub  
õigesti, ku i ta väärili
selt ei hinda Mäido 
arm astust, kui ta su h 
tub Mäidosse kerge
meelselt? Ja räägitakse 
isegi, et Eevet on näh 
tud  jalutam as teiste 
poistega.

Kas m e ei alustaks 
tõsist ju ttu  Eeve ja  
temasuguste südam e
tunnistusest? Uskuge, 
selleks on ü lim  aeg. 
Tuleb täie teravusega  
tõsta päevakorda küs i
m used niisugustest eba
kohtadest, m is ei sobi 
meie päevadesse, tuleb  
kas teravam a või lee
bema kriitikaga juh tida  
õigetele radadele neid, 
kes suh tuvad  arm astus
se kergemeelselt.»

Niisugune sai m inu  
följeton. Ma lugesin  
selle poistele ette. Pä
rast seda valitses toas 
hu lk aega hauavaikus. 
K ülm  vaikus. Siis pah
vatas keegi naerma.

Ma ohkasin kergen
datult. Olin eesmärgi 
saavutanud. Sest naer 
on üks kõige tugeva 
maid ja  m õjuvam aid  
relvi kõige selle vastu , 
m is on oma aja ära 
elanud, aga veel püsib. 
Ja kuu ldud  naer oli 
ju s t niisugune, nagu  
fö ljeton  peab te k ita 
ma — p iitsu tav, halas
tam atu.

Antropoloog '

teistele kõrgem atele õppeasutus
tele, sest meil olid hõlm atud süs
tem aatilise kehalise kasvatusega 
ka III ja  IV kursuse üliõpilased. 
Meie eeskujul viidi kehaline kas
vatus kolm anda ja  neljanda 
kursuse tunn ip laan i k a  paljudes 
te istes NSVL kõrgem ates õppe
asutustes.

Nüüd aga näitab  uus kõrgem a
te õppeasutuste üliõpilaste keha
lise kasvatuse program m , e t meie 
ei ole kehalise kasvatuse m ahu 
ja  sisu osas enam  te istest kõrge
m atest õppeasu tustest ees, nagu 
olime seda mõned aastad  tagasi, 
vaid taga. Uue program m i rak en 
dam ine toob kaasa kehalise kas
vatuse tund ide a rv u  suu renda
m ise n ing suurenenud  nõudlikku
se ka meie ülikoolis. K ui eelm i
sel õppeaastal oli m eil III ja  IV 
kursusele p laneeritud  fak u lta tiiv 
set kehalist kasvatust 2 tund i 
nädalas, siis käesoleval aasta l on 
seda 4 tu n d i nädalas. Need tu n 
nid  kan takse tunniplaanidesse 
n ing nendele aegadele ei p lanee
rita  teisi õppeaineid. Eelm istel 
aasta tel andis kehalise kasvatuse 
ja  spordi kateeder üliõpilastele 
arvestuse k a  ilm a VTK II astm e 
norm atiiv ide tä itm iseta . Uus 
program m  seda teha ei luba. 
Spordiosakondades tu leb  VTK 
norm atiiv id  tä ita  nüüd  ju b a  esi
mese kursuse lõpuks, üldkehalise 
ettevalm istuse osakonnas aga te i
se kursuse lõpuks. M editsiinilis- 
tesse erigruppidesse kuuluvad  ü li
õpilased peavad ka uue program 
mi jä rg i kehalisest kasvatusest 
osa võtm a neljal kursusel 4 tu n 
di nädalas.

Uus program m  likvideerib  en a
m iku üliõpilaste suhtes form aal
seks m uutunud  kehalise kasvatu 
se arvestused III ja  IV kursusel.
III ja  IV kursuse üliõpilased, kes 
võtavad osa spordiosakondade 
tööst, arva takse  Ü hiskondlike 
E rialade T eaduskonna koosseisu 
n ing nad om andavad IV kursuse 
lõpuks ühiskondliku spord iinst
ru k to ri või -koh tun iku  kutse. 
Spordiosakonda astudes võtab 
üliõpilane endale kohustuse osa 
võ tta  spordiosakonna tööst neljal 
aastal. K ahel esimesel õppeaas
ta l saab ta  arvestused kehalise 
kasvatuse program m iliste nõuete 
täitm ise eest õpinguraam atusse,

IV kursuse üliõpilased, kes ei ole 
sooritanud VTK norm atiive, pea
vad kehalise kasvatuse tundidest 
osa võtm a kuni oma kehalise 
arengu  osas tekk inud  võla likv i
deerim iseni — s. o. norm ide tä i t
miseni. V astavalt rek to ri poolt 
k inn ita tud  kehalise kasvatuse ju 
hendile vaadatakse nende puu 
dum isele kehalise kasvatuse tu n 
didest kui tavalisele õppedist- 
sipliini rikkum isele.

E rilist rõhku  kavatsem e alanud  
õppeaastal panna massilise osa
võtuga te rv istava te  kehaku ltuu - 
rilis te  ü ritu ste  organiseerim isele. 
M öödunud õppeaastal õnnestu
nud  suusam atku  T a rtu —Vorbuse, 
T a r tu —V ellavere ja  T a r tu —K ää
rik u  kavatsem e k o rra ta  ka  eel
oleval talvel. S uusam atkadele li
saks pakum e m urdm aajooksu- 
võistlusi n ing orienteerum isvõist- 
lusi, kus m e pearõhku  ei aseta 
n iivõrd  sportlikele tagajärgedele, 
kuivõrd  m assilisele osavõtule. 
ELKNÜ TRÜ Komitee n ing TRÜ 
S pordiklubi koostööna valm is 
teaduskondade ja  kursuste  vahe
lise võistluse juhend, m ille ava l
dam e ajalehe järgm ises num b
ris. Võistluse võidab see kollek
tiiv, kes toob spordiradadele kõi
ge rohkem  om a liikmeid, v a a ta 
m ata  nende sportlikele tag a jä rg e
dele. Et võistlustingim used on 
kõigile vastuvõetavad, ü ritused  
huv itavad  ning auhinnad  v ä ä r
tuslikud, jääb  loota ainu lt rohke
arvu list osavõttu.

Raskusi on kehalise kasvatuse 
tund ide ja  faku lta tiiv se  töö p la
neerim isega, sest G agarini tn . 1 
võim la m inek a ju tise lt a rv u tu s
keskuse käsutusse annab  ennast 
tunda. Osa kehalise kasvatuse 
tunde noorem atele kursustele 
tu leb  p laneerida näiteks m aad
lus- või tõstm isruum i, osa tunde 
aga peetakse välistingim ustes.

Kehalise kasvatuse ja  spordi 
kateedri n ing  ühiskondlike o rga
nisatsioonide põhiülesandeks ke- 
haku ltuu ritöö  a la l jääb  ka käes
oleval õppeaastal la ialdaste  üli- 
õpilashulkade kaasatõm bam ine 
süstem aatilisele kehaku ltuu rili-  
sele tegevusele.

J. UNGER, 
kehalise kasvatuse ja  spordi 

kateedri ju h a ta ja

V ä r o v p a l i ih u v i i i s te le
Eesti NSV kõrgem ate koolide 

esivõistlustel väravpallis tu li esi
m eseks TRÜ naiskond (koosseis: 
E. Lõokene, M .Luuk, T. Kaljola, 
M. Siniorg, E. Veskaru, A. Siitam ,
A. Ollino, T. T iitus, J. M artinson, 
К. S uurväli ja  E. Rannu).

M eeskondadest võitis esikoha 
TPI. TRÜ jä i kolm andaks.

TRÜ m eeskonnal seisavad ees 
järjekordsed  m ängud Eesti NSV

karikavõistluste  sarjas. Esim ene 
kohtum ine to im ub reedel, 27.. 
sept. kell 16 T allinna «Keila »- 
esindusega TRÜ väravpalli v ä lja 
kul Toomel (V. K ingissepa tn.).

Ü liõpilasi, kes soovivad tegel
da väravpalliga, palum e pöördu
da K ehaku ltuuriteaduskonna 
spordim ängude kateedri poole 
(V. K ingissepa tn. 19).

E. K übarsepp

TEADAANDED

Reedel, 4. oktoobril  kell 18.00 on 
47. auditooriumis

PRESSIKLUBI
a j a k i r j a n d u s g r u p i  a s u t a 

m i s k o o s o l e k

Tulge kõik, kel su lg  peos sügeleb! 
E r i t i  ootamfe peale filoloogide teiste 
teaduskondade rahvast ,  kellel pole 
kahju a ja s t  ja kes t ahava d  kirjutada.

TARTU ÜLIÕPILASMEESKOOR 
võtab vastu  uusi lau lja id  kõiki
desse häälerühm adesse. V astu
võtukatsed  on r e e d e l ,  27. sep
tem bril ja  t  e i s i p ä e v а 1, 1. ok
toobril pärast koori h arju tu st.

Armastust, usaldust, õnne!

INGE REILENT
ja

VELLO TALLO
*

VAIKE PÄRIS 
ja

SULEV RAUDSEPP

IV kursuse 
ajaloolased

Koori regu laarne töö algas 24, 
septem bril ja  toim ub teisipäeviti 
n ing reedeti algusega kell 19 
TRÜ aulas või aud. nr. 49.

*
A latiselt tegutsevas ag itpunktis 

nr. 8 (Vanem uise tn. 46) toim ub 
teisipäeval, 1. oktoobril kell 19 

k o h t u m i n e  
r a h v a k o h t u n i k

H. SEPAGA.
Järgneb  film i dem onstreeri

mine.

Toimetaja J. PEEGEL

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 7422. MB-07347,

EESTI

RAHVUSRAAMATUKOGU
I )



(Raamatupalat
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA AMETI- 

________ÜHINGU KOMITEE HÄÄLEKANDJA

R E E D E L , 4. O K T O O B R I L  1963

Nr,

24 (584)

XVI aastakäik

Teadusliku töö pla- ^  
neerimine olgu pidev g

TRÜ teadusala prorektor 
J. TAM M EORG

Äsja lõpetati kateedrites teaduslike tööde 1964. ja 1965. aasta 
plaanide koostamine. See on planeerimise esimene etapp, millele 
järgneb koordineerimine teaduskondades, arutelu teaduskonna 
nõukogus ja lõpuks üleülikoolilises nõukogus. Oluline ja otsustav 
osa koordineerimistöös on dekanaatidel koos probleemide juhenda
jatega. Just sellest söitub, kui kompleksseks ja ühtseks kujuneb 
kogu teaduskonna teadusliku töö plaan. Aasta-aastalt on see siis
ki muutunud tihedamaks. Ikka selgemini ja selgemini hakkavad 
välja kujunema üksikud kindlad probleemid ja teemad, mille üm
ber koonduvad ka teised.

Me ei ole ära kasutanud aga kaugeltki kõiki võimalusi. Ena
mikul juhtudel on toimunud planeerimine alt üles printsiibil. Ole
me lihtsalt ühendanud üksiktäitjatelt laekunud teemad probleemi 
alla. Veel vähe oleme praktiseerinud õppejõudude, eriti noorema
te suunamist teatava probleemile vajaliku küsimuse lahendamise
le selle või teise õppejõu eriala aspektist. Praegu laekunud plaa
nide läbivaatamisel ongi tarvis tõsiselt kaaluda neid võimalusi, et 
jõuda kiiremini vajalike tulemusteni. Meil ongi tarvis püstitada 
küsimus sellest vaatevinklist: mida antud probleemi või teema la
hendamine annab kas teadusele või praktikale. Oluline pole mitte 
see, et probleem lihtsalt oleks kompleksne, vaid et tulemus oleks 
tüsedam. On vajalik, et antud probleemi raamides korraldatud 
uurimised laseksid teha teaduslikke üldistusi ja järeldusi kogu 
probleemi piirides. See ongi see suur kasu, mida saab probleemi 
juhendaja tõelise juhendamise eest. Kui aga seda silmas ei peeta, 
jääb probleemi juhendamine formaalseks, tihtipeale ainult koor
mavaks tööks (nõutakse ju mõnikord ka aruannet probleemi täit
mise kohta). Ülikooli nii mitmelgi kateedril (neuroloogia, teadus
konna kirurgia) on häid kogemusi üliõpilaste teaduslikule tööle 
suunamisel. Miks me ei kasuta neid võimalusi õppejõudude töö 
planeerimisel? On vajalik, et juhendajad tunneksid end probleemi 
tõeliste peremeestena ja peaksid pidevat võitlust probleemi laien
damiseks teistele kateedritele ja teistele teaduskondadele.

Palju raskem on olukord siis, kui probleemi juhendajat pole
gi, kui juhendaja on lihtsalt välja otsitud (nõutakse ju, et plaanis 
oleks keegi juhendajana märgitud). Ka niisugustel juhtudel on 
ikkagi mõni või mõned n.-ö. tüsedamad teaduslikus mõttes, kellest 
tuleks luua probleemi edaspidise kujundamise ja juhtimisega te
gelev nõukogu. Probleemide igakülgsemaks läbitöötamiseks oleks 
hea tõmmata kaasa andekamaid üliõpilasi. Osutuvad nad aga tea
duslikult küllaltki tugevateks, võime lülitada nad teadusliku töö 
plaani. Probleemi laiendamiseks on üliõpilased suur ammendama
tu reserv, mida me pidevalt peame silmas pidama.

Kõik need sisemised koordineerimistööd, mida me praegu tee
me natuke forsseeritud tempos (tarvis on ju esitada konkreetsed 
plaanid!), tuleb muuta pidevaks, aastaringseks. Ei ole ju võimalik, 
et me ainult kord aastas istume maha ja siis nagu sulepea otsast 
imeme välja kaasaja nõuetele vastava teadusliku töö plaani. Ideed 
ja ettepanekud uuteks plaanideks peavad tekkima iga päev, jooks
va töö juures, loomingulises diskussioonis. Üle 50°/o meie õppejõu
dudest võtab osa ühest või teisest teaduslikust konverentsist. Ka 
nende käigus, vestluses kolleegidega jne. peavad fikseeruma ette
panekud uuteks plaanideks.

Arstiteaduskonna partei-algorganisatsiooni koosolekul võeti 
juba 1962. aastal vastu suurepärane otsus pidevalt töötava nõuko
gu või komisjoni moodustamiseks, kes tegeleks teadusliku töö plaa
nide läbivaatamise, koordineerimise ja kontsentreerimisega, oleks 
abiks dekanaadile ja valmistaks küsimuse ette nõukogus aruta
miseks. Oleks tarvis see otsus kiiresti ellu rakendada nii seal kui 
ka teistes teaduskondades.

Teaduskondades on vaja kaaluda, millistele teaduslikkudele 
asutustele peame saatma ühe või teise probleemi koordineerimi
seks. Ses suhtes oleme siiani olnud passiivsed ja saatnud plaanid 
koordineerimiseks ainult siis, kui üks või teine probleemkomis- 
jon seda on nõudnud. On aeg meil muutuda initsiaatoriteks, et 
vajaduse korral võidaks meie plaanidesse teha korrektiive.

U Ž G O R O D I .

Ö L D O P D I L A Esimese kursuse üliõpilased 
hakkavad harjuma meie eluga. 
Juba tunnevad nad üksteist mitte

ainult näo järgi, vaid ka nimepidi. Pikkamööda kooruvad pisiasjadest kaaslaste iseloomud. Saa
vad omasteks õppejõudude harjumused. Konspektides muutub esialgne «kiirkiri» jälle korralikuks. 
Esimesed tööpäevadki on juba möödas. Jõudumööda õpitavat ametitki proovitud. Muljeid on 
palju. Neile ei tulegi lõppu. Helle Pikkor, Andres Jaakson ja Aino Laagus on vaheajal jutusoonele 
sattunud Ja siis taas auditooriumisse, et midagi uutest teadmistest kaotsi ei läheks. Olge hoolsad!

P. PUKSI foto

Ü E T  Nüüd oodatakse meiltki...
Alustab uut tegevusaastat 

Ühisikondlike Erialade Teadus
kond. Praegu on võimalik valida, 
missugusel alal soovitakse selle 
tegevusest osa võtta. Alljärgne
valt avaldame erialade loetelu. 
Valige!

1. ÜHISKONDLIK- 
POLHTILISED  ERIALAD:

1. lektor-propagandist
2. rahvamalevainstruktor
3. looduskaitseinstruktor
4. ekskursioonijuht- koduloo- 

uurimise instruktor
5. ilmalike kombetalituste 

korraldaja
6. ühiskondlik raamatukogu- 

hoidja-kirjandusringi juht
7. kinodemonstraator
8. fotoringijuht
9. pioneerijuht

10. ajalehe kirjasaatja-raadio- 
reporter.

2. R A K EN D U SLIK U D  JA 
SPORTLIKU D  ERIALAD:

1. kehakultuuriinstruktor
2. spordikohtunik
3. matkainstruktor
4. mootorrattainstruktor — 

ühiskondlik autoinspektor
5. raadioamatööride ringi 

juht.

3. KUNSTILISE  ISETEGE
V U SE G A  SEOTU D  ERIALAD:

1. ühiskondlik rahvatantsu
ringi juht
2. ühiskondlik näiteringijuht
3. ühiskondlik koori- ja an- 

samblijuht
5. ühiskondlik kunstnik-de- 

koraator
6. ühiskondlik peotantsude 

õpetaja
7. seltskondlike mängude ja 

klubiõhtu instruktor.

Eesti keele ja 
soome-ugri keelte 
kateedrist sõitsid 
Užgorodi üleliidu
lisele soome-ugri 
filoloogia konve
rentsile prof. 
P. Ariste, dots. 
E. Vääri, v.-õp. 
A. Vaimet ja 
grupp soome-ugri 
keelte eriala üli
õpilasi.

Fotol: ärasõidu 
eel.

mist jätkama edaspidigi, sest — 
nagu näitasid esimesed loengud — 
vajab iga õppeaine tugevat alus
müüri. Meil paljudel osutuski 
alusmüür nõrgaks, sellise peale 
uut ehitada ei saa.

Igaühel meist on oma huvi
alad. Tahame osa võtta ringide 
tööst. Huvitavad tutvused, koha
nemine uue keskkonnaga — see 
oli esimeste õppepäevade sisu. 
Aga nüüd oodatakse meiltki mi
dagi uut. Eks peamine ole hea 
õppeedukus ja aktiivne ühis
kondlik tegevus. Meie kursuse 
pere otsustas üksmeelselt: «Ärgu 
olgu meie seas mahajääjaid ega 
kõrvalseisjaid!

Eesti filoloogia 
osa:konna I kursus

Inimesega juhtub ikka nii: kui 
muutub elukoht, tundub, et mi
dagi on temas endaski teise 
punkti nihkunud. Keskkooli lõ
petamise järel mõni aasta tööl 
käinud ja siis tudengiks saanud 
noor tunneb kindlasti elu edasi
liikumist mitmel laiuskraadil.
Sellepärast möödus september 
staažiga inimestel ülikoolieluga 
kohanemises. Paljud meist tööta
sid pedagoogilisel, raamatu
kogundus- või ajakirjandustööl 
rohkem kui 2—3 aastat. Nende 
aastatega jõuti aga paljugi unus
tada. Kasutades vaba aega (se
nini ringid veel ei tegutsenud ja 
õppekoormus pole ka suur), ole
me püüdnud keskkoolikursust 
korrata. Paralleelselt edasiõppi
misega peame varemõpitu korda-
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Et taastataks 
ühtsus

1949. aastal tervitasin siiralt 
maailmaajaloolist sündmust — 
sotsialistliku revolutsiooni võitu 
iidse kultuuriga Hiina hiigelrii
gis ja Hiina Rahvavabariigi moo
dustamist. Alanud ülesehitustöös 
toetus hiina rahvas teiste sotsia
lismimaade — eeskätt Nõukogude 
Liidu — abile ja püüdis omanda
da nende väärtuslikke kogemusi 
kõigil elualadel. Mitmed Hiina 
RV teadlased, nende hulgas zoo
loogid ja paleontoloogid prof. 
Tžen-Tso-sin jt. külastasid kla 
Eesti NSV-d, kus tutvusid meie 
zooloogiliste uurimisasutuste ja 
nende teadlaste tööga. Mõnega 
neist hiina kolleegidest kujunes 
allakirjutanul püsivam kontakt 
kirja- ja separaatidevahetuse 
näol. Nad hindasid kõrgelt nõu
kogude rahva poolt Hiinale osu
tatavat igakülgset toetust, muu
hulgas ka teadusliku kaadri kas
vatamisel antavat abi.

Dogmatismi rappa vajunud 
Hiina juhid püüavad nüüd kat
kestada meie rahvaste sõprussuh
teid. On kahetsetav, et nende lõ-

hestuspoliitika on hakanud rik
kuma ka teadlastevahelisi kon
takte. Nii leidsin neil päevil Pe
kingist saabunud saadetisest tea
duslike tööde separaatide hulgas 
ka Hiina juhtide vaateid väljen
davaid propagamdamaterjale.

Tahaksin loota, et kõigi sotsia
lismimaade ühtsus ja vennalik 
koostöö peagi taastatakse jia hii
na rahvas saab võimaluse asuda 
jälle oma väärikale kohale suures 
sotsialismileeris.

K. PAAVER,
Eesti NSV TA ZBI 

zooloogiasektori juhataja

KOLHOOSI-
PÄEVIST
LOE lk. 2 !
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4 nädalat \ 
Tuleviku" 

olevikus

ET KOIK
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Grupp I kursuse matemaati
kuid ja küberneetikuid töötas 
Valga rajoonis «Tuleviku» kol
hoosis. Üliõpilased aitasid kolhoos
nikuid vilja- ja linakoristamisel, 
kartulivõtmisel, silovalmistami- 
sel ning teistel töödel. Tublima
teks töötegijateks osutusid Toivo 
Annuk, Enda Vajak, Reet Tam
meveski jt., kuid väga rahul oldi 
kõigiga. See peegeldus nii antud 
iseloomustuses kui ka kolhoosi 
juhatuse vastutulelikkuses .. .  Nii 
vaadati kolhoosi kulul rändkinos 
kaheksat filmi, külastati Barclay 
de Tolly hauakambrit ja Helme 
koopaid. Tubli töö ja eeskujuliku 
käitumise eest kinkis kolhoosi 
juhatus kõigile pühendustega 
raamatud ja võttis toidukulud 
kolhoosi kanda.

Vabal ajal mängiti palli, loeti 
ajalehti, kuulati raadiot, vesteldi 
eelseisvatest õpingutest ja üliõpi
laselust. Anne Kolde ja Toivo 
Hallika andsid välja uue seina
lehe. Püüti sisustada kunstiliste 
vahepaladega kolhoosi poolt kor
raldatud lahkumispidu. Seal sel
gus, et peaaegu pooled kolhoosi 
kümneliikmelise tantsuorkestri 
rahvast on veel sõnakunstnikud, 
kes jätsid meie arglikud katsed 
kaugele seljataha. Neile lisandus 
veel kolhoosi esimehe humoorikas 
esinemine. Kogeti, et talvel tuleb 
ka selles žanris tööd teha.

Lahkumisel võeti loosungina 
kaasa kolhoosi esimehe Albert 
Tõnissoni soov: «Töötage ülikoolis 
niisama tublilt nagu kolhoosis!» ja
35 kotti suuri kartuleid.

J. R E IM AN D

Elu ülikoolis läheb jälle oma 
tavalist rada. Ka üliõpilased, kes 
viibisid kuu aega kolhoosides, on 
lülitunud õppetöösse.

Suur osa eesti filoloogia osa
konna III kursuse üliõpilastest 
viibis «Rahvaste Sõpruse» kol
hoosis, seitse kilomeetrit 
Peipsi järvest. Ja kui nüüd 
tagasi vaadata, siis võib 
julgelt öelda: «Tööd sai 
tehtud mehemoodi!»

3. september. Viljapeks.
Ruttu said kotid täis, jõud
salt kasvasid kõrged põhu- 
kuhjad, asjatult otsisid hii
red varjupaika tühjaksjää
nud põllult, õhtul viidi 
autoga üleni tolmused ja väsinud 
üliõpilased Peipsisse ...

28. september. Kartulivõtt. 
Traktorist, kes vagusid lahti 
ajab, laseb aga nobedalt oma 
«põrnikaga» mööda põldu. Ta 
näib nagu unustanud olevat, et 
need sügavale vagude kohale 
kummardunud 14 inimest ei ole 
mitte põlised maainimesed, vaid 
pesueht üliõpilased, kellest mõ
nigi võtab kartuleid nii esma
kordselt.

Kolmandast kuni kahekümne 
kaheksandani — mida küll kõike 
nende päevade jooksul ära ei 
tehtud! Grupivanem Jaak Põld
mäe pidas iga päeva kohta ran
get arvestust: peksti lina, vilja, 
ristikut nii ja nii palju tsentne- 
reid, võeti kartuleid nii ja nii 
palju tonne, laotati sõnnikut, 
tõsteti põhku, veeti kotte, 
kive ...

See on kollektiivse töö vili: iga
üks andis oma osa, oma parima. 
Hommikul saabus brigadir või 
agronoom, andis tööotsa kätte ja 
läks jälle edasi.

«Kuidas seda tööd tehakse?» 
oleks ehk tahtnud keegi küsida.

Ei midagi selletaolist, ei min

git virisemist. Vapralt läheb too 
«roheline» teistega kaasa ja 
püüab usinalt järele teha seda, 
mida teised ees teevad. Ja õhtuks 
unustab temagi, et' kunagi on 
olnud esimene kord.

Nüüd oleme jälle Tartus ja 
paistab, et see oli alles eile, kui 
ära sõitsime. Ainult et — sügis 
on saabunud.

^oöxafuHX E LU
Selles rubriigis avaldame materjale, mis ilmu

sid meie üliõpilaste kohta Võru rajooni ajalehes 

«Töörahva Elu» 21. septembril 1963.

M ID A  ARVA TE  TEIE SIIN 

K IR JELDA TU D  SÜ N DM U STEST?

Ü tlem e: Saat aitäh 

ja ootame edaspidigi!"
C  eptembrist alates olid pal- 
^  judes rajooni kolhoosides 

abiks Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilased. Sügisel on majandites 
igal tublil kätepaaril kulla hind 
ja noori, energilisi abimehi ooda
takse kõikjal. Silo tegema, vilja 
masindama, põhku kuhja pane
ma, kartuleid võtma.

Kuidas jäädakse rahule nende 
tööga? Selle kohta sõnab «Tule
viku» kolhoosi esimees L. Peri: 

«Meil töötavad Kehakultuuri
teaduskonna I kursuse poisid-tüd- 
rukud. Neid saab iseloomustada 
ainult heade sõnadega. Tööd tee
vad täisinimese eest, läbisaamine 
kolhoosirahvaga on südamlik ja 
pahandusi — üldse mitte. Ka ju
hendajad õppejõud — esialgu
B. Matvei, hiljem K. Tiido — on 
suurepärased inimesed.»

Mida üliõpilased teevad?
«Nad löövad kaasa igal pool: 

rehepeksul, põhu vedamisel, lina 
kupardamisel, kartulivõtul. Kuna
gi pole nendega mingit arusaa
matust. Keegi ei kaeba, et töö on 
raske, kuigi nad mõnikord päris 
kõvasti pingutavad. Üliõpilased 
said kiiresti sõpradeks kolhoosi- 
noortega. Ühiselt käiakse kinos 
ja lüüakse mõnikord tantsugi. Aga 
kõik see on kantud siirast ja ilu
sast sõprusest, nagu tänapäeva 
noorte juures peabki olerna.»

Nii et olete rahul?
«Rohkem kui rahul. Ütleme nei

le suure aitäh, ja et nad on meil 
alati teretulnud külalistek:?.»

eie kolhoosis on II kursuse 
geograafid,» seletab Kirovi- 

nimelise kolhoosi esimees V. Kala.
«21 inimest. Tööga me neid ei hel
litanud, kuid kõik nad olid vap
ralt ametis. Nende peamine töö
oli seni silotegemine. Kordagi ei 
esinenud mingit distsipliinirikku- 
mist või viilimist. On selge: need 
noored inimesed austavad tööd ja 
kõiki töötegijaid. Nad teavad, et 
leiba saadakse vaevaga ja ei kar
da ise ka leiva eest vaeva näha.»

1Л äid sõnu öeldakse üliõpilaste 
kohta ka «Oktoobri», «Pio

neeri» ja teistes kolhoosides. 
«Linda» kolhoosis töötav far
maatsiaosakonna I kursuse .üli
õpilane, kommunistlik noorH.Ui- 
bo seletab:

«Olen linnatüdruk. Kuid mulle 
ja meile kõigile meeldib töötada 
maal. Oleme nõus ka edaspidi 
siia tulema!»

Üldine hinnang üliõpilaste koh
ta on: toredad ja töökad noored! 
Aga nende seas leidub siiski hal
bu erandeid, kellest ei tohi vai
kida, kelle vääritu suhtumine 
ellu ja töösse ei kõlba kuhugi. See 
on halva maiguga ja kibe jutt, 
kuid kõnelemata jätta seda ei 
tohi!

PÄEVADOLEKSIDKASULIKUD
Septembrikuu ilusad ilmad 

annavad alust loota, et tänavune 
kolhooside abistamine läks m u
jalgi hästi. Ometi tahame meie 
kolhoositöö korraldajatele panna 
südamele, et nad hoolega valik
sid kohti, kuhu saata ülikooli 
kasvandikke.

Kuu on pikk aeg — seda 
on raske tasa teha. Tahame 
loota, et kõik kolhoosid, kes 
tahavad ülikoolilt abiväge, mõis
tavad seda ja kasutavad meie 
tööjõudu ratsionaalselt. Et kõik 
kolhoosis veedetud tööpäevad 
oleksid kasulikud nii kolhoosile 
kui ka meile endile.

I.-P. PAD ER N IK

Mõrusid 
ääremärkusi
C!ee juhtus 17. septembri pä-
^  rastlõunal.
Päike oli jälle võimu korraiks 

enda kätte saanud ja soojendas 
halli maad. Ratastraktori taha ra
kendatud (kartuli- 
võtmismasin pil
dus paraja suuru
sega heledaid mu
gulaid mullale. Ole 
vaid kärmas korjama! Kartul — 
kuum, aurav ja lõhnav — ei 
puudu kunagi sööklate menüüst 
ja kodusel toiduvalmistamiselgi 
teeb perenaine väga sageli esime
se käigu kartulite panipaika.

Kuid korjajad — noorukid ja 
kahupealised ning säravate sil
madega tütarlapsed — istuvad ra
hulikult teepervel ja kaugemal 
asuvatel vagudel. Traktoril on 
ring tehtud ja ta jääb toppama: 
ei saa ju uut vagu alustada, kui 
esi peaaegu kogu nurme pikku
selt on puudutamata!

Vaatad, ja hing läheb täis! Na
gu ikka, kui sa näed töö narri
mist. Juba korjatud alal upitavad 
suured mugulad end mullast näh
tavale. Pikkamisi, otse nagu oleks 
neil turjal vähemalt kaheksa aas
takümmet, hakkavad noppijad 
end liigutama. Pilkkaimisi langeb 
kartuleid korvi...

Agronoom, korjajatega üheeali
ne tüdruik, jõuab oma käigu j är- 
jega siia. Ta manitseb:

«Puhtamaks tuleb teha ja kii
remini ka, traktor seisab. Nõnda 
ei edene.»

«Selg hakkab niigi valutama! 
Igal õhtul!» sähvab üiks tütarlas
test. «Ole siin käpuli mullas ... 
Kas meile seda vaja on?»

«Kas te siis kartuleid ei söögi?» 
küsitakse ütlejalt. «Toidul on ik
ka kellegi vaev kaasas. Ei tee 
kurja, kui tunnete oma turjal 
natukenegi maainimese koormat.»

Energiliste liigutustega, üm
marguse näoga noorulk tõttab 
lähemale. «Olete tootmisvalitsu- 
sest või?»

«Ja siis?»
«Vaat’, seletage meile ära, kas 

kolhoosil on õigus meie käest toi
duainete eest omahinnast rohkem 
võtta? Nad rehkendavad kõige 
eest riikliku kokkuostu hinna!»

Öigusenõudjal pole sellega asja, 
et töö seisab. Sellega pole kellel
gi asja, peale vihaselt sülitava 
traktoristi. Kõik kartulivõtjad on 
salka kogunenud ja säutsuvad 
nagu vihma ennustav varblaste 
parv.

«Toitude valik on väike!» sele
tab üks. «Kaste on alati valge!»

Tänasida toimetusi 
ära viska homse varna!
kaebab teine. «Maitseaineidpole!» 
kariub kolmas. «Miks me üldse 
siin peame kükitama?» leiab nel
jas.

Võsast venib (sõna otseses mõt
tes venib!) välja valges spordi
särgis mees. ««Dotsent» tuleb!» 
märkab agronoom. Tulija on

se töötasu 242 rubla. Aga toidu
aineid, sootuks odavamalt arves
tatud kui poehinnad, on kulunud 
252 rubla eest.

«Alla kümmet tsentnerit loe
takse võtjale häbiks!» tähendas 
elatanud kolhoositaat, kes mingi 
asjaõienduse pärast kontoris oli.

Kellele sääraseid vaja
säutsujatest pisut vanem. Kui ta 
kuuleb, et poisse-tütarlapsi hur
jutatakse töötegemise pärast, 
lööb ta kohe neile abiks:

«Mis te tahate — neile on sel
ge, et peale söögi siit midagi ei 
saa...»

«Juhatuse otsus on: kõik, mis 
toidust üle jääb, makstakse viim
se kopikani kätte!» teatab agro
noom. I

Ent dotsendiks nimetatu, kes 
olevat Tartu Riikliku Ülikooli 
õppejõud, hoiab rangelt oma rah
va poole. Ka tema hakkab kõne
lema söögist, mis sakstele ei sobi, 
ja ümmarguse näoga poiss kin
nitab seda taoliste liigutustega, 
nagu pisut auru all lõngused 
sooritavad. Ühtlasi lendavad jä
medused. Linnasaksad proovivad 
maarahva kallal hambaid. Need 
on päris teravad.

«Lähme ja kontrollime õige, kui 
kehvaks too teie söögilaud on ku
junenud!» tuleb pilke alla kukku- 
nutelt ettepanek. «Autoga oleme 
kiiresti kohal!» kutsutakse dot
senti.

«Ei, mina küll ei tule!» hakkab 
viimane taganema. «Ja üldse — 
meil siin töö teha ...»

Sakste (neile oli raske pehme
mat nimetust anda!) söögivaru- 
dest leiti võid ja vorsti, povidlot 
ja piima, kergelt soolatud sealiha 
ja makarone, herneid ja muud 
suupärast. Ka sinep, loorber, pi
par ja muu vajaliik oli olemas.

«Olen palju aastaid kolhoose 
abistama tulnud inimestele süüa 
teinud, aga sääraseid irvita j aid, 
pilkajaid ja nöökijaid näen esi
mest korda,» seletab keskealine 
vaikse olemisega naine. «Need 
küll üliõpilase nime väärt ei ole!»

... Uuesti viis tee kartulinur- 
mest mööda. Endiselt seisid trak
tor ja kartulivõtmismasin, endi
selt istusid korjajad mugavalt 
päikese käes.

Kolhoosi kontoris võttis arves
taja kartulinoppijate töötulemusi 
kokku. 11. septembril langes iga
le neist 4,33 ts, 12. septembril 
3,1 ts, 15. septembril 2,4 ts, 16. sep
tembril 4,16 ts ... 16. septembri 
õhtuni on üliõpilaste — 20 inime

mis«Need inimesed ei teagi, 
häbi tähendab!» lisas noorevõitu 
naine.

Kas säärased asjad on tänapäe
val võimalikud? Ehk on see halb 
väljamõeldis? Laimamine?

Tegevuspaigaks oli Jakobsoni- 
nimeline kolhoos ning asjaosali
sed olid Tartu Riikliku Ülikooli 
õppejõud Lembit Sarapuu ja bio- 
loogia-geograafia osakonna II 
kursuse üliõpilased Helve Re- 
kand, Liina Riisma, Henn Mik- 
kelsaar, Halja Seiler, Tiiu Kärp, 
Tiiu Kraam, Anne-Marie Leis, 
Kersti Pavel, Ain Heinaru, Riina 
Lauba, Ellen Hirson, Jaan Soom, 
Ustav Mik'kelsaar ja Ilmar Mir- 
ma. Kes just mida ütles, teavad 
nad ise, sest nimeküsijale vas
tati:

«Mul ei olegi nime.»
Kommentaarid juhtunule an

nab ehk Tartu Riiklik Ülikool? 
Ainult... on ikahju, et maa- 
annid — leib ja selle kõrvane — 
lähevad igaühel kaelast alla. Neil. 
kes seda väärt pole, ehk veelgi 
libedamini, kui neil, kelle käed 
maa on karedaks muutnud.

L. U R B AN IK  

Ajalehest «Töörahva Elu»

Täna kell 18.00 on 47. auditoo
riumis

PRESSIKLUBI
a j a k i r j a n d u s g r u p i
a s u t a m i s k o o s o l e k

Tulge kõik, kel sulg peos süge
leb! Eriti ootame peale filoloogi
de teiste teaduskondade rahvast, 
kellel pole kahju ajast ja kes ta
havad kirjutada.

E s i m e n e  р к о ш

PUHKPILLIORKESTRI harju
tus toimub pühapäeval, 6. oktoob
ril kell 15.30 ülikooli klubis (Tä
he tn. 29). Samas võetakse vastu 
ka uusi liikmeid.



Ametiühingute töömailt

Valige teovõimeline aktiiv! АТыТаагГае“ ; Saadjärve groteske
Noh, välja

nagu mingit

Tule,
tänaval kaasa

Samm julgemaks,

Auditooriumides on jälle loen- Bioloogiaosakonna üliõpilane v 
gukuulajad. Jälle valmistutakse Toomas Sutt ei saanud profü- ф 
seminarideks, rutatakse prakti- laktooriumi kohta, sest tal pol- A M eie päevade
kurnidele. Nii algab iga uus ------- — --
õppeaasta. Aga uut alustades ta
vatsetakse teha kokkuvõtteid 
möödunust, hinnatakse läbikäi- 
dut.

Mullu alustasime võitlust üks
kõiksuse ja minnalaskmise vastu 
üliõpilaste argipäevas. Eks prae
gugi ole see teravalt päevakor
ras. On ju suund selline, et kõik 
üliõpilaselu probleemid lahendab 
kursus koos otsustusvõimelise 
aktiiviga, komsomoli- ja ameti- 
ühingutöö aktivistidega. Selleks, 
et kõik see, mis kursusel ette 
võetakse, hästi laabuks (ja et 
üldse midagi ette võetaks!), on 
vaja tõeliselt tugevat aktiivi.

arhiivist! а 
M ida otsid neist

koltunud kaantest? f

rahutut viisi

sind tirin.

Pea püsti,
ette rind!

ja jäta see virin,

Praegu toimuvad ametiiihingu- 
rühmades aruande- ja valimis
koosolekud. Olgem siis ise print
sipiaalsed ja valigem rühmaorga- 
nisaatoriks selline üliõpilane, 
kellel on autoriteeti, kelle sõnal 
on tuld. Me ju tunneme üksteist. 
Internaaditubade vaidlustest, 
kolhoosiajast ja seminarisõnavöt- 
tudest teame, kes on hakkaja ja 
otsekohene, kes oskab arukalt 
mõelda. Ametiühingu rühmaor- 
ganisaatori töö ei piirdu ju ai
nult liikmemaksu kogumise ja 
margi kleepimisega, tema ülesan
ded on palju sügavamad ja laie
mad. Nõutakse tõsist suhtumist 
õppe- ja kasvatustöösse. On ju 
loomulik, et rühmaorganisaator 
tunneb oma kaaslaste silmaringi, 
teab nende huvisid, võimeid ja 
puudusi.

See ei tähenda, et rühmaorga
nisaator oleks mingi vaikne 
vaatleja. Kui inimene ise ei saa 
aru, et loengutelt puudumine on 
distsipliinirikkumine, et ühisela
mu sise-eeskirjade vastu ei tohi 
eksida, siis on ametiühingu rüh- 
maaktivist see, kes tuletab meel
de, mis käitumises on väär, 
mille vastu ta eksis.

Mõnedel rühmaorganisaatori- 
tel ja laekuritel on halb harju
mus hoida kaaslaste liikmepile
teid ja -kaarte endi käes. Liik
metel endilgi on selline seisu
koht: mina maksan, tema õien
dab piletiga. Ja piletit ei nähta 
vahel üle poole aasta. Paar näi
det sellise «majapidamise» kah
juks.

nud õigeaegselt esitada ameti 
ühingu liikmepiletit (see oli kol
hoosis viibiva rühmaorganisaato- ▼ ~ peidetud aaret? 
ri käes). Üliõpilane Jüri Beljakov A 
ei saanud lahkumislehele allkirja, 
sest ka temal polnud käes liik
mepiletit. Kui see lõpuks leiti, 
polnud lood liikmemaksudega 
korras. Pretensioone dokumenti
de vormistamisel on ka keemia- 
osakonna möödunudaastasele II I töömees ^
kursusele, Arstiteaduskonna üli- J ei armaSta sind!
õpilastele jt. f  Näe, töömehed

Iga rühmaaktivist, töötagu ta f rühivad vastu.
siis komsomoli- või ametiühingu- ♦ eks katsu, 
ülesannete täitmisel, peab olema 
kursusel esimene, kes mõtleb 
kollektiivi tugevdamisele, aitab 
organiseerida massilist kultuuri
tööd ja püüab muuta elu kursu
sel mitmekesiseks ja sisukaks.

Niisiis, kandidaate esitades 
mõelge hästi, kas see, kelle poolt 
te hääletate, suudab teha midagi 
kursuse heaks. Kas tal on leid
likkust ja hinge, et olla teiste 
innustajaks ja kaasaviijaks?

Kasutagem 
profülaktooriumi!
Paljud üliõpilased ei tea, et 

TRÜ ametiühingukomitee alluvu
ses töötab Lutsu tn. 7 profülak- 
toorium, mis on sanatoorset tüü-

Laul vihmas
Soojast vihmast öine asfalt

pi ravi-profülaktiliseks asutuseks. ф Telemasti tuliõite pärg ... ф
Profülaktooriumis toimub ravi 
õppetööd katkestamata. Profü
laktooriumi võivad kasutada mit
mesuguseid haigusi põdevad TRÜ 
üliõpilased. Ravil viibimine pro
fülaktooriumis toimub vahetuste- 
na. Vahetuse kestus on 24 päeva. 
Üliõpilaste suunamine profülak
tooriumi toimub TRÜ ambula
tooriumi kaudu. Tuusikute lõp
lik jaotus toimub koosolekul, mil
lest võtavad osa TRÜ ametiühin
gukomitee, ambulatooriumi, pro
fülaktooriumi ja teaduskondade 
ametiühingubüroode esindajad. 
Majanduslikult raskes olukorras 
olevaile gliõpilastele kindlusta
takse viibimine profülaktooriu
mis tasutäp

Üliõpilaäed erinevatest teadus
kondadest;"— kasutage viibimist 
profülaktooriumis!

Miks mul on nii hea, 
miks mul on nii hea 
selle sooja sügisvihma all? 
Südames on laul, 
helge kevadlaul,

veel ei uinu minu tänavad, i 
E D G A R  PALM , f 

Ajaloo-Keeleteaduskonna $ 
I kursuse üliõpilane ф
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töölt. ♦

Raadiodki aknais kaasa
laulavad.i  

On nii hea, et sellel ф
vihmaööl ф

Märkmikku sirvides Ly Seppel

JC ižde. iB u žg& aK ia-K eisist
к'eeran aeglaselt märkmiku

lehti aadresside ja auto
grammidega. Ühtedest libiseb 
pilk kiiresti üle, nad ei meenuta 
midagi erilist, teiste puhul jään 
mõttesse: kohtumisest nendega 
jäi meelde ka midagi rohkemat 
kui nägu ja nimi.

I
d eele  oskamine on tõsine asi, 

poolik oskamine
mitte

naljakas, 
oskamine —ja üldse 

lõbus.
Pärast Nõukogude Liidu-Ru- 

meenia piiri ületamist Ungenis

\ i ■ ' '

Meie kaaslane Leelo Kallaste koos 
Elmudi ja Heinziga (Saksa DY-st) 
ning kuubalase Rafaeliga.

rääkisime r u m e e n i a  i n s e 
neriga. .  Ei oska öelda, mis 
keeles. Igatahes mitte rumeenia 
ja prantsuse keeles, milliseid te
ma ainsana oskas.

Keeled on targalt tehtud ja 
üks sõna asendab mõnikord ter
veid lauseid.

Insener kirjutab natuke udu
sele aknaklaasile «1946», koputab 
sõrmega endale vastu rinda: 
«Moskva, Zoovetski Zojus ...»

Ka jutukaaslase emakeele mõ
negi sõna oskamine on suur 
jõud, vaatamata sellele, et need 
on kokku korjatud kupee arvu
katelt neljakeelsetelt keelusilti- 
delt:

inchis — закрыто.
Nu vä plecati in afarä — 

не высовываться из окна.
Niisugustel juhtudel on пади 

varuks veel mingi eriline südam
lik naeratus.

int š о — meie esimene tut
tav Primorskis rahvus

vahelises noortelaagris.
Dintšo õige nimi on Gospodin 

Gospodinov ja ta on laagri 
elektrik.

«Aga parem kutsuge mind juba 
Dintšoks,» palub ta.

Parajasti siis, kui olid lõppe
nud laagrisse saabumise tülikad 
askeldused, pistis ta arglikult pea 
telgi eesriiete vahelt sisse ja 
ütles, et hakkab meile elektrit 
sisse panema.

Sel ajal, kui ta käed juhtmete 
kallal töötavad, jõuab ta juba 
ära rääkida, et telklinnakeses on 
iildse üle 500 telgi, 1500 turisti, 
kümmekond rahvust..., ja kuu
lata meie seniseid reisimuljeid 
Plevenist ja Sofiast.

Meid kuulates noogutab ta

D*

kas sammu pead.
Kui mitte,

eest minema astu, 
kõrvalt imetle,

seegi on hea.
Hei, laulik!

Noh, välja
arhiivist!

Sinu värsse
las maailm

ka näeb. f
▲ Suurim au, ф

kui see laul ▲
elab viisis, а

▼ kui neid sirvivad 
Л töömehekäed. T

♦ 

♦ 

♦

marg\
hallis looris virvendavad tuled T

Minu linn ei nüüdki silmi sule. ф

♦ 

♦ 

♦ 

♦
märjana kui marsin tänaval. Ä 

Vihmavarju alt üks kõõrdi а

pilk 7
imestamas öiset laulumeest: ▼ 

ф ise märg ja nina otsas tilk, ф 
▲ miks ta vilistab veel saju sees? ф 

On nii tore lauldes tulla

Kasvataja Epp Salmre rühmast 
oli laps kadunud. Epp liikus 
kõikjal: staadionil, sööklas, saa
lis, magalates. Päris oma ülejää
nud hoolealustelt — tulutult.

Uudistas meeleheite saabudes 
väikeselt väravavalvuriltki: «Ega 
sa pole näinud üht rohelise klei
diga tüdrukut välja minevat?»

«Ei,» ehmus tumedapäine vas
taja, otsekui oleks teda juba tol 
esimesel laagripäeval hooletus 
käsutäitmises süüdistatud.

Arevasegane lootus pildus Ep
pu kõikvõimalikke kohti veel 
mitmekordselt läbi pendeldama, 
kuni viimane võimalus õelalt. ajju 
lõikas: «Aga me käisime ju uju
mas!»

Tüdruk tundis juba endal pisi- 
olevuse vanemate, laagriülema 
ning kursusekaaslaste karme, 
hukkamõistvaid pilke ...

Suplemiskoha põhja tõkke- 
nöörini läbi vaadanud, nägugi 
vette kastes, jäi otsitav olemata. 
Mitteleidmise kergenduse ning 
ometi kadunuksjäämise vastutus- 
mure mõrkjus sundis teda K a 
levit leinava Linda kombel järve 
kasvatama.

Jäigastunud teadmisest — nüüd 
tuleb minna aru andma — käs
kis Epp alguses lõua ja põskede, 
siis ka jonnakalt rahuneda mitte- 
sooviva ninaotsa võbelemised 
lakkama.

Läks meeleheite tuima otsus
tavusega:

«Seltsimees laagriülem! Mul 
õn ... on üks laps kadunud. Ma 
otsisin, otsisin kõikjalt, kuid ei 
leidnud.» Süü tulvas sõnu kaja- 
tuks ängistama: «Ei leidnud.» 
Kõnetatu naeratas, kimbatusse- 
sattunut aidata püüdes: «Kus ta 
siis on? Ega ometi röövitud?» 
Hingehädas oli Epp tulnud ja 
nüüd ta vaid nördis — kuidas 
võib selliste asjadega naljatada.

«Kes ta on?» — sekkus peakor- 
rapidaja.

«Üks mustajuukseline roheli
ses kleidis tüdruk.»

«Ei, tema nimi?»
«Helena Raid.»
«Noh, ma panin ta poolteise 

tunni eest väravavalvesse. Eks 
ta seal ole.»

Oligi.

»

Sirje kirjutas loominguliselt 
äraoleval ilmel oma päevikusse: 
«Käisime täna rühmaga Pala
musel. Väga tore oli, ainult Arvi 
ei kuulanud sõna. Ta murdis 
Lutsu kooli kõrvalt kobrulehti. 
Pärast mängisime palli.»

Teised ahnitsesid une-eelseina 
pilku raamatusse heita. Kümnen
dik teadvusest ikkagi antennina 
kahmamas veel seinu läbistavaid 
lastekilkeid.

Kui ülalt kostev mürapalang, 
kasvatajakõrvale otsekui halva- 
loomuline kasvaja, liialt suureks 
paisus, küünitas Anu «Consuelo» 
tagant:

«Sirje, mine neid rahustama.» 
Sest Sirje oli kõige nääpsukesem. 
Ja pidas päevikut.

Sirje läks, sai tagasigi, kilke- 
kiiritus vaibumata. Anu nördis 
teise autoriteedi vähemõjukusest: 
«Käisid?» Sealjuures toetas hoo
piski rohkemütleva pilguga peat
selt krohvitõotavat lage.

«Käisin. Staabis, graafikut vaa
tamas. Ma pole täna korra
pidaja.»

Pilgu all poolelt liigutuselt tar
duvatest kätest võis saunas 
algava veesõja tundemärke välja 
filtreerida. Kulmuvahet kokku 
surudes kutsus Kaljo oma pahe
lisima pedagoogilise kitsaskoha — 
Peedu — poistepuntrast välja, 
sest ta oli tunnetanud vajadust 
kurja juur eos lämmatada.

(Järg lk-1 4.)
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kogu aeg pead ja küsib siis üle
valt posti otsast kavalalt: «Ta
hate, jutustan teile, mispärast 
turistidele meie loodus meeldib?»

«Kui Vanajumal jaotas maad 
erinevate rahvaste vahel, unus
tas ta bulgaarlased. Kui bulgaar
lased hiljem tulid oma osa nõud
ma, andis jumal neile tüki sel
lest osast, mille ta alguses oli 
mõelnud enese jaoks hoida.»

Äkki haarab Dintšo endal peast 
kinni:

«Tallinn, Eesti — teie ei olegi 
siin ju kõige kaugemad külali
sed. Tulge, teil on siin laagris 
naabrid!»

Ruttame Dintšo järel telgi- 
nööridele komistades.

«Hyvää ruokaa!»
«Kiitos! Oo, terve tuloa!» astub 

meile vastu üks kolmest naisest:
«Pirjo Laitasalmi.» Tutvustab 

oma kaht kaaslastki.
Telgis on parajasti arbuusisöö- 

mine pooleli.
Suudel on kõvasti tegemist: 

peab korraga hakkama saama 
arbuusiveerandite ja keeleküsi
mustega. Viimasest aga ei lasta 
ennast segada.

Juttu jätkub arbuusisöömise 
ajaks ja kauaks pärastpoolegi, 
sest keegi meist pole Soomes 
käinud ja ka meie uued tuttavad 
on Nõukogude Liidus käinud 
ainult Leningradis.

Dintšo ishib telgi ees kännul, 
sööb arbuusi ja naerab.

Meil on hea meel sellest, et 
meie jutukaaslased juba teavad 
paljut Nõukogude Liidusse puu
tuvat. Seepärast jäid algusest 
peale ära need umbusu noodike- 
sed, mis teinekord niisugustesse 
jutuajamistesse poevad.

Dintšo posti o tsast: «T ah ate , m a ju tu stan  teile

1Щ) afael Sanchez on Sofia
lT\ Riikliku Ülikooli üliõpi

lane, üks neist kaheksasajast 
kuubalasest, kes õpib praegu Bul
gaarias.

Rafael on 21-aastane, tumeda
nahaline, rahuliku leebe naera
tusega. Aga kui ta kõneleb revo
lutsioonist ja Fidel Castrost, 
muutub ta ilme pingsaks ja 
ilmekate žestide saatel kõlab sõ
nas «revolutsioon» «г» nii nagu 
pääseks mägijõgi valla kõrge 
paisu tagant.

«Jah, olen näinud Fideli,» ju
tustab ta. «Kuidas saab teda 
mitte näha?! Ta käib ringi nagu 
jumal — ülikoolides, tehastes, 
külades ... Mõni kuu tagasi olin 
Kuubas. Päevitasime jolaažil. Te
ma sõitis helikopteril kohale, pi
das kõne. Üle kolme tunni. Siis 
hakkasime kõik skandeerima: 
«Puhka, Fidelt puhka, Fidel!» 
Poole tunni pärast sõitiski ta 
jälle ära.»

«Kas on õige, et Kuubas ei 
tohi kõik habet kanda?» küsisime.

«Jah, habet on õigus kanda 
ainult vanadel revolutsionääri
del. Need revolutsiooni vaenla
sed, kes habeme kasvatamisega 
püüavad teeselda meie sõpru, las
takse maha.»

Lauldakse parajasti partisani-

laulu, akordionist annab oma 
parima. Ja meie toetame ref
rääni:

«Хей, Бълкан, тъ роден наш ...»

Kuulame kõik seda südant 
kokku suruvat vana meloodiat 
nagu paigale nõiutud. Kui laul 
on lõppenud, sajab üha uusi kü
simusi.

Vahepeal on laagri peahoone 
avaral terrassil alanud «talentide 
õhtu». Orkester näib vaheajad 
hoopis unustanud olevat ja pide
vas improvisatsioonis püsivad 
muutumatutena ainult «allegro» 
ja «fortissimo».

Ühel harvadest vaheaegadest 
kohtume Rafaeliga uuesti. Ta 
pöördub meie poole väga tõsiselt:

«Ma olen sügavalt liigutatud 
teie kaasaelamisest minu kodu
maa saatusele.»

Ta rääkis veel midagi samas 
laadis. Aga tugevad käepigistu
sed, mis vahetati siis, kui ta oli 
lõpetanud, ütlesid sõnadest veelgi 
rohkem.

(Järgneb.)



Maastik, kartongtrükk

Saadjärve 
groteske

(Algus lk-1 3.)

Sisse kasseerinud valvelseisa- 
ku — austuse märgi enda isiku 
vastu — sättis Kaljo oma 
tenoritämbrit kuivemale põrinale! 
«Ah jälle? Üleeile ei tahtnud sa 
vähki elusalt järve tagasi lasta, 
kuigi seda nõudis laagriülem. 
Mõistad, laagriülem isiklikult? 
Sa ütlesid, et vilistad tema kor
raldustele. Eile õhtul seisid mul 
kaheteistkümneni öörahu rikku
mise eest staabis, kuni taipasid 
vabandust paluda. Täna hommi
kul läksid kaks korda järjest 
kaklema. Nüüd veesõda?»

Teinud mõjukust tõstma pi
dava pausi, jätkas Kaljo ründe- 
kampaaniat: «Ütle, mida pean 
sinuga tegema hakkama? Ütle!»

Poiss muigas lõbustatult ja 
Kaljo oli sunnitud veenmismee- 
todilt vahetult jõupoliitikale üle 
minema.

Veidi hiljem pääses takistusi- 
laastav energiakülluse jääk vee
ga paiseldes võidutsema. Nelja- 
kümnekäeliselt. Et oma «keelan- 
käsin» mõju viimaseid riismeid 
ületamatu ees mitte naeruvää
ristada, oli Kaljo sunnitud kaasa 
naerma: «Jätke ometi, hullud 
vaimud. Küll, küll juba!»

Erilise roidumusega tuli sõna
kuulmine, kuid karistuseks — ja 
keegi pidi seda niikuinii tege
ma — kamandas Kaljo Peedut:

«Katel ja toobrid uuesti vett 
täis pumbata!»

Loiult hakkas pumbahoob kõi
kuma oma mittekeerukat, vett- 
sülitavat rütmi. Nõude täitumise 
pilklik aeglus õrritas poissi nagu 
vaenlastega raevukasse heitlusse 
asuma. Nördimus «neetud kasva» 
vastu sulises tilkhaaval katlasse 
ning iga käetõmbega asendus 
osake sellest järjest tempera
mentsema innukusega. Mossitus 
lahustus naeratusse. Kaljo luges 
poisist hingeldavat teorõõmu ega 
suutnud enam Peedut ära tunda.

Vesi kohises. Kaljo heldinud 
«Aitab!» sumbus tormakasse pla
dinasse.

JÜ RI K E E V  A L L IK

M. Milj an

IMüilus

Jäivseljal
TRÜ kujutava kunsti kabinet 

avas 25 üliõpilastööst koosneva 
kunstinäituse EPA Järvselja kat
semajandis.

Järgmisel näitusel TRÜ kohvi
kus on Tallinna kunstnike Ilmar 
Torni ja Alex Küti graafilised 
tööd.

Kunstikabinetis (Ülikooli tn. 
16) võib veel registreeruda kuns
tiringi. Ootame!

K i i l
p ro loog i ja 
ep iloogiga
Juuli alguses käis Tartu 

üliöpüassegakoor kontserdi
matkal huu- ja Saaremaal. 
See on faikt. Aga mitte see 
pole tähtis. Alljärgneva kirja 
avaldamise tingis asjaolu, et 
saarte ajakirjanduses ja üli
kooli raamatupidamises leidis 
ülalnimetatud faikt peegelda
mist, ülikooli ajaikirjanduses 
aga veel mitte.

Tere õhtust, Mari ja Jüri!
Nii et siis nüüd ma olen jälle 

suure maa mees. Selle kümne 
päeva jooksul kokku sai magada 
umbes kümme tundi ja üheteist
kümnendal päeval tuli peaaegu
11 tundi täis.

Juba tee peal hakkasime hääli 
lahti laulma, aga tuli välja, 
et laulsime nad hoopis ära.

Rahvas jäi ikkagi rahule. Vist 
see, mis puudu jäi, tehti vaimus
tusega tasa. Hiiumaa on väga 
tore maa — mis seal viga laulda. 
Ja inimesed on ka toredad 

Siis sõitsime kalapaadiga otse 
üle väina Saaremaale. Selle maa 
pinna peal moderniseerisime va
nasõna, mis ütleb, et vagu lam
baid mahub palju ühte lauta. 
Uus vanasõna ütleb, et laulvaid 
tudengeid mahub vähemalt neli
kümmend ühe auto furgooni. 
Saaremaal kohtusime varem 
kooskõlastatud kokkusattumise 
põhjal rahvakunstiansambliga ja 
edasi tõstsime juba koos ülikooli 
au ja kuulsust. Meie vokaalsed 
võimed olid küll väga kasinaks 
jäänud, aga tantsijad kuulsid 
ikka ära, rahvas nägi jälle tant
sijaid ja kõik olid väga rahul.

Kallis Mari ja armas Jüri! Kir
jutada oleks teile veel paljustki, 
aga eks te ju ise lubasite (kohe, 
kui ülikooli sisse saate) hakata 
meie kooris laulma. Eks me siis 
räägi suusõnaliselt nii hiidlase 
naljadest kui ka bussihüpetest...

Tulge nüüd kohe järgmiseks 
prooviks kenasti kohale, siis saa
me ruttu kava selgeks. Küll kut
sume jälle mõne laulujumala 
teid täieõiguslikuks koori liik
meks lööma. Siis näete, kui vah
vad kooriõhtud meil on. Lavasta
me vahest jälle üle hulga aja 
mõne «ooperi». Noh, ja siis käi
me ka Leedus ära — leedulased 
möödunud kevadel kangesti kut
susid.

Nägemiseni proovil!
Juhan

Tartu üliõpilassegakoori 
proovid algavad igal esmas
päeval kell 20.30 ja kolmapäe
val kell 18.00. Proovid toimu
vad ülikooli aulas. Samas võe
takse vastu piiramaitus kogu
ses uusi lauljaid.

Kus? Mis? Millal?
INDIA K EELTE  H U V ILISTELE

Tartu Riikliku Ülikooli juures 
tegutseb juba kaheksandat aas
tat orientalistikakabinet, kuhu 
vähemalt kord nädalas kogune
vad kõik entusiastid-orientalistid, 
et tutvuda lähemalt neid huvi
tava rahva ja keelega. Mitmed 
üliikooli lõpetanud on jätkanud 
valitud keele uurimist: Ü. Sirk 
Mos.kvas aspirantuuris, geoloog
H. Udaim, ajaloolane L. Mäll. 
Allakirjutanul oli võimalus õppi
da hindi keelt Tašikendis.

Suurt huvi meie orientalistide 
vastu tunneblki Taškendi ülilkooli 
hindi .keele õppejõud prof. Tivari 
Indiast. Siinkohal lubatagu üle 
anda tema parimad soovid meie 
tublidele hindi ikeele õppijatele 
ja kogu kabineti perele. Suvel 
külastasin India tööstus- ja kul- 
tuurinäitust. Saanud teada, et 
oleme ühest väiikesest NSV Liidu 
vabariigist, kus tuntakse huvi 
India keelte vastu, oldi meie

suhtes abivalmid ja lahked.
Nagu tavaliselt, alustavad ka 

sel aastal tööd hindi keele õppe
rühmad (algaja/tele ja edasijõud
nutele). Iseseisvaks õppimiseks 
antakse soovijatele vajalikke 
juhtnööre.

Senised hindi ikeele õppijad ja 
noored tudengid, võtke kaasa 
oma entusiasm ja tulge meie 
ringi! A. MEIER

TŠEHHI K EELE  RING
Teisipäeval, 8. oktoobril kell 18 

alustab tööd tšehhi keele ring. 
Õppetöö toimub eesti ja vene 
keeles. Peale keele õppimise tut
vute ka ilmuva tšehhi ajakirjan
dusega, klassikalise muusika ning 
tšehhi lauludega.

Soovijail koguneda vene keele 
kateedri juurde. Lisainformat
siooni saab vene keele kateedrist 
E. Turkina käest.

PALLIM ÄNGIJAD!
Spordimängude kateedri juu

res tegutsevad korvpalli, võrk
palli, tennise, väravpalli, jäähoki 
ja lauatennise osakond. Asjahu- 
vilistel ilmuda treeningutundi- 
desse vastuvõtukatsetele alljärg
nevalt:

Korvpall (naised) — teisipäe
val kell 18 ja reedel kell 19; 
korvpall (mehed) — esmaspäeval 
kell 19 ja neljapäeval kell 16; 
võrkpall (naised) — esmaspäeval 
kell 18 ja reedel kell 18; võrkpall 
(mehed) — kolmapäeval kell 21 ja 
neljapäeval kell 19; väravpall 
(naised) — teisipäeval kell 16.30

ja neljapäeval kell 20.30; värav
pall (mehed) — kolmapäeval kell
19 ja reedel kell 21.30. Vastuvõ
tukatsed toimuvad V. Kingissepa 
tn. 19.

Tennisistide vastuvõtukatsed 
(ainult järgusportlastele) toimu
vad iga päev kell 17 TRÜ tenni
seväljakutel.

Lauatennisistide (nõutav vähe
malt II spordijärk) ja jäähoki
mängijate registreerimine on 
spordimängude kateedris (V. Kin
gissepa tn. 19) teisipäeval kell 16 
ja kolmapäeval kell 18.

Spordimängude kateeder

ORIENTIIR  NR. 1
Tulge! Proovime! riks käesoleval aastal ja saada-
Käesoleva õppeaasta esimese me osavõtjad stardipaika Täht- 

üritusena toimub massilise spor- vere metsa servale 10. oktoobril 
ditöö raamides 10. oktoobril võist- kell 15.30 (start kell 16). 
lus Tähtvere metsas. Üritus on jõukohane kõikidele.

Massilisuse arvestamine on kes suudavad maastikul liikuda 
kursustevaheline, seepärast või- 1,5— 2 tundi.
malikult rohkem osavõtjaid kur- Kuipalju suudame kontroll- 
sustelt. punkte kätte leida, niipalju ko-

Teaduskondadevaheliseks ar- gume oma kursusele punkte, 
vestuseks on vaja eraldi välja 
tuua 5 tublimat mees- ja 5 nii
sama tublit naisvõistlejat.

Kursuste komsomoligruppide 
spordiorganisaatorid, komplek- 
teerime võistkonnad, registreeri
me TRÜ Spordiklubis 9. oktoob-

O. ALLIKAS,
esimese massiürituse pea

kohtunik

TENNIS •  TEN NIS

MOOTORRATTA-

JU H T ID E LE

Pauh! pauh! kostavad Toome- 
oru väljakuil tennisepallide müt
sud. Täna, homme, ülehomme 
võtavad ülikooli neli mees- ja 
neli naismängijat vastu sõpru 
Kaunase Meditsiinilisest Insti- 

Mootorrattajuhi kursuste I tuudist. Sõpruskohtumised näivad 
grupp alustab tööd 8. oktoobril kujunevat traditsioonilisteks: 
kell 16. Koigil soovijatel kogu- kevadel viibis TRÜ võistkond 
neda V. Kingissepa tn. 19, aud. 1 Leedumaal, nüüd teevad Kau- 
(III korrusel) nase sportlased vastukülaskäigu.

Auto-motokabinet Tere tulemast võistlustele!

TR Ü  teaduskondade ja kursuste 
vaheliste spordivõistluste JU H END

I Eesmärk.
Massilise kehakultuuri- ja spordi

alase võistluse eesmärgiks on keha
kultuuri ja spordi kui kommu
nistliku kasvatuse lahutamatu osa, 
tervise parandamise ja tööjõudluse 
tõstmise vahendi populariseerimine 
TRÜ üliõpilaste, õppejõudude ja tee
nistujate hulgas.

Võistluse ülesandeks on paran- 
dada'öppe- kasvatus-, kehakultuuri- 
ja spordialast tööd TRÜ teaduskon
dades, arendada kehakultuuri ja 
spordi massilisust ja tõsta huvi 
kehakultuuri ja spordi kui aktiivse 
puhkuse vormi vastu ning tugevda
da kogu meie ülikooli kollektiivis 
põhimõtet: «Valmis tööks ja NSV 
Liidu kaitseks.»

II Juhtimine.
Võistlust korraldavad ELKNÜ TRÜ 

Komitee ja TRÜ Spordikfubi.
III Aeg.
Võistlus toimub ajavahemikus 

1. okt. 1963. a. kuni 15. maini 
1964. a. Kokkuvõtteid võistluse tu
lemustest tehakse TRÜ spordipäeval 
Üritused toimuvad järgmistel kuu
päevadel:

1. Orienteerumisvõistlus 10. okt
1963. a,

2. Murdmaajooksu võistlus 16.— 
17; okt. 1963. a.

3. Osakondade suusapäevad 
10. veebr. — 1. apr. 1964. a.

4. TRÜ suusamatkad 16. ja 23. 
veebr., 1. ja 8. märtsil 1964. a.

5. Orienteerumisvõistlus 17. apr.
1964. a.

6. Murdmaajooksu võistlus 27.— 
29. apr. 1964. a.

IV O s a v õ t j a d .
Võistlusest võivad osa võtta kõik 

TRÜ üliõpilased, õppejõud ja tee
nistujad

M ä r k u  s:
1. Oppejoud ja teenistujad võist 

ievad individuaalarvestuses.
2. Kehakultuuriteaduskonna üli

õpilased võistlevad väljaspool arves- 
tust.

3. Võistkondlik võistlus toimub 
teaduskondade, kursuste ja ELKNÜ 
TRÜ Komitee poolt moodustatud 
õppegruppide vahel.

V V õ i s t l u s t e  k a v a .
Võistluses tulevad arvesse:
a) massiline kehakultuuri- ja 

spordialane töö, mis hõlmab 
osavõttu
•  sügisesest murdmaajooksu 

võistlusest;
•  sügisesest orienteerumis- 

võistlusest;
•  suusamatkadest marsruuti

del Tartu — Vorbuse, Tar
tu — Vellavere, Tartu — 
Kääriku;

•  osakondade (kursuste) suu- 
sapäevadest;

•  kevadisest murdmaajooksu 
võistlusest;

•  kevadisest orienteerumis- 
võistlusest;

b) kuulumine TRÜ Spordiklu- 
bissse.

VI V õ i s t l u s e  t u l e m u s t e  
a r v e s t a m i n e .

Võistkondliku paremusjärjestuse 
määrab suurim punktide summa 
üliõpilase kohta, mis saadakse jaga
des teaduskonna (kursuse) üli
õpilaste poolt kogutud punktide 
kogusumma teaduskonna (kursuse) 
üliõpilaste üldarvuga.

Üritusest osavõtja saab punkte 
järgmiselt:

— murdmaajooksust osavõtja —
1 P.;

— orienteerumisvõistlustest osa
võtja — 1 p.;

— teaduskonna suusapäevast osa
võtja — 1 p.;

— Tartu — Vorbuse suusapäe
vast osavõtja — 1 p.;

— Tartu — Vellavere suusamat- 
kast osavõtja — 1,5.;

— Tartu — Kääriku suusamatkast 
osavõtja — 2 p.;

— TRÜ Spordiklubi liige (tasutud
1964. a. liikmemaks) — 1,5 p.

Individuaalse paremusjärjestuse 
määrab suurim punktide kogu
summa.

VII A u t a s u s t a m i n e .

Massilise kehakultuuri ja spordi
alase võistluse võitnud teaduskon
da Ja kursust autasustatakse ränd- 
auhinna ja diplomiga, II ja III ko
hale tulnud võistkondi diplomiga.

Võitnud kursusele korraldatakse 
tasuta 10-päevane tervistav puhke
laager Käärikul. II koha saavuta
nud kursusele korraldatakse tasuta 
sõit Tallinna rahvusvahelisele 
spordivõistlusele või kontserdile, III 
koha saavutanud kursusele korral
datakse tasuta väljasõit Käärikule.

Võitnud teaduskonna spordiakti- 
vistid (kehakultuurikollektiivi esi
mees Ja komsomolisekretär) koman
deeritakse TRÜ Spordiklubi poolt 
NSV Liidu üliõpilaste III suvemän- 
gudele Minskisse (1964. a. juulis).

Individuaalselt autasustatakse 
kümmet paremat võistlusest osa
võtnud üliõpilast ja õppejõudu — 
teenistujat väärtuslike auhindadega, 
kusjuures peaauhindadeks on mat- 
katelk ja suusavarustus (suusad,

kogusumma juures määrab pare
musjärjestuse üliõpilaste hulgas 
õppeedukus (talvine eksamisessioon) 
ja õppejõudude ning teenistujate 
hulgas loos.

M ä r k u s :  Murdmaajooksuvõist- 
luse ja orienteerumisvõistluse võit
nud teaduskondi autasustatakse 
vimplitega. Iga üritusest osavõtja 
saab vastava riidest embleemi.

VIII ü l d e e s k i r j a d :

Käesolevas juhendis määratlema
ta küsimused lahendab TRÜ Spordi* 
klubi koos ELKNÜ TRÜ Komiteega.

ELKNÜ TRÜ Komitee 
TRÜ Spordiklubi

SU U R E N D A T I 

ST IP E N D IU M E
Kindlasti märkasite, üliõpila

sed, et uue õppeaasta esimene 
stipendium oli enamikul tavali
sest suurem.

Uus kord selle maksmisel keh
testati Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu määrusega.

Alates selle aasta septembri
kuust saavad I, II ja III kursuse 
üliõpilased stipendiumina 35 
rubla kuus.

IV kursusel jäi «stipp» endi
seks.

V ja VI kursusel tõsteti seda 
summat 40 rublani.

Juurdelisatud rublad võimal
davad üliõpilasel veel rohkem 
osta huvitavaid raamatuid, käia 
sagedamini teatris või kinos jne.

M. Link

LASTETU BA
Esmaspäeval, 14. oktoobril alus

tab tööd TRÜ klubi
LASTETUBA, 

kuhu võetakse vastu eelkooliea
lisi lapsi alates 3. eluaastast. 

Lastetuba töötab igal esmas-
saapad, kepid). Võrdse punkt/de päeval, teisipäeval, reedel ja lau

päeval kella 9.30—13.00-ni.
Osa võtta soovijail registreeru

da TRÜ ametiühingukomitees 
kuni 12. oktoobrini.

Г

Toimetaja J. PEEGEL

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 7585. MB-07369,

---- EESTI--- --^

RAHVUSRAAMATUKOGU



Kõigi maade proletaarlased, ühineqe!

•  UETm ÜET  • ZJET*

S&üffnendas teaduskann&s
Tuleval nädalal algavad 

õpingud Ühiskondlike Eri
alade Teaduskonnas, ka pio
neeritöö osakonnas. Meie toi
metuse töötaja vestles selle 
osakonna õppejõu, UET nõu
kogu liikme ajaloo-osakonna 
diplomandi Hilja Juhansooga. 

Kuidas õpingud tänavu on 
korraldatud?

Enam-vahem samuti kui möö
dunud aastal. Põhiteadmised 
saadakse loengutel, mida on 
kaks tundi nädalas. Praktikat 
näeb plaan ette kaunis palju. 
II kursus läheb terveks talveks 
kooli rühma juhtideks. Sügisel 
võtab kursus osa näidis>koonuus- 
test ja muudest pioneeriüritus- 
test, et praktikal oleks kindlam. 
Suve jooksul võib ju mõndagi 
olla meelest läinud.

Detsembri lõpul läheb II kur
sus pioneeritöötajate vabariik
likule nõupidamisele.

Missugustesse koolidesse prak
tikale siirdutakse?

Kõik 15 II kursuse üliõpilast 
suunatakse XI kooli. Mis saab 
nendest kümmekonnast, kes 
möödunud aastal küll hoolega 
õppisid, kuid suvel Tagametsas 
ei olnud, seda veel täpselt ei 
tea. Võib-olla teevad need üli
õpilased tuleval suvel lünga 
tasa, võib-olla jäävad kursust 
kordama.

Ehk räägime veidi Tagametsa 
suvelaagri «olemusest»?

See on vabariiklik pioneeri
töötajate õppelaager. Möödunud 
suvel elasime seal pioneerielu.

Meie üliõpilased moodustasid 
oma «pioneerirühma». Üldse 
oli gruppe kaheksa. Üliõpilased 
osutusid rühmadevahelises võist
luses väga edukaiks. Eriti vääri
vad kiitust Ene Pomerants, 
Linda Kukrus, Helina Alver ja 
Milvi Vaher. Lektorina oli mul 
selle suve laagrilistega väga hea 
töötada.

Tuleval aastal lähevad II kur
suse lõpetajad Tagametsa juba 
pioneeri juhtideks. 10 päeva kest
va vahetuse jooksul juhatatakse 
päris-pioneere nende töödes- 
tegemistes.

Möödunud kevadel käisite 
õppe-ekskursioonil Leningra
dis. Kas midagi niisugust veel 
plaanis on?

Seda muidugi. Novembri lõpus 
kavatseme sõita Riiga. Leningra
dis tutvusime mitmete koolide 
pioneeritöö-alaste kogemustega. 
Nägime palju õpetlikku. Kind
lasti on ka Läti pioneerijuhtidel 
varuks midagi niisugust, mida 
tasub eeskujuks võtta.

Osakonna III kursuse lõpeta
jatele korraldatakse ka pikem 
ekskursioon. See on muidugi 
kaugem tulevik, sest III kursust 
praegu veel ei olegi.

Kas pioneerijuhtideks õppijaid 
on ülikooli igast teaduskonnast?

Praegusel II kursusel küll 
mitte. Enamik on eesti filoloogia 
osakonna ja Füüsika-Matemaa- 
tikateaduskonna pedagoogilise 
haru üliõpilased. Loodetavasti 
astub tänavu meie osakonda ka 
teiste teaduskondade rahvast.

. . . ja  veel 10

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKAN  DJA

REEDEL, 11. OKTOOBRIL  1963

Nr.

25 (565)

XVI aastakäik

Tõsta meisterlikkust
kasvatustöös

Kahest vajalikust 
ühiskondlikust

Nende paljude ühiskondlike 
elukutsete hulgast, mida käes
oleval õppeaastal -saab oman
dada meie ülikooli vastavas tea
duskonnas, tahaksin erilist 
tähelepanu juhtida kahele rväga 
vajalikule ja samaaegselt huvi
tavale erialale — ja nimelt lektor- 
propagandisti .ning elkskursiooni- 
juhi-kodu-uurimise instruktori 
erialadele.

Aastate jooksul on meie üli
õpilaskonnast sirgunud rida tun
nustatud lektoreid-propagandis- 
te, kellest nii mõnigi paistab 
silma kogu vabariigi ulatuses. 
Siiani on aga noorte üliõpilas- 
lektorite ettevalmistus olnud ju
huslik ja toimunud olulisel mää
ral individuaalsete konsultat
sioonide ja retsenseerimise kor
ras. Kollektiivset tutvumist po
pulaarteaduslike loengute koos
tamise alustega, näitlike vahen-

elukutsest
dite liikidega ja nende kasuta
mise metoodikaga, ilmeka esine
mise põhiseisukohtadega ja 
teiste lektori arsenali kuuluvate 
teadmistega pole aga senini toi
munud (kui mitte arvesse võtta 
möödunud õppeaastal tegutsenud 
lektor-propagandistide õppe
rühma ÜET liinis). Käesoleval 
õppeaastal avaneb aga igal 
noorel soodne võimalus oman
dada nii teoreetilisi teadmisi kui 
ka praktilisi kogemusi lektor- 
propagandistide õpperühmas.

Kui I kursuse õppetöö piirdub 
sügissemestril põhiliselt teoree
tiliste õppustega, siis II kursuse 
lektor-propagandistidel kandub 
raskuspunkt just praktilistele

(Järg 2. lk.)

4. oktoobril kogunes TRÜ 
parteiorganisatsioon järjekordse- 
sele üldkoosolekule, et kavanda
da ülesanded N L K P  Keskkomi
tee juunipleenumi otsuste täit
miseks. Ettekandja, N L K P  aja
loo kateedri juhataja sm. J. Ja
kobson, kes võttis osa pleenu
mist, analüüsis juunipleenumi 
otsuse valgusel ideoloogilise töö 
olukorda ja ülesandeid Tartu 
Riiklikus Ülikoolis.

Suurt tähelepanu pühendati nii 
ettekandes kui ka sõnavõttudes 
sellele, et on vaja tõsta ülikooli 
pedagoogilise kollektiivi meister
likkust kasvatustöös. Kõigi seda 
küsimust puudutanud kõnelejate 
ühiseks arvamuseks oli, et hoo
pis laiemalt on tarvis levitada 
paremate õppejõudude-kasvata- 
jate kogemusi. Meil on väga pal
ju neid, kelle töös õpetamine ja 
kasvatamine on väga tulemus
rikkalt ühendatud.

Elava mõttevahetuse kutsus 
esile ka küsimus üliõpilaste ühis
kondliku aktiivsuse edasisest 
tõstmisest. Seltsimehed K. Adam
son ja H. Palamets tõid koosole
kul veenvaid näiteid selle kohta, 
et TRÜ üliõpilased võtavad veel 
väga vähe osa linna töötajate 
hulgas tehtavast loengulisest pro
pagandast. On ju ühingu «Tea
dus» liikmeteks vaid 40 TRÜ 
üliõpilast.

Ülikoolis töötab suur hulk 
kõrge kvalifikatsiooniga teadlasi,

kes on võimelised tegema väga 
vajalikku ja tänuväärset tööd 
teaduse saavutuste propageeri
miseks. Kahjuks ei ole aga sel
les osas kaugeltki kõik korras. 
EKP  Keskkomitee sekretär sm. 
L. Lentsman tõi oma sõnavõtus 
näite, et ühingu «Teadus» TRÜ 
lektoritegrupi bioloogiasektsi oo - 
ni temaatika käesolevaks õppe
aastaks koosneb enamikus loen
gutest, mis võiksid huvi pakku
da parimal juhul ainult spetsia
listide kitsale ringile, laiemale 
auditooriumile aga vaevalt kas
vatuslikku mõju avaldavad.

Koosolijate ühiseks seisukohaks 
oli, et N L K P  Keskkomitee juu- 
nipleenum nõuab kaasajal täies
ti põhjendatult võitlevat ideoloo
gilist tööd, veelgi aktiivsemat 
väljaastumist antikommunismi 
reaktsiooniliste seisukohtade ja 
taotluste vastu. Järjekindel ja 
argumenteeritud peab olema 
meie võitlus ka Hiina Kommu
nistliku Partei juhtkonna dog
maatiliste ja sektantlike seisu
kohtade vastu.

N L K P  Keskkomitee juuniplee- 
num püstitas nõude tõsta kasva
tustöö kogu partei, kogu rahva 
esmase ülesande tasemele. On 
väljaspool kahtlust, et partei 
Keskkomitee juunipleenum ku
juneb uue tõusu alguseks ka 
ülikoolis tehtavas kasvatustöös.

F. K IN K A R

Täna algab majandusliku 
analüüsi alane konverents

50 akadeemilist minutit...

Kommunistliku ühiskonna ra
jamine nõuab kõigi materiaalse
te ja rahaliste ressursside ratsio
naalset kasutamist, nõuab sellist 
kasutamist, et nad annaksid 
maksimaalset majanduslikku 
efekti. Selleks on vaja leida 
meetodid, kuidas objektiivselt 
hinnata ressursside kasutamise 
efektiivsust majandusliku tege
vuse mitmesugustes lõikudes, et
tevõtetes, rahvamajandusharu
des, kuidas analüüsida töötule
musi ning leida võimalusi ma
jandusliku tegevuse edasiseks 
parandamiseks. Majanduse rat
sionaalsel korraldamisel ja selle 
õige juhtimise tagamisel on põh
jalik ja igakülgne majandusliku 
tegevuse analüüs tänapäeval pa
ratamatu. Mida irohlkem majan
dus aireneb ja komplitseerub, se
da enam suureneb majandusliku 
analüüsi osatähtsus reservide 
väljaselgitamisel.

Et läbi arutada majandusliku 
tegevuse analüüsimisel praktikas 
tõusetuvad probleemid ja aidata 
kaasa nende lahendamisele, toi
mub TRÜ Majandusteaduskonna 
algatusel 11.— 13. oktoobrini ma
jandusliku analüüsi alane tea
duslik konverents.

Konverentsi kavas on ettekan
ded majandusliku tegevuse ana
lüüsi metodoloogiast, samuti ma
jandusliku tegevuse analüüsi 
probleemid tööstuses, põlluma
janduses, kaubanduses ja auto

transpordis. Kõrvuti TRÜ Ma
jandusteaduskonna õppejõudu
dega esinevad konverentsil ette
kannetega ka majandusteadlased 
Tallinna Polütehnilisest Instituu
dist, Eesti NSV TA Majanduse 
Instituudist Elektrotehnika Tea
dusliku Uurimise Instituudist jm. 
Konverentsil esinevad ettekan
dega ka TRÜ matemaatikud 
dots. Ü. Kaasik ja vanem teadus
lik töötaja R. Mullari matemaa
tiliste meetodite rakendamisest 
tehase töö kalendrilisel planeeri
misel.

On loota, et peale ettekandjate 
võtab konverentsist hulgaliselt 
osa majandusteadlasi teistest 
kõrgematest õppeasutustest, tea
dusliku uurimise asutustest, rah- 
vamajandusnõukogust, ministee
riumidest ning ettevõtetest ja 
organisatsioonidest. Et majan
dusküsimused on lähedased 
igale k od a n i ku l e ,  siis loo
dab konverentsi korraldav ko
misjon ka TRÜ töötajate ja üli
õpilaste aktiivset osavõttu kon
verentsist, et läbi arutada täna
päeva aktuaalseid majandusliku 
tegevuse analüüsi probleeme.

Konverents toimub täna TRÜ 
peahoone auditooriumis nr. 5 
algusega kell 15, Homme algab 
töö kell 14 ja pühapäeval kell 10.

Teretulemast kõigile konve
rentsist osavõtjaile!

Korraldav komisjon

l

14. oktoobril kell 16 toimub 
ülikooli aulas TRÜ parteiorga
nisatsiooni aruande- ja valimis
koosolek.

Partei- ja 
riigikontrolli TRÜ 

kaastöögrupis
Partei- ja riigikontrolli TRÜ 

kaastöögrupi büroo koosolekul 
4. oktoobril oli arutusel kvartali 
tööplaan ja Kehakultuuriteadus
konna kontrollposti töö. Kevadel 
oli kontrollitud olukorda üleüli- 
kooliiise kehalise kasvatuse ja 
spordi kateedri ning suusaspordl- 
kateedri suusabaasides, juhiti tä
helepanu ka seal esinevatele puu
dustele väärtuste hooldamisel. 
Selle õppeaasta algul tehti järel
kontroll. Kui kehalise kasvatuse 
ja spordi kateedri baasis oli olu
kord paranenud, siis ei saanud 
seda öelda suusaspordikateedri 
osas, kus varustus hallitab ja rik- 
neb. Büroo juhtis suusaspordika
teedri ja tema juhataja tähele
panu lubamatule olukorrale sot
sialistlikku omandisse suhtumisel 
ning nõudis puuduste kiireimat 
likvideerimist.

*
Ülikooli parteikomitee ning 

partei- ja riigikontrolli TRÜ 
kaastöögrupi ühisel koosolekul 
30. septembril arutati ülikooli 
kirjastusgrupi tegevuse kontrol
limise tulemusi, mida tutvustasid 
iwf. Kuusk ja V. Kelder. Kontrol
limisel avastati rida olulisi puu** 
dusi. Kirjastusgrupis oli mate
riaalsete väärtuste hoidmine orga
niseeritud halvasti, polnud taga
tud sotsialistliku omandi puutu
matus. Aastainventuurid toimu
sid formaalselt, materiaalsete 
väärtuste faktilist olemasolu ei 
kontrollitud.

Teaduslike tööde ja õppemater
jalide ettevalmistamisel trükiks 
tekkis kirjastusgrupi juhataja 
J. Kemi süü läbi terve rida jä
medaid finantsdistsipliini rikku
misi. Masinakirja, korrektuuri jt. 
tööde sooritamiseks sõlmitud le
pingud vormistati isikute nimele, 
kes neid töid tegelikult ei teinud. 
Nende lepingute alusel ülikooli 
kassast saadud summadest tasus 
J. Kem töö tegijatele sularahas 
suvaliselt. Selline kord ei võimal
da kontrollida saadud tasu vasta
vust faktiliselt tehtud tööle. Kir
jastusgrupi juhataja ei suutnud
ki real juhtudel tõestada, millised 
tööd olid tehtud ühe või teise le
pingu alusel. Administratsiooni 
ja raamatupidamise osakonna 
poolt puudus vajalik kontroll 
kirjastusgrupi töö üle.

Kontrollbrigaad tegi terve rea 
ettepanekuid esinenud puuduste 
likvideerimiseks ning töö pare
maks organiseerimiseks.

A. BLU M FELD T ,
partei- ja riigikontrolli TRÜ 

kaastöögrupi esimees



Kahest 
vajalikust...

(1. lk, järg.)

õppustele, mille käigus kuula- 
taKse j a arutatakse uniselt kaas
üliõpilaste loengum, tutvutaK.se 
kino kasutamise võimalustega 
loenguiises toos, loengute kor
raldamise süsteemiga meie lim- 
na ettevõtetes ja kultuurimaja
des. Igal rutma liikmel pea о 
valmima oma loeng teoa huvi
tava teadusala valdkonnast ja 
seue loenguga suunatakse ta 
esinema Tartu töötajate ja õppi
va noorsoo ette. Samaaegselt 
saavad juba esimese tuleproovi 
läbiteinud lektoritest vaDariik- 
liku ühingu «Teadus» liikmed, 
кеДе esinemisi häikkab edaspidi 
suunama Unmgu ülikooli liiikme- 
grupp kui ka iinnaosakond.

Möödunud õppeaastal töötas 
märkimisväärse innuga ekskur- 
sioomjuhtide ettevalmistamise 
ühiskondlik kool, kuhu küuius 
üle 50 kuulaja nii ülikoolist kui 
teistest Tartu õppeasutustest ja 
ettevõtetest. Rea loengute kaudu 
tutvuti üksikasjaliselt Tartu 
mineviku, tänapäeva ja tuleviku
väljavaadetega, korraldati rida 
detaüseid ekskursioone ja saadi 
praktilisi kogemusi ekskursioo
nide juhtimiseks. Kevadel soori
tas ligemale 20 seltsimeest 
ametlikud katsed vastava komis
joni ees ja neile omistati eks
kursiooni juhi kutse. Paraku 
langes aga katsete aeg ühte üli
koolis alanud eksamisessiooniga, 
mistõttu enamik üliõpilasi jäi 
katsetest kõrvale. Neile korral
datakse täiendavad katsed ok
toobri lõpul.

Kuivõrd Tartu vajadused eks
kursiooni juhtide osas on põhili
selt rahuldatud, osutub otstarbe
kaks laiendada selle eriala pro
fiili ja hakata edaspidi ette val
mistama ekskursioonijuhte, kes 
oleksid samaaegselt ka kodu
uurimise instruktorid. Nimeta
tud eriala õppekava näeb ette 
tutvumise kodu-uurimise üldiste 
küsimustega (ajalooline üle
vaade, kodu-uurimise vormid ja 
organisatsioon, kodu-uurimise 
metoodika põhiprobleemid, saa
vutatud resultaatide säilitamine 
ja publitseerimine, kodu-uuri
mine seoses looduse ja kultuuri
varade kaitsega). Individuaalselt 
töötatakse läbi need kodu-uuri
mise küsimused, mis on otseselt 
seotud üliõpilase erialaga. Enam 
kui pool 100-tunnilisest õppe
ajast on ette nähtud praktiliste 
tööde sooritamiseks, mille käigus 
võidakse uurida nii kodukoha 
ajalugu kui ka geograafiat, ma
jandust, taimkatet, meditsiini
list olukorda, kehakultuuri aren
gut jne. Samuti antakse üliõpi
lasele üldisi teadmisi ekskursioo
nide korraldamiseks, õppetöö toi
muks suures osas praktiliste 
õppustena Tartu arvukates muu
seumides ja raamatukogudes, 
aga samuti mitmesuguste eks
kursioonide näol.

Jääb vaid soovida, et üliõpila
sed rakenduksid rohkearvuliselt 
ja innukalt nimetatud vajalike 
erialade omandamisse.

H. P A LA M ETS

«Pisiasjadest»
Ööl vastu 24. septembrit 1963 

olid Tallinna—Pihkva rongi ühes 
kupees istet võtnud kolm üliõpi
last: Vjatšeslav Spiridonov vene 
filoloogia osakonna II, Boriss 
Manko sama osakonna I ja Tiiu 
Saviste füüsikaosakonna II kur
suselt. Sõidu ajal tutvusid nad 
Tallinna Kalandustehnikumi õpi
lase Endel Robiga, 
kes tuli praktikalt 
Atlandi kalapüü- 
gilaevastikust.

Räägiti maast 
ja ilmast ning 
leiti viimaks, et midagi justkui 
puuduks. Tiiu Saviste tõi välja 
pool liitrit piiritust. Vagunisaat
jalt telliti kolm klaasi teed, va
lati piiritust hulka ja lasti see 
endal hea maitsta. Spiridonov 
ütles, et tema jooks parema mee
lega midagi peenemat. Uus tut
tav tõi kottvrist esile pudeli kon
jakit ja kaks tahvlit šokolaadi.

Et suupistest puudu tuli, otsus
tati «iklaippida» ja Tapa jaamast 
midagi osta. Üliõpilastel raha ei 
olnud. Robi oli Atlandil heerin- 
gapüügiga tubli summa teeninud 
(ligi 400 rbl.). Sellest kavatses ta 
osa viia vanale emale, kelle 
ainuke tugi ta on, osa jätta sti
pendiumi jätkuks endale. Ta ei 
tahtnud juhuslikele reisikaaslas
te^ rahast rääkida ja ütles, et 
saab anda ainult 3 rbl. Kui Robi 
seda rahataskust võtma hakkas, 
nägi Spiridonov ülejäänud raha
pabereid ning peas küpses 
plaan...

Tapalt midagi ei saadud. Kui 
pudelid olid tühjaks joodud, jäi 
Robi nii purju, et kaotas tead
vuse.

Kui nüüd mees «küps» oli, tegi 
Spiridonov plaani ka Mankole 
teatavaks. (Saviste oli tukkuma 
jäänud). See oli asjaga päri ning 
asus vahekäiku valvama. Spiri
donov kõrvaldas kogu raha, 360 
rbl., kuid andis Mankole ainult
10, öeldes end olevat saanud 50 
rbl. Mankole näis, et seda on 
vähe ja ta tegi ettepaneku võtta 
veel käekell ja nahkkindad. Se
da oli kerge teha, sest riisutav ei 
ärganud. Ka sellest näis Man
kole vähe ja ta tahtis võtta ka 
kohvrit, kuid nüüd polnud Spi
ridonov nõus ... Saviste ärkas, 
nägi kindaid ja küsis, kelle omad 
need on.

«Manko võttis sellelt poisilt,» 
vastas Stpridonov.

Kindad pandi Saviste kande- 
kotti.

Vagunisaatjale tundus asi 
kahtlasena ja kui rong jõudis 
Tartu jaama, hüüdis ta abi. Mii
litsatöötajad leidsid pingilt ainult 
Robi. Kolm olid ära jooksnud. 
Mees toimetati jaoskonda.

«16 aastat olen'miilitsas tööta
nud, kuid midagi nii inetut, nii 
vastikut pole ma näinud. Nõuko
gude üliõpilane, kellest hiljem 
peaks saama laste kasvataja, va
rastab. Ja kellelt? Omasuguselt
— õpilaselt,» ütleb miilitsamajor 
sm. Sevtšuk.

Pead pöörduvad sinna, kus is
tub üks neist. Kuidas teda ni
metada? Kaaslaseks mitte, seltsi
meheks ammugi mitte, jääb järe
le ainult — Boriss Manko.

" Täna on komsomolikohus. Ko
gu vene filoloogia osakond on 
koos. «Lae räägib!»

Ta on rahulik. Nägu on selline, 
nagu ei puutuks kogu lugu te
masse, läbitungimatu ja mitte
midagiütlev.

«Tahate kuulda! Palun!» näib 
ta mõtlevat.

«Muidugi, ma olen süüdi, 
kuid...»

Sellel on viisakusfraasi toon.

püsti poisikeseohtu noormees ja 
hakkab Õhinal seletama, kui palju
lugenud ja tark on ta naaber. 
(Nagu see siin midagi tähen
daks). Et tal oli raska, stipendiu
mi ei saanud, õppida tahtis. 
(Tähendab see seda, et kõik sti
pendiumita jääjad vargile peak
sid minema?)

Belobrovtsev tunneb Mankot 
tõesti kõige kauem — tervelt 
kaks kuud. Sisseastumiseksamite 
ajal olid nad juba ühes toas, aga 
siis jättis ta igati hea mulje. Be
lobrovtsev räägib siiralt. Ta ei 
suuda uskuda, tahab kaitsta 
kaaslast. Näib, et Mankolegi on 
üllatuseks need paljud head sõ
nad, mis ta enda kohta kuuleb.

Kuid faktid protokollis ei lase 
juhtunut olematuks teha. Otsus 
on üksmeelne: «Komsomolist 
välja!» Ja pole niisuguseid ka 
ülikoolis vaja.

Füüsikaosakonna II kursus 
tundis Savistet hea lõbusa tütar
lapsena. Ta on Напз Pöögelman- 
ni nimelise Raadiotehnika Teha
se stipendiaat. Enne Spiridono- 
viga tutvumist ei saanud temast 
midagi halba kõnelda ka ülikoo
lis.

Aga kes on siis õieti Vjatšes
lav Spiridonov?

Pensa pangadirektori poeg, kes 
vanematelt (need elavad juba 
paar aastat lahus) saab igas kuus 
100—150 rbl. Ometi on ta ala
lõpmata rahahädas. Ülikoolikaas- 
lasteltki palju laenanud — tagasi 
maksmata. Füüsilist tööd pele 
teinud. I kursuse tööaastast sai 
üle läbi noomituste ja tööluusi- 
de. Õppis ainult siis, kui joomi-

kasvavad suured
Selliselt ütleb oma võimetesse 
armunud inimene seltskonnas, et 
end tagasihoidlikuna lasta pais
ta. Et sümpaatiat võita. Mida ta 
taotleb?

Mida ta räägib?
Et tema ei mäleta absoluutselt 

midagi, oli täiesti purjus. Ja 
kui tõesti võttis või tegi midagi, 
siis alateadlikult. Selle eest ometi 
ei karistata.

«On tõesti raskeid jooveseisun- 
deid, milles inimene sooritab ter
ve rea toiminguid, ilma et tal 
endal sellest vähimatki aimu 
oleks. Kuid ainult sel juhul, kui 
toiming on automaatne, kui te
gemist on sisseharjunud liigutus
tega.

Siin on kaks võimalust, Man
ko. Kas kõike siiski mäletada 
või oli varastamine teile nii loo
mulik, et saite seda ka niisugu
ses seisundis suure vilumusega 
teha,» ütleb vene kirjanduse õp
pejõud seltsimees Z. Mints.

Jah, kumb?
Seda tahavad kõik kuulda. 

Vastuseks on vaikus.
Kui inimene katsuks, püüakski 

oma teost aru saada. Mitte sin
napoolegi. õigustamist, valet — 
seda pakud sa teistele.

Muidugi, sind ei tunta ju veel, 
oled kollektiivi liige kõigest vei
di üle kuu. Kui sina ei tunne 
vastutust teiste ees, kui leiad, et 
nende usaldusele võib sülitada, 
siis teised tunnevad sinu pärast 
vastutust ja häbi.

Kas leidub kedagi, kes kaitseb?
Lejdub. Manko kõrvalt tõuseb

sest aega üle jäi.- Ja seda polnud 
palju. Hunnik arvestusi ja eksa
meid sooritamata — nii võttis ta 
vastu uut õppeaastat.

Tiiuga tutvus ta veebruaris. 
Nad tahtsid abielluda. Kuid mil
lisest kooselust oleks saanud ol
la juttu, kui ta . tütarlast igal 
sammul mõnitas ja alandas, 
rääkis, et käib temaga ainult 
raha pärast jne. Raha vastu va 
hetaks ta kõiik, ka selle, mida 
ei saa vahetada.

«Miiks sa ei takistanud neid, 
kui märkasid, et asi on kahtla
ne?» nõuavad kursusekaaslased.

«Ta poleks mind nagunii kuu-» 
lanud,» lausub Tiiu värinaga 
hääles. Võib-olla alles nüüd saab 
talle selgeks, kui madal oli te
gelikult nende vahekord ja kui 
vähe tähendas ta Spiridonovile. 
Viimane käsutas ja kamandas. 
Tii.u aga oma nõrga ja allaheit
liku iseloomuga kannatas ära. 
Sellepärast, et armastas.

Aga teised? Nemad ju teadsid 
Spiridonovi türanniloomust! Mõ
ni ütleski: «Mis ьа temaga käid, 
sa ju näed, missugune ta on!» 
Sinnaoaika see jäi. Midagi otsus
tavat ette ei võetud. Lriti, et on 
ikkagi igaühe isiklik asi. Seda 
küll, kuid millisel määral? 
Praegu viis mittevahelesegamine 
varguseni. Kuritöö kaasteadja ja 
varjaja pole sugugi kerge olla.

Nüüd on Tiiu Savistel piinlik, 
hirmus häbi. Siin mõistetakse 
kohut ju ka tema iseloomu üle. 
Miks on ta nii mõjutatav, 'selg
rootu?

Spiridonov sõitis kolhoosi ja 
sundis Tiiut, kes kokaks oli, kõr
valdama jahu ja muid toiduai
neid «üliõpilaselu mustade päe
vade» jaoks linnas. Et maal na
gunii süüa küllalt. Ja jälle ei 
julgenud Tiiu vastu vaielda, 
mässis asjad vihmamantlisse ja 
peitis õlgede alla. Varastas kur
susekaaslaste tagant.

«Kas sa saad aru, mis sa oled 
teinud?» küsivad pilgud.

«Saan. Ja ma tahan parem ol
la. Kui, kui te ... usaldate.»

«Ma usun siiski veel Tiiusse, 
siiski, vaatamata kõigele,» ütleb 
Ene Ergma, kes kogu aeg 
kõige rangemalt oli süüdistanud. 
«Ainult üksi ta ei suuda. Meie 
silme all ta eksis, meie peame ta 
jälle jalule aitama. Muidu po
leks me kollektiiv.»

Nii mõtlesid ka teised. Hääle
tati komsomolist väljaheitmise 
poolt, kuid ülikooli palutakse 
teda edasi jätta.

*

Kust tulevad kõik need logele
jad, päevavargad, ’oodikud ja 
laaberdajad? Näiteks vene filo- 
looeia osakonna II kursusel. Am 
mu see oli, kui rektori käskkir
jaga avaldati noomitus kümme-

Üliõpilastele 
avaldati kiitust

Tori näidissovhoosi direktor 
J. Vija avaldas oma käskkirjas 
kiitust TRÜ üliõpilaste II grupi
le, kes töötas augustikuus Tori 
näidissovhoosis. Nad puhastasid 
Kõrsa osakonna maaparandusob
jekti võsast, puhastasid kividest 
ja kändudest Taali osakonna 
Antsla maaparandusobjekti. Tä
nu neile saadi anda see tähtaeg
selt ekspluatatsiooni.

Eriti hoolsa töö eest avaldati 
kiitust järgmistele TRÜ üliõpi
lastele: Helle Baumeistrile, Aili 
Pendile, Ene Pärnale, Milvi An- 
dessalule, Heino Kruusmale, 
Uno Rinkile, Henno Kolgile, 
Jaan Vainole ja Ants Rallman- 
nile.

Uus vahetus
Enamik aspirantuurikandi- 

daauuest sooritas sepitmua-ucuu 
jooksul vastuvõtueksamid, î ui- 
gi aspirantuuri vastuvutmise ot- 
öusiamisei ei arvestata amuuiKSi 
eksamite tulemusi, aimavau need 
susiu teatud pildi seuest, kuidas 
vaimiSitutaiKse aspirantuuri asuu- 
miseks.

Tuleb kohe märkida, et sel 
aastal on suur osa aspirantuuri 
astujatest juba sooritanud osa 
kanuidaadimimimumi екзапп- 
test, .peamiselt dialektilise ja 
ajaloolise materialismi aiai (kok
ku 1« inimest), voorkeeie aial 9 
ning eriameis samuti 9. See on 
positiivne, sest sel kombel jäab 
aspirantuuris olles гоПкет aega 
vaiteikurja koostamiseks. See
vastu aga ei näidanud sisse
astumiseksamid üidjoontes kõi
ge paremat ettevalmistust, eriti 
inLKP ajaloo alal. Senisest 25-st 
selle eksami sooritanust on saa
nud rahuldavaid hindeid 14 
kandidaati, 36-st võõrkeele eksa
mi sooritanust aga said rahul
davaid hindeid 10 kandidaati. 
Seejuures sooritas NLKP ajaloo 
eksami ainukesena «väga hea
le» J. Kangilaski, kes soovib 
aspirantuuri astuda kunstiaja
loo erialal.

Tekib paratamatult küsimus, 
kes on siis süüdi, kas komis
jon, kes ehk väga rangelt hin
dab, või on viga kandidaadis 
endas? Arvan, et süüdi on siiski 
aspirandrkandidaat ise, kes ei 
ole suutnud ainet nähtavasti 
põhjalikult omandada. Võõr
keele eksami tagasihoidlikud tu
lemused on mõnevõrra mõiste- 
tavamad, sest nõudmisi on sel 
alal tublisti suurendatud.

Paistab silma, et ülikooli (täna
vused lõpetajad, kes nüüd tee
vad aspirantuuri sisseastumis
eksameid, tulevad nendega hästi 
toime. Nii on kõik eksamid soo
ritanud «viitele» J. Kangilaski, 
Tõnu Möls (biofüüsika erialale) 
ja Rein Sepp (teoreetilise füü- 
fika erialale), kes kavatsevad 
sooritada NLKP ajaloo sisse
astumiseksami asemel kandi- 
daadimiinimumi eksami dialek
tilisest ja ajaloolisest materia
lismist. Arstiteaduskonna tänavu
aastane lõpetaja Dan Marko- 
vitš sooritas selle juba väga 
heale hindele. Rein Raudsepp ja 
Ilmar Koppel (orgaanilise kee
mia erialal) sooritasid eriala
eksami koguni kandidaadimiini- 
mumi ulatuses. Jääb vaid soo
vida, et edaspidi kogu aspiran- 
tuuriaeg kulgeks niisama edu
kalt.

S. LAAR , 
aspirantuuri juhataja
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konnale selle kursuse üliõpilasele 
piletita sõidu eest Elva rongis. 
Siis korrarikkumised ühiselamus, 
raha laenamine (tagaii maksmise 
mõtteta) ja lihtsalt lapsikud tem
bud, mis sobivad pigem lasteae
da kui ülikooli. Igaüks eraldi 
võttes polekski nagu midagi eri
list, näib pisiasjana. Aga kõnes
olev vargus pole enam lihtne hu
ligaansus, see on summa, järel
dus kõigest eelnevast.

E. B R A N D

Fotodel: vene filoloogia osa
konna kommunistlikud noored 
(ülal) nõuavad aru B. Mänkolt 
(all). J. KEEV ALLIKU fotod
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Aaata on
möödunud 

päevast, millal 
ühe allakirju
tanu sulest ilmus meie ajalehes 
artikkel ÜTÜ vastsündinud psüh- 
holoogiaringist.

Allpool tõmbame jooni selle 
ringi käekäigust ja problemaa
tikast.

NII OLI
Võib nentida, et põhiline sea

tud eesmärk — «tutvuda ... 
kaasaegse psühholoogia problee
midega ja tegelda iseseisva uuri
mistööga» — on teoks saanud. 
Olid koosolekud, kus räägiti 
õpetavatest masinatest, psüh
holoogiast ja meditsiinist, an
dekuse ja võimete probleemist, 
mälufenomenidest ja muust. Ju
ba andekuse ja võimete prob
leemi puhul tegeldi teoreetilise 
uurimise kõrval päris praktiliste 
asjadega: koguti, vaatlusmater
jali Tartu keskkooliõpilaste koh
ta, korraldati nendega psühho
loogilisi eksperimente ning sel 
alusel kirjutati valmis rida töid 
nii spetsiaalse võimekuse kui 
üldse andekuse alalt. Need pol
nud enam refereerivad. Samal 
teel rühiti edasi. Nimelt jätkati 
eksperimentaalset suunda psüh
holoogide suvises  väl i laag 
ris K ä ä r i k u l  juulis-augustis. 
Välraraktika õigustas end täie-

Eesti NSV kergejõustikukoon- 
dise liikmete kohta, kes Kääri
kul valmistusid kolmandaks rah
vaste spartakiaadiks.

NII O N
Peale nimetatu on käimas üli

õpilaste individuaalsete erine-

Psühhoioogiaringis
vuste eksperimentaalne diagnos
tika, süvendatult toimub an
dekuse ja võimete edasine uuri
mine õpilaste juures, esitusküp- 
seks on saamas uurimus mate
maatilisest . andekusest, koosta
takse probleembibliograafiaid, 
uuritakse psühholoogia ajalugu.
Eriti laialdaseks on eksperimen
teerimise võimalused saanud 
seoses ekstperimendikabiinide 
ehitamisega laboratooriumisse.
See tagab resultaatide kõrge 
teadusliku väärtuse.

Pea votab

kujuks!"
Nii vastas Arstiteaduskonna I 

kursuse üliõpilane küsimusele, 
milline on esimene mulje üliõpi
laselust. Tegemist on palju: 
loengud, praktikumid, seminarid, 
aega aga hirmus vähe. Õppida 
tuleb iga päev. Aga siiski on 
tore! Ja küllap jõuab aja jook
sul üksteist ka põhjalikult tund
ma õppida.

Ligi 170 uut üliõpilast võeti 
tänavu vastu TRÜ Arstiteadus
konda. Neist 26 on Vaimud oma 
tulevaseks erialaks stomatoloo
gia,ülejäänud õpivad raviosa- 
konnas. Suur osa üliõpilastest on 
varem meditsiini alal töötanud.
Nii on grupp raviosakonna üli
õpilasi lõpetanud meditsiinilise 
keskkooli.

Nüüd on neil seljataha jäänud 
esimesed loengud kõrgemas õp
peasutuses. Nad on tutvunud 
arsti kutse-eetikaga, teavad, mis
sugused on meie maal arsti ko
hustused, ülesanded, õigused.
Arstilt nõutakse palju. Usal
datakse tema kätesse ju kõige 
kallim vara — inimese elu. On v й„ ц м
vaja mitte ainult teadmisi, vaid jikult: saadi rohkesti hinnalist 
ka oskust nende rakendam , eksperimentaalset materjali
sooja sudant ja osavotlikku 
hinge.

Et seda saavutada, tuleb kõi
gepealt õigesti ära kasutada need 
24 tundi, mis on meie käsutusse 
antud ja millest tudengil ikka 
kipub väheks jääma. Tähtis on 
algusest peale töötada õige päe- 
vagraafiku järgi. Siin tuleb üli
õpilastele appi anatoomiakatee- 
der. Töö on organiseeritud nii, et 
üliõpilased saavad ka õhtupooli
kuti kasutada õppevahendeid ja 
preparaate iseseisvaks õppimi
seks. Avatud on õppemuuseum.

Tähtis on kontakt vanemate 
kursustega, kogemuste vahetami
ne. Peatselt kavatsetakse kor
raldada I ja II kursuste ühine ise
tegevus- ja tutvumisõhtu, millest Ladina-Ameerika maade ja U SA  da arusaadavalt ja huvitavalt

probleem inime
se psühholoogili
sest mõjutami
sest sõna, värvi, 

dünaamika, kontrasti, uudsuse 
jne. kaudu!) ei ole otse silma
torkav olnud, on kuulajate arv 
teadusliku ringi kohta siiski 
piisav.

Rahvusvaheliste suhete ringis g j g
7. oktoobril pidas oma avakoos- see aitama ringi liikmeid lekto-

oleku rahvusvaheliste suhete riteks ette valmistada. On plaa-
ring, kus arutati ringi edasist nis anda neile ka teoreetiline
tegevuskava ja valiti juhatus. ettevalmistus materjalide kogu-

Ringi töö hakkab toimuma mise ja süstematiseerimise koh-
U SA  ja N A T O  maade suhete, ta, et neid auditooriumile esita-

võtavad osa nii eesti kui ka ve
ne õppekeelega rühmad mõle
malt kursuselt.

Missuguse hinnangu võib siis 
anda arstide 1 kursuse senisele 
tööle?

«Esimeste õppenädalate jook-

suhete, Araabia, Aafrika, Kesk- 
Ida ja Aasia maade sektsioonides 
(üks kord nädalas, esmaspäeviti 
kell 16). Töövormiks sektsiooni
des on nn. nädalaringvaated, kus 
iga sektsiooni liige esitab tähtsa
mate sündmuste analüüsi ühes

sul on üliõpilased innukalt töös, või teises riigis. See toimub dis-
õigeaegselt kohal,» ütleb kur- 
susehooldaja dotsent G. Rooks. 
«Töö on alanud suure intensiiv
susega. Loodame, et läheb sama
suguse innuga edasi!»

kussiooni korras. Niisugune moo
dus arendab välja õiged seisuko
had ja võimaldab orienteeruda 
tähtsates rahvusvahelistes sünd
mustes. Lisaks eeltoodule peab

Märkmikku sirvides

(Kimtpiaide.
teadmiseks: ka uuel õppeaastal 
jätkab oma tegevust ülikooli ki- 
nohuviliste ring.

Kui möödunud õppeaastal kor
raldati Aj aloo-Keeieteaduskon- 
nas kinoalane ankeet, siis selgus, 
et huvi kinokunsti vastu on 
suur, et kinos käiakse sageli, 
kuid hinnangud nähtud filmide 
kohta on nii mõnigi kord erine
vad. Seepärast tekkiski teadus
konna kinoentusiastide hulgas 
möte luua ring, kus kõik asjast
huvitatud saaksid vahetada mõt
teid nähtud filmide kohta, sest 
eks ühisest vaidlusest ja mõtte
vahetusest selgu tõde, mis viib 
meid lähemale kino kui kunsti 
mõistmisele. 9

Ring hakkas tegutsema käes
oleva aasta kevadtalvel tihedas 
koostöös «Kultuurikinoga». Ringi 
liikmed propageerisid ajakirjan
duses märtsikuus korraldatud 
«heade filmide kuud», mille kava 
koostamisel oli arvestatud ka 
ülalmainitud ankeeti, avaldasid 
kirjutisi, mis tutvustasid ja ar
vustasid selle kuu raames linas- 
tuvaid filme. Mõne filmi puhul 
korraldati ühiseid arutelusid.

Aprillis toimus kultuurihoones 
kinosõprade õhtu eemal «Vaiel- 
gem heade ja halbade filmide 
üle», kus kinoringi liikmed esi
nesid saalitäie tartlaste ees oma 
seisukohtadega küll «Ivani lap
sepõlve» ja «Palja saare», küll 
«Kolme musketäri» ja «Armas
tus Simlas» kohta.

Lisaks kõigele arvestas «Kul- 
tuurikino» direktsioon meelsasti 
ringi liikmete arvamusi ka edas
pidise kinorepertuaari koostami
sel.

Kui eelmisel õppeaastal piir
dus ringi liikmeskond vaid ühe 
teaduskonna kinohuvilistega, siis 
nüüd tahaks näha koos kinosõp- 
ru kogu ülikoolist. Selleks, et 
olla ringi liige, pole vaja min
geid spetsiaalseid eelteadmisi ki
nokunstist, vajalik on vaid huvi 
kino vastu ning tahe oma mul
jeid nähtud filmidest ka teistega 
jagada ja teiste arvamusi kuu
lata. Seepärast kõik endised rin
gi liikmed ja kinosõbrad kogu 
ülikoolist — taltsutagem oma 
tagasihoidlikkus ning tulgem 
kokku

teisipäeval ,  15. oktoobril  
kell 18 p e d a g o o g i k a -  

a u d i t oo r i u mi  

ringi uue tegevusaasta avakoos- 
olekule. Kõik mõtted ja ettepa
nekud ringi edaspidise töö kohtä 
on teretulnud.

G. GRÜNBERG
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KAS NII VÕI NAA?
Võib teha etteheiteid, et ring 

ei ammendanud kogu välja
kuulutatud problemaatikat (näi
teks distantssugestiooni). Aga 
see ei saanudki olla omaette 
eesmärk — ammendamine! Osa 
probleeme on jäänud ringi port
felli, osa neist küll valminud 
referaatide näol, kuid madala 
teadusliku läve tõttu. Seni on 
lahendamata küsimus ringi sta
tuudist: kas teaduslik või .popu
laarteaduslik ring? Ilmselt tuleb 
asjale läheneda seisukohalt, et 
ka populaarteaduslik mahutab 
enesesse rangelt teadusliku. Kas 
kitsale spetsialistide ringile või 
igale üliõpilasele? Nii ühele kui 
teisele, eriti silmas pidades, et 
ring on siiski üleülikooli- 
1 i n e. Iga asjasthuvitatu võib 
meil maha saada tõepoolest 
te ad u s l i ku  uurimusega ning 
ta esinemine ringi koosole
kul on määratud igale teisele as
jasthuvitatud. Kuigi meie rek
laam (näete, siin kerkib kohe üles

NII SAAB O L E M A
Sügis-tadveks on ringi juhatus 

kavandanud rea referaatkoosole- 
kuid, mõned neist koos teiste 
teaduslike ringidega. Nimetagem 
referaati geneetika ja psühho
loogia piirimailt kõige lähemas 
tulevikus, referaati psühholoo
giast psühhiaatrias jt. Nähta
vasti võib ainestikust enam
vähem kindlalt ette näha uuri
must psühhofarmakoloogiast, 
ülevaadet tänapäeva sotsiaal
psühholoogia ulatuslikust prob
leemistikust, valgusretseptorite 
haruldasest metalokalisatsioonist, 
ПГОЯГ amm ee r i t u d õpetamisest, 
hüpnoosist, mitmetest eksperi
mentaalsetest metoodikatest ja 
muust.

Et ülikoolis psühholoogiat eri
alana ei õpetata, siis on ette 
näha väikest loengutsüklit üldise 
psühholoogia valitud teemadel 
koos demonstratsiooinkatsetega. 
Silmaringi laiendamiseks tahe
takse tutvuda Leningradis asuva 
i n dustr i a alpsühholoogi a labor a - 
tooriumiga, ka füsioloog Vassil
jevi eksperimentidega, külastada 
mõnd Eesti erirežiimilist kooli.

Esimene koosolek toimub 17. 
oktoobril kell 18 pedagoogika- 
auditooriumis, kus kuuleme 
A. Mikelsaare ettekannet «Gee
nid ja psüühika».

Ü. M ATJU S  
I. SOOM ERE

Esimese üleringilise üritusena 
toimub 14. oktoobril kell 16 üli
kooli kohviku piljardisaalis 
M . Titma avaettekanne «Mõnin
gaid probleeme kaasaegsest Hii
nast».

Palume tulla kõigil asjasthuvi- 
tatuil. Uute liikmete registreeri
mine algab pool tundi enne ette
kande algust.

Tudeng, ära kõhkle ning ka
suta võimalust oma teadmiste 
täiendamiseks! Ringi juhatus

27.—30. novembrini toimub 
Tartus Balti liiduvabariikide ja 
Valgevene N SV  kõrgemate me- 
ditsiiniõppeasutuste üliõpilaste 
VI teaduslik konverents. Eel
tööd selleks suureks ja tra
ditsiooniliseks muutunud üritu
seks on juba käimas. Külaliste 
vastuvõtmine, paigutamine ja 
kultuuriline teenindamine ette
kannetest vabadel tundidel on 
juba ise omaette probleemiks, 
rääkimata konverentsist, kus 
esitatakse umbes sada ettekan
net.

Eelmised konverentsid on kõik 
õnnestunud ja, nagu arvavad VI 
konverentsi organiseerijad, peaks 
tänavunegi noorte meedikute 
kokkutulek korda minema.

I.-P. PADER NIK

JCCdde $ mžaaafiia-Keisiit
(Algus eelmises numbris.)

y
einz Krahn sõitis Bulgaa
riasse Saksa Demokraatlikust 
Vabariigist. Ta kuulub kõige 

suuremasse, temperamendikasse 
turistide gruppi meie laagris. 
Heinz õpib Dresdeni Pedagoogi
lises Instituudis füüsikat ja ■ma
temaatikat.

Kangekaelselt püüab ta kõ
nelda ainult vene keeles ja pa
lub, et parandaksin iga ta vea. 
Ta kordab õigeid venekeelseid 
vorme püüdlikult ja seab minu 
jutus artikleid õigeks.

Nii jõuame rääkida õige tõsis- 
testki asjadest.

«Meie perekond elab lahus,» 
jutustas Heinz. «Isa elab föde
ratiivsel poolel, meie ema ja õega 
demokraatlikus. Meie perekond 
pole kunagi koos.»

Heinz ei räägi sellest rohkem. 
Lamame laial parvel päikese 
käes ja aeglased rahulikud lai
ned tulevad nagu mõtted. Vaa
tame helesinist ainsagi pilveta 
taevast Musta mere kohal. Mõt
len Ostrovski laulule «Olgu jääv 
meile päike».

Kas proovida tõlkida Heinzile 
selle laulu sõnu? Ei. Ainult laulu 
mõtte edasiandmine ei ütle ju 
pooltki sellest, mida tahaksin ...

Ma ei ole ühtki oma eakaaslast 
kuulnud nii tõsiselt sõjast rää
kivat.

Me võime rääkida sõjast üks
kõik millisest aspektist, aga ome
ti alati kui lõppenud sündmu
sest. Heinz aga räägib minevi- 
Hust ja olevikust korraga.

«Ma ei tea, kuidas saaks saksa 
rahvas kokkuleppele ühise riigi 
loomise asjus. Ikkagi 18 aastat.., 
Inimeste teadvuses on juba palju 
erinevat.

Kokkulepe — see aga on ainus 
võimalus ...»

Tahan teada, kummal Saksa
maa poolel ta meelsamini elaks, 
kui ta saaks praegu millestki 
sõltumatult otsustada. Veeretan 
kaua seda küsimust peos ja kü
sin siis.

Ta vaikib kaua.

«Demokraatlikus. Kasvõi ainult 
sellepärast, et meil on toiduained 
odavamad kui läänes. Neil on 
masinad odavamad. Aga milleks

mulle oma auto? Mulle on tähtis 
hästi elada.»

Ootan, et ta lisaks veel midagi 
oma põhjendusele, aga selle ase
mel küsib Heinz järsku:

«Kas teil Eestis vihatakse 
sakslasi?»

Mida ta mõtleb?
«Ma tean, et sakslased valitse

sid teie maad seitse sajandit.»

Ahah. Nüüd mõtlen mina, en
ne kui rääkima hakkan.

Juba ammu oleme unustanud 
teineteise keelevigade paranda
mise ...

S
ofia idaosas ühiselamute ra-> 
joonis ootasime hommikuti 

üliõpilastega koos bussi, et lin-

Tomatikasvatajatel külas.

Vaade Sofia Riiklikule Ülikoolile.

na sõita. Silma torkas üliõpi
laskonna paljurahvuselisus.

Abas Hossein Hansani on rah
vuselt kurd. Ta õpib Sofia Riik
likus Ülikoolis kirurgiat. Varem 
on Abas Iraagis õppinud keeli.
Ta valdab seitset keelt, ja ta läks 
arstiteadust õppima ainult selle
pärast, et nii saab ta oma rah
vale kõige kasulikum olla.

Stipendiumide suurust aruta
me Abasi sõbra Angel Fendrini- 
ga. Angel on keemik.

Stipendiumide suurus on um 
bes sama mis meilgi, aga sti
pendiumi makstakse ainult 50 
protsendile üliõpilastest. Jutusse 
sekkub teisigi. Kuulame, vasta
me, küsime ise.

Parajasti siis, kui tänaval 
möödub grupp neeger üliõpilasi, 
poetab bussipeatuses seisev 
noobel noormees läbi hammaste:

«Näe, mustad negatiivid!»
See oli öeldud päris vaikselt, 

ometi nii, et kõik võpatasid . , .

T senka Kozuhharova ja Stef- 
ka Marinova on Lenin

gradi tekstiiliinstituudi üliõpila
sed. Moskva-Sofia rongis õpeta
sid nad meile kõige vajaliku
maid sõnu oma emakeeles: здра- 
вейте — tere, довиждана — nä
gemiseni, моля — palun jt.

Ja kuigi meil hiljem tihti hea
dest bulgaariakeelsetest sõnadest 
puudus tuli, mõtlesime nii mõ
nigi kord tagasi, et kolme täht
sama sõna hulka arvasid Tsenka 
ja Stefka «моля».

Kuulsime seda lausa igal pool 
Võlukepikesena asendas see ka 
pungil täis trollibussides trügimi
se ja pikema süukulutamise. Kui 
aga juhtusime linnades kogemata 
valel kohal tänavat ületama, 
hõikas miilits teeristilt «моля».

Neljanda bulgaariakeelse sõ
nana õppisime ütlema «благо
даря». Seda oli meil nii sageli 
tarvis.

Благодаря, другари!



SÜGISENE...

J. K E E V  A L L IK U  foto
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Teadmiseks kõigile ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool»
kaastöölistele

Ajalehe toimetus teatab, et kaastööd, 

mida soovitakse näha reedeses numbris, 

peavad laekuma toimetusse järgmiselt:

* fotod, karikatuurid, joonistused — es

maspäeval või hiljemalt teisipäeval kella 
poole üheksaks;

* ajaleheartiklid, informatsiooniline m a

terjal jne. esmapäeval või hiljemalt teisi

päeval kella kolmeks pärast lõunat;

* kuulutused ja teadaanded —  teisipäe

val või kolmapäeval enne kella kümmet.

Nimetatud tähtajad ei sõltu toimetuse 

heast või halvast tahtest, vaid trükikoja 

töögraafikust, mida me ei saa muuta. Hili

nenud materjalid jäävad ilmumata.

Ajalehe toimetus

HOMME KILL 20 <1
a l g a b  ü l ikoo l i  a u l a s

A V A B A L L
K u t s e d  j a o t a t a k s e  t e a d u s k o n d a d e  

a m e t i ü h i n g u b ü r o o d e  kaudu .

EKSKURSIOONIJUHID!
Neile üliõpilastele, kes eelmisel õppeaastal 

tegid läbi Tartu ekskursioonijuhtide õppused, 
kuid ei sooritanud kevadel katseid vastava 
kutse saamiseks, korraldatakse täiendavad kat
sed neljapäeval, 24. oktoobril algusega kell 17 
EKP  Tartu Linnakomitee saalis. Kaks päeva 
varem, s. o. 22. oktoobril kell 17 toimub samas 
konsultatsioon, millest palume kõiki nimetatud 
üliõpilasi osa võtta.

ÜET ja Tartu Matkaklubi

Oppe* 
jõud. j d

Kaagvere
metsad
kutsuvad...

Ning lai Peipsi, Alatskivi, Pa
lamuse, Taevaskoda kutsuvad 
meid.

Juba kuuendat aastat matka
vad nii rööpiikul kui Ka sneaail 
Eestimaa teedel Tartu Lliöpuasie 
Looduskaitseringi uikmea, juba 
kuuendat aastat improviseen- 
takse neil töömatkaael looduse 
raamatu lugemist: metsamees 
õpetab teistele kilomeetri kau
guselt tundma haiget metsa, 
ornitoloog õpetab veerima linnu
laulu aabitsat, bioloogide peod 
on täis väikesi kõnelevaid taimi 
(aga ainult neid, mis loodus
kaitse all pole ja mida murda 
tohib), filoloog juhatab jäljed 
kätte meie kirjanike-kunstnike 
mängu- ja loomingumail.

Juba kuuendat aastat räägi
takse geograafiaauditooriumis 
teaduslikust looduskaitsest, sel
lest üksikute loodusest tunde - 
hella südamega inimeste algatu
sest ja vraegusest ülemaailm
sest majanduslik-esteetilisest lii
kumisest. Ja meie ringi '^km ed  
ise pole kõrvaletõmbunud pealt
vaatajad, nad on tegutsejad — 
mitte inimese eest, vaid inimese 
jaoks õpivad nad kaitsma loo
dust (nad saavad ka ÜET raa
mes looduskaitseinstruktori ühis
kondliku elukutse). Ning ka juba 
ülikooli lõpetanud on jäänud 
truuks oma ringi põhimõtetele: 
ringi traditsioonilised sünni- 
päevapeod märtsikuus on täis 
humoorikaid jutte võitlusest 
salaküttide vastu ja metsloo
made eest, lahingutest rüüstata- 
vate parkide, rikutud jõgede, 
ilumeeleta inimeste pärast.

Kui arutult laastatud loodus 
teeb su südamele valu, siis ooda
takse sind looduskaitseringis, 
ühes populaarseimas meie üli- 
õpilasringidest — et sa tulevikus 
oskaksid kaitsta loodust mõtle
matult kurjade käte eest.

Meie esimene koosolek sel aas
tal toimub t ä n a  kell 20 suures 
geograafiaauditooriumis (Vane
muise 46, II korrus), kus kuule
me matkamuljeid Altaist, Sibe
rist, Askania-Novast ja mujalt.

M. REM M EL

ö ? o

Geneetikute töömailt
Alles see oli, kui möödunud 

kevadel paarkümmend bioloogia- 
osakonna üliõpilast kokku tulid 
ja geneetikaringi asutasid. Kes 
tuli niisama huvi pärast, keda 
meelitas ürituse uudsus, kellel 
olid kindlad eesmärgid ... Oli 
kuidas oli, aga nüüd vaetakse 
tehtut ning nuputatakse, mida 
edasi teha. Tegevusetust pole 
ÜTÜ noorimas ringis karta.

Igale, kes tunneb tõsist huvi 
asja vastu, on oma töö olemas. 
Ära ainult ise löö kartma ras
kuste ees, mida toob kaasa töö 
laboratooriumides. Eks siingi, 
nagu teadusliku töö puhul üld
se, tuleb loobuda nii mõnestki 
lõbust ja meelelahutusest, istu
da hilisõhtuni katsele taga, kur
vastada ebaõnnestumiste puhul 
ja rõõmustuda kordaminekute üle. 
Igaüks püüab siin natukenegi 
kaasa aidata looduse põhilise sa
laduse — pärilikkuse lahtimõtes
tamiseks. Ja kuigi töö on alles 
algusjärgus, kuigi alati pole sel
ge, kuidas ühte või teist kõige 
paremini teha, on noorte uurija
te töö tõsine ja aktuaalne.

Uuritakse bioloogilise infor
matsiooni ülekande võimalusi 
kõrgematel taimedel nukleiinha- 
pete abil, tegeldakse pärmide, 
nõgiseente ja ainuraksete genee
tikaga jne. Eriti tähtis on meie 
vabariigi seisukohalt töö pärmide 
geneetika alal — on ju meil ole
mas iseseisev «bioloogiline« töös
tusharu — söödapärmi tootmine. 
Laboratooriumis tehakse tööstu

ses kasutatavate pärmitüvede 
geneetiline analüüs, isoleeritakse 
tootmiseks kõige enam sobivad 
mutandid, katsetatakse, uuritak
se — kõik selleks, et aidata kaa
sa tootmisele.

Grupil üliõpilastel on uurimis
objektiks pisimad loomorganis- 
mid — ainuraksed, kelle keeru
lised ja omapärased rakutuuma 
tsüklid võimaldavad sooritada 
huvitavaid eksperimente. Ja mis 
peaasi: ainuraksete puhul, kus 
üks rakk on võrdne organismiga, 
saab uurida nähtusi, mille ole
mus kõrgemate organismide pu
hul jääb seletamatuks. Siin nagu 
modelleeritakse mitmesuguseid 
protsesse, mis leiavad aset ja on 
tähtsad hulkraksete rakkudes.

Praegu on ringi liikmetel «ko- 
hanemisperiood». Uuritakse kir
jandust, tutvutakse metoodikaga, 
aga mõne aja pärast on geneetika- 
kateedri aknad hilisööni val
gustatud. Veel pole palju neid, 
kes siin hakkavad tegema tõsist 
tööd: bioloogid Toomas Sutt, Tõ
nu Tamm, Jaak Soom, Ain Hein
aru jt. Asjahuvilisi tuleb aga 
järjest juurde. Sagedasteks küla
listeks on Arstiteaduskonna üli
õpilane Avo Mikelsaar ja mik
robioloog Jüri Planhof. Nemadki 
tahavad oma katsetused geneeti- 
listele aladele üle viia. Teretul
nud on aga kõik, kellel on soov 
pühenduda teadusele, täis sala
dusi ja revolutsioonilisi avastusi, 
— geneetikale.

R. SALURI

Vajatakse diktoreid

ee-n isit& fttd il
Astugem kõiik äsja asutatud 

kehakultuurikollektiivi liiikmeiks! 
Kollektiiv seab oma töö eesmär
giks meie töötajate tervise ja 
töövõime säilitamise ning püüab 
seda teha ikõigile vastuvõetavas 
vormis. Kolleiktiivi juhtimiseks 
valiti 11-liikmeline nõuikogu, 
kuhu (kuuluvad kõigi teaduskon
dade esindajad: Arstiteaduskon
nast J. Sööt ja E. Lepp, Keha
kultuuriteaduskonnast E. Eha- 
veer, Ajaloo-Keeleteaduskonnast 
H. Lutriik, Füüsiika-Matemaatika- 
teaduskonnast U. Palm, Bioloo-

gia-Geograafiateadusikonnast 
A. Marksoo, Õigus-Majandustea- 
duflkonnast E. Salumaa ja raa
matukogudest E. Hansson.

Nende isikute poole ja otseselt 
ülikooli Spordiklubisse võikski 
pöörduda iga asjahuviline, et 
saada lähemat informatsiooni, 
avaldada oma soovi spordialaga 
tegelemiseks või massiüritusest 
osavõtmiseks.

Pidevalks kehakultuuriga tege
lemiseks on meil järgmised või-

TRÜ — KMI
Ülikooli ajalehe 26. april'lil il

munud numbris oli sama peal
kirja all juttu meie valgepaiiu- 
rite võistlusreisist Kaunasesse ja 
Ruga. Läinud nädalavanetus 
tõi leedulased vastukülaskäigule.

Ilmataatki näis meie sõprust 
soosivat: mängude ajaks katkes
tas ta vihmasaju ning alles 
vöistiuste lõppedes näitas jälle 
halli ja pahurat nägu.

Kui kohtunikud liitsid saa
dud võidud-kaotused, selgus 
meie seitsmepunktüine ülekaal 
(15:8). Ülikooli nelja tütarlapse 
(I. Häling, E. Ergma, M. Toht 
ja L. Pärni) vastu ei suutnud 
leedulannad midagi korda saata 
(kümnest kohtumisest kogusid 
nad 12 geimi). Sellele vaatamata 
jäid Kaunase Meditsiinilise Ins
tituudi tennisistid rahule: mees
te osas jäi väike paremus neile, 
kuigi alles põnevate heitluste 
järel. Näiteks pidi H. Moks alla 
vanduma P. Baltrunasele 5:7, 
8:6, 5:7 ning I. Kuusmann 
S. Labanauskasele 2:6, 6:3, 1:6. 
Suhteliselt nõrgemad olid P. Mai
miku ja M. Kaljumetsa vastased 
ning seevõrd kerged ka võidud.

Veel pool päeva külalistega, 
siis saatsime nad teele kokku
leppega viie kuu pärast taas 
kohtuda, seekord Leedus.

P. M AIM IK

TRÜ KLUBIS
T A N T S U K O O L I  endiste 

liikmete kogunemine ja uute 

registreerimine toimub klubis 

(Tahe tn. 29) homme kell 16. 

Lauljate registreerimine

v o k a a l a n s a m b l i t e s s e

toimub teisipäeval, 15. ok

toobril kell 19—21 klubis.

S Õ N A K U N S T I- JA  N Ä IT E 

R IN G  võtab vastu uusi liik

meid klubis esmaspäeval, 

14. oktoobril kell 19.

Ülikooli raadio- 
stuudios, eriti aga 

foto-kinokabinetis 
on suur vajadus 
heade diktorite jä
rele, kes oleksid või
melised lugema il
mekalt ja hästi 
teksti niihästi raa
diosse kui ka filmi. 
Vähe sellest — seo
ses õppefilmide too
dangu suurenemi
sega on meil vaia 
inimesi, kes diktori- 
oskuste ning -või
mete kõrval oleksid 
suutelised toimeta

ma filmistsenaa
riume.

Asjahuviliste sel
gitamiseks korralda
takse meie ajalehe 
toimetuse ja ülikooli 
raadiostuudio poolt 
vastav konkurss, 
millest võivad osa 
võtta kõigi teadus
kondade üliõpilased. 
Osavõtjaid registree
ritakse kuni 21. sep
tembrini ülikooli 
ajalehe toimetuses 
(peahoone 3. korrus). 
Selleks lasta toime
tuse u lesel olevas

se kirjakasti sedel 
märgusõnaga «Dik
tor». Sellele märki
da nimi, teaduskond 
ja aadress. Konkur
si kuupäev, koht 
kellaaeg, žürii koos
seis ning võistluse 
tingimused teatatak
se meie ajalehe 
järgmises numbris.

Väljavalituile kor
raldatakse vajalikud 
Õppused ÜET liinis 
ning nad saavad 
vastava ühiskond
liku eriala.

Alatiselt tegutsevas agitpunk
tis nr. 8 (Vanemuise tn. 46) esi
neb teisipäeval, 15. oktoobril 
kl. 19 TRÜ õppejõud J. Raid 
ettekandega teemal «Lääne- 
S a k s a m ä a  — r e v a n š i s m i  
ja mi l i tar i smi  k e s k u s  
Euroopas» .

Järgneb film «Vabariigi sünd». 

♦

Ü l d k e e l e t e a d u s e  r i n g i  
koosolek toimub kolmapäeval, 16. 
o k t o o b r i l  kell 18 auditooriu
mis nr. 5.

Päevakord.

1. Prantsuse keele osakonna II 
kursuse üliõpilase T. Kõiva ette
kanne «Ühe sufiksi rahvusvahe
line levik.»

2. Soome-ugri eriharu üliõpi
lase A. Mellese vestlus «Üle
liiduline fennougristika-alane 
konverents Užgorodis».

3. Juhatuse valimine.

maiused: põhivõimlemine mees
tele ja naistele (pöörduda võim
lemise kateedrisse U. Sa'hva ja 
E. Peebo poole), võrkpall mees
tele ja naistele (pöörduda J. Un- 
geri poole kehalise kasvatuse ja 
spordi kateedris ja N. Kutti 
poole kehalise kasvatuse ja 
sporditeooria kateedris). Ujumis- 
huvilistel pöörduda E. Mõtliku 
poole (samuti viimati mainitud 
kateedris), orienteerumis- ja 
suusaspordihuvilistel O. Allika 
poole (suusaspordikateedris). Kes 
aga tahavad uisutada, tennist 
mängida jne., pöördugu oma 
teaduskonna esindaja poole.

Põhiliste massiüritustena haka
takse korraldama orienteerumis- 
ja suusaimatku. Need toimuvad 
Tartu lähimas ümbruses või 
väljasõitudena TRÜ spordibaasi 
Käärikule.

Sektsioonid hakkavad korral
dama sõprusvõistlusi teiste õppe
asutuste õppejõududega, teadus- 
kondadevahelisi võistlusi jne.

TRÜ Spordiklubi

Auto-motokabinet korraldab
20. oktoobril algusega kell 9 tea-
duskondadevahelised ökonoom- 
sus-täpsussõidu

võist  Iused  
s õ i d u a u t o d e l e .

Lähemaks informeerimiseks ja 
registreerimiseks palutakse tulla 
15. oktoobril kell 18 V. Kingissepa 
tn. 19, aud. 1 (III korrusel).

ф| 41" #  Ф  *

91аатЫкщ 
ja uued kg&jad

Teadusliku Raamatukogu kü
lastajate arv vähenes juulikuus, 
augusti esimestest päevadest ala
tes on jällegi kõik kohad luge
missaalides hõivatud. Siin tegid 
ettevalmistusi eksamiteks üliõpi
laskandidaadid. Enamik nendest 
on nüüd registreerunud raamatu
kogu lugejateks.

Raamatukogu kasutamise või
malused avardusid 1. septembrist 
alates, millal Teadusliku Raama
tukogu lugemissaalid on avatud 
tööpäevadel (välja arvatud lau
päev) kl. 8—22 ja abonement igal 
tööpäeval (välja arvatud laupäev) 
kl. 14— 19, laupäeval kl. 10— 14, 
Nimetatud kuupäevast alates on 
võimalik värsketel üliõpilastel 
kasutada ka TRÜ õpperaamatu
kogu (V. Kingissepa 15-a), kus 
registreeritakse lugejateks I kur
suse üliõpilasi (ka neid, kes on 
sisseastujatena registreeritud lu
gejateks Teaduslikus Raamatu
kogus).

Õpperaamatukogu lugemissaa
lid on avatud igal tööpäeval 
(välja arvatud laupäev) kl. 8—22, 
laupäeval kl. 8— 17, pühapäeval 
kl. 12—18, abonement aga kl. 
13— 18, laupäeval kl. 10—15.

Et raamatukogu kasutamine 
läheks ladusalt, selleks organisee
ritakse Teaduslikus Raamatuko
gus õppusi. I kursusele viiakse 
need läbi 4 tunni ulatuses, täna
vu korraldati neid ka mittestatsio
naarsetele üliõpilastele, õppustel 
räägitakse raamatukogu kasuta
mise korrast, õpitakse kataloogi
dest kirjanduse leidmist ja tut
vutakse kõige vajalikumate teat
meteostega. Jällegi lisa koormu
sele, kurdavad võib-olla värsked 
üliõpilased. Kuid nad on koge
nud ka seda, et raamatukogu
hoidja abita on raamatukogu ka
sutamine võrdlemisi raske. Õppu
sed aitavad need raskused võita 
ja aja kokkuhoid on suur.

Jääme ootama uusi lugejaid!

K. Lepik 

Toimetaja H. PEEP

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop Tellimise 
nr. 7762. MB-07396.
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M U LJEID  Ü H E LT  SEM IN ARILT
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Kõigi maade projetaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

R E E D E L , 18. O K T O O B R I L  1963

Aktiivne, asjalik arutelu

Kääriku sügisene värvidekül- 
lus võlub siia sportlasi ja loo
dusesõpru. Sel nädalalõpul kip
pus järvel ja staadionil valitse
jaks jääma looduserahu: üliõpi
lased — komsomolikomitee liik
med — eelistasid auditooriumi.

«Me tulime Käärikule tööd te
gema,» avab laager-õppuse Karl 
Adairr.* on.

•  Missugune on komsomoliko
mitee koht ülikooli elus?
•  On sinu töös sügavust, sise

mist veendumust?
•  Kes sa oled oma kursusel?
•  Missugused konkreetsed üles-, 

anded seisavad meie ees?
Niisuguste probleemidega tuldi 

seminarile.

Milles seisneb komsomolitöö?

Mure, hoolitsus inimese eest — 
siit algab sinu tööpõld, komso- 
moliaktivist. Kui palju on aga 
formaalset suhtumist inimesesse! 
Nn. pingerida, mille abil suuna
takse üliõpilasi töökohtadele. 
Poliitinformatsioonid oma prae
gusel kujul. Üliõpilastele anta
vad iseloomustused. Kas pole 
õigem, et iga üliõpilane saab 
iseloomustuse oma kaaslastelt? 
See arutatakse läbi. Ja viimasel 
kursusel ei otsusta töökohta 
keskmine eksamihinne, vaid see, 
kes sa oled o l n ud  5— 6 

ülikooliaasta jooksul.
4

öeldakse: «Meie üliõpilased
on passiivsed. Tänapäeva noo
red on üldse ükskõiksed.»

Kas on olemas pass i ivset  
noorsugu?

Inimene astus komsomoli. Te
ma jaoks kirjutati arvestussekto- 
ris punasekaaneline raamat — 
komsomolipilet. Möödub kuu, tei
ne. Ta ei tule komiteesse oma 
pileti järele. Keegi komitee liik
metest ei ütle talle sõnakest. Nii
sugune juhtum oli ülikoolis.

Kursuse grupiorganisaator toob 
komiteesse tööplaani:

1. Poliitinformatsioon.
2. «Vanemuise» ühiskülastus.
3. Poliitinformatsioon.

Allkiri.

Kas komitee liikmed tõesti ei 
näinud oma kursusel komsomoli
töö surma — formaalsust?

Ei saa rääkida passiivsest noor
soost. Aga passiivsest komsomoli- 
aktivistist?

Alates käesolevast semestrist 
on noorematel kursustel võtnud 
kursusevanema ülesanded endale

komsomolibüroo. Komsomol ju
hib kursust.

Tugev aktiiv on II kursuse 
juristidel, kes loobusid kursuse 
juhendajast. «Lapsehoidja» ame
tikoht ei õigusta ennast. Tõeline 
intsiatiiv kuulugu kursuse kom- 
somoligrupile. Seminaril toodi 
näide meie vabariigi keskkoolist, 
kus klassi komsomoligrupp pa
neb veerandi lõpul tunnistusele 
hinded. Aga kujutame ette peda-

Vaidluses sel
gub tõde, on Pee
ter Maimik, Kai
do Pihlakas ja 
Priit Järve veen
dunud (ülal).

Momendil ju
hendab seminari 
Priit Järve (kõr
val).

Ü. PUUSEPA 
fotod

googi, meie lõpetajat, kes järg
misel sügisel läheb sellesse kooli. 
Ta ei oska toetuda komsomolile, 
ta ei näe selle organisatsiooni 
jõudu. Ja ka tema tahab 
saada «lapsehoidjaks» ...

See, et ei saaks rääkida ain
sastki passiivsest komsomolitöö
ta j ast, on oma teha. ÜLKNÜ 
Keskkomitee ajakirja «Komso- 
molskaja žizn» viimases numbris 
öeldakse diskussiooni «Kes on 
süüdi: «passiivne noorsugu» või 
komsomolikomitee?» puhul järg
mist:

«Komsomoliorganisatsiooni töö 
sõltub tema sekretäri organisaa- 
torivõimetest, komitee aktiivsu
sest. Sellest, kuidas sekretär os
kab suunata seda aktiivsust... 
Teiseks: kas komitee oskab tõm
mata enda ümber kommunistlik
ke noori, suunata igaüht põhilise 
eesmärgi poole?»

Asjalikud arutlused, vaidlused, 
kus üksteist enam ei kuule. Semi
naride juhendajatel Karl Adam- 
sonil, Priit Järvel, Mikk Titmal

ja E KP  Keskkomitee instrukto
ril Elsa Pajumaal polnud vaja 
vaidlusi provotseerida.

Vahepeal — auditooriumist 
välja. Puhkeõhtule. (Muide, ko
mitee liikmed peaksid oma Kää
rikul improviseeritud kavaga 
esinema TRÜ klubis — menukas 
õhtu oleks kindlustatud.) Orien- 
teerumisvõistlusele. Jooksma lä
bi vihma. Nii kasvab kollektiiv.

Ü. PUUSEP

Jaano Odar, Kaido Jaanson ja Enn Markvart. Kes talle
tab näpunäiteid märkmikku, kes mällu.

Võetud suund 
osutus õigeks
Möödunud õppeaasta kevad

semestril räägiti palju komso
molitöö ümberkorraldamisest, töö 
raskuspunkti kandmisest komso- 
moligruppidesse. Selle esimestest 
tulemustest võis õigusteaduskon
na aruande- ja valimiskoosolekul 
sekretär A . Lukk juba ette kan
da. Võrreldes sügissemestriga vä
henes kevadisel eksamisessioonil 
puudulike hinnete arv poole võr
ra, ka puudutud tundide arv lan
ges 1416 tunnilt 644-le. Aktivisee
rus teaduslik töö. Teaduskonna 
konverentsil esitati 9 ettekannet, 
5 neist said auhinna üleülikooli- 
lisel võistlusel. Ainuüksi need 
faktid näitavad, et võetud suund 
osutus õigeks. Tänavu tahetakse 
seda jatkata. Peamisi kitsaskohti 
lahendatakse kollektiivselt kur
suse koosolekutel.

Teaduskonnas tehakse tublit 
ühiskondlikku tööd: 16 üliõpilast 
töötavad ühiskondlike abiproku
röridena, 20 noort lektoritena. 
Suvistel töödel näitasid peaaegu 
kõik endid heast küljest, eriti 
tublid olid Uno Rink, Aivo Ots 
ja Siim Kirsipuu.

õppeaasta jooksul korraldati 
huvitavaid üritusi, nagu kohtu
mine Tartu linna esimese kom
somolisekretäri sm. Sverdloviga, 
räägiti kerge muusika probleemi
dest jne., kuid noorte osavõtt 
nendest oli väike. Rida üliõpilasi, 
nagu Altmäe, Merilo jt. ei su
vatsenud osa võtta suvistest töö
dest.

N L K P  Keskkomitee juunipleenum esitas parteiorganisatsioo
nidele tõsised nõuded ideoloogilise töö tugevdamiseks, selle mõju 
suurendamiseks kommunistliku ühiskonna inimese kasvatamise 
eesmärgil. TRÜ parteiorganisatsioon on sellest lähtudes seadnud 
meie töös esiplaanile üliõpilaste kasvatamise teadlikeks, aktiivse
teks kommunismi eest võitlejateks.

See mõte kujunes teljeks, mille ümber toimus aktiivne arutelu 
ülikooli parteiorganisatsiooni aruande- ja valimiskoosolekul 14. 
oktoobril.

Parteiorganisatsiooni ideoloogiline töö oli aruandeperioodi 
jooksul suunatud proletaarse internatsionalismi ja sotsialistliku 
patriotismi kasvatamisele üliõpilastes, poliitilise valvsuse tõstmi
sele, ründavale ja leppimatule võitlusele kodanliku ideoloogia, 
natsionalistlike meeleolude avalduste ja kommunistliku moraali 
reeglite rikkumise vastu.

Sm. U. Polisinski, esitades aruande TRÜ parteikomitee aasta 
jooksul tehtud tööst, märkis rea olulisi edusamme ideoloogilises 
kasvatustöös. Suurt tähelepanu on pühendatud kasvatustööle ühis
elamutes. Parteikomitee saavutas paremaid tulemusi kõigi ühis
kondlike organisatsioonide töö koordineerimisel. See aga omakor
da suurendas märgatavalt ideoloogilise töö mõjukust, muutis ta 
sihikindlamaks.

Nii aruandes kui ka sõnavõttudes rõhutati, et mõningat edu on 
saavutatud individuaalses kasvatustöös üliõpilaste hulgas. Kah
juks ei ole aga see ülitähtis töövorm veel kaugeltki niisuguse au 
sees, nagu ta seda väärib. Sm. F. Klement ja teised sõnavõtjad 
märkisid, et kasvatustöö saab viljakas olla vaid nimelt indivi
duaalse lähenemise korral kasvatatavasse. Raske on mitte nõus
tuda selle seisukohaga. Sm. Ü. Iialdna tõi oma sõnavõtus näiteks 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna kollektiivi, kus edukalt raken
datakse individuaalse kasvatustöö suunda, ühendades selle tea
dusliku juhendamisega.

Tähelepanu kandus ka kasvatustöö teisele küljele — üliõpi- 
laskollektiivide e n e s e k a s v a t a m i s e  küsimusele. Toodi mõ
ningaid näiteid, mis kõnelevad sellest, et printsipiaalse, kollektiivi 
kasvatava enesekriitikaga ei ole lood kaugeltki korras nii mõnes
ki üliõpilasrühmas. Puudu jääb üliõpilaste hulgas just printsi
piaalsusest nii oma kui ka kaaslaste tegude hindamisel. Seda rõ
hutas oma sõnavõtus E KP  Tartu Linnakomitee esimene sekretär 
sm. V. Meister. Kõneleja järeldus, et just see peaks edaspidi 
seisma parteiorganisatsioonide tähelepanu keskpunktis, leidis koos
oleku poolt üksmeelset toetust.

Kõlama jäi ka seisukoht, et järjest suurem peab olema iga 
õppedistsipliini kasvatav osa. On ju õppeprotsess see, kus toimub 
ülikooli tingimustes peamine võitlus kodanliku ideoloogia mõjude 
vastu, võitlus minevikuigandite väljajuurimise eest. Kahjuks ei 
ole parteiorganisatsioonid selles olnud oma ülesannete kõrgusel. 
Kontroll õppetöö kvaliteedi üle on piirdunud peaasjalikult tea
dusliku ja metoodilise iseloomuga küsimusteringiga. Vähe on par
teiorganisatsioonid tähelepanu pühendanud loengute, seminaride 
jne. kasvatuslikule aspektile. Seetõttu ei anta mõnede õppejõudude 
loengutes teravat kriitilist hinnangut kodanlikele teooriatele, esi
neb apoliitilisust, objektivistlikku käsitluslaadi.

Nii ettekandes kui ka arvukates sõnavõttudes leidis vaagimist 
veel hulk teisigi kasvatustöö paremustamisega seotud küsimusi. 
Analüüsiti Ühiskondlike Erialade Teaduskonna tööd (sm. J. Raid), 
rõhutati vajadust taaselustada üliõpilaste seas nii suures aus 
olnud ühiskondlikult kasulikud tööd (sm. F. Kudu) jne.

Kasvatustöö aktiivne ja asjalik arutelu parteikoosolekul on 
kahtlemata heaks eelduseks sellele, et kavandatud ülesanded ka 
edukalt ellu viiakse. See on heaks panuseks ülikooli kommunistide 
poolt juunipleenumi otsuste täitmisel.

TRÜ parteiorganisatsioon valis uue komitee järgmises koos
seisus: sekretär L. Raid, liikmed F. Klement, A. Blumfeldt, 
K. Adamson, H. Kurm, K.-S. Rebane, D. Metšetin, I. Sildmäe, 
A. Rõõmusoks, U. Polisinski, A. Talvik, K. Rägo, J. Riiv, K. Siili

vask, J. Kalits, K. Püss ja J. Unger.

Ü E T

Lektorid-propagandistid!
Õppetöö lektor-propagandisti juurde kell 17. II õppeaastat

erialal algab teisipäeval, 22. ok- jätkavatel seltsimeestel ilmuda
toobril. I kursusele registreeru- samasse kell 18. õppus ise toi-
nud üliõpilastel palutakse kogu- mub AÜN Tartu Kultuuri-
neda keemiahoone valvelaua hoones.

Matkainstruktorite
ühiskondliku eriala taotlejatele auditooriumi (Vanemuise tn. 46,
algab käesoleval nädalal õppetöö II korrus), et a r u t a d a  eda-
Ühiskondlike Erialade Teadus- sist t e g e v u s k a v a .  Neile,
konnas. Üliõpilasi, kes möödunud kes käesoleval sügisel alles alus-
aastal võtsid osa loengutest, pa- tavad õpinguid, toimub samas kell
lutakse koguneda järgmisel ree- 18.30 a v a l o e n g ,  
del, 25. oktoobril kell 17 hügieeni-

Kus on südametunnistus?

A. PARK

Kolmapäeval arutas ELKNÜ 
TRÜ Komitee olukorda ÜET-sse 
registreerumisel. Siiani on ÜET 
tööst osavõtuks registreerunud 
490 üliõpilast. Mida mõtlevad aga 
komsomoliaktivistid Majandus
teaduskonnas (sekretär I. Sii- 
mon), farmaatsiaosakonnas (M. 
Müür), keemiaosakonnas (T. Ten
no), raviosakonna I ja II kur

susel (P. Luga) ja raviosakonna 
III kursusel (M. Martinson), kust 
ei ole laekunud ühtegi  aval
dust? Rahule ei saa jääda regist
reerimisega stomatoloogiaosakon
nas (E. Soovik), eesti filoloogia 
osakonnas (R. Pärtel), Bioloogia- 
Geograafiateaduskonnas (E. Pär
namägi) ja vene filoloogia osa
konnas (I. Luukas).



Meie suvi © Meie suvi ® Meie suvi
Teine vahetus suvistel «Ш Ш зШ  Läbi kaheteist-
. * • • • ^ 1  а laste-maalrite brigaad. vai tutvusime ümbrusega (ja

T  О  I Objektide staape juhtisid üli- eriti Pärnu jõega). Tänavu avanes meie geograa- т|
(j v f  vf v J L A  õpilased. Staabiülematena tööta- Esimene tööpäev oli laupäeval, fiaosakonna üliõpilastel esma- /f-* ^  IW (b/%/%

sid: Balti Soojuselektrijaama Tüdrukud läksid võsa raiuma, kordselt võimalus sooritada me- /Ег /I J| )У1}Пё. )jll (LP
Tartu Riikliku Ülikooli üliõpi- ehitusel Avo-Vapper Lukk, Vii- netluspraktika okeanograafia alal *■ li ii mf li

lastel on juba aastate jooksul jandis maaparandustöödel Jaano 1 *¥* •  NSVL Kõrgema ja Kesk-erihari-
kauniks traditsiooniks kujune- Odar ja Tori maaparandusobjek- | 1 | П '0 ! Ю Г  1  O O S  duse Ministeeriumi õppeteadusli- ningradi, Kaasani, Minski ja
nud töötada suvisel õppetöö til Jaan Vainu. Staapide liik- О  kui laeval «BATAISK». Meie Tartu), kolme instituudi (Lenin-
vaheajal. Narva, Viljandi, То- metena aitasid töö ja kultuurse , cm, nnQi i_-vifap4t viis noort geograafi — Ene Kai- gradi Hüdrometeoroloogia, Odes-
ri — need kohad on palju- puhkuse organiseerimisel palju P“1®*“ P° “f.,. ..... jo, Silvi Piirsoo ja Rein Põder sa Hüdrometeoroloogia ja Le-
dele üliõpilastele tuttavad just kaasa ning olid oma töössesuh- P J '  (III k), Vaido Kraav (IV k.) ja ningradi Laevaehituse Instituu-
suviste tööde kaudu. Sageli on tumisega teistele eeskujuks Pia J aoxus j aigi Kuni vane se p Rein Tamsalu (V ^ ) _  moodus- di) üliõpilased ning Murmanski
Ulatunud meie üliõpilaste töö- Valtna (stomatoloogiaosakonnast), . , .Г "": , .....~тг „ , j. tasid murdosa 250 üliõpilasest ja Kõrgema Merekooli kursandid.
mehekäed ka kaugemale kodu- Priit Lõuk, Rein Kärner (Füü- jumkonnaie oo oli. g kursandist koosnevas praktikan- Meie Tartu Riikliku Ülikooli üli-

vabariigi piiridest. sika-Matemaatikateaduskonnast), “StSt oaarilkoSalnimelt tide rivis‘
1. augustil asus tööle teine va- Malle Aru, Uno Pender ja Hei- Didanud traktorid tõsisele töö- OPP^sed rikkalikult aparatuu-

hetus. See polnud küll nii arvu- no Kruusma (Õigusteaduskon- temDole vastu Päevaülesandeid г̂ а varustatud laeval olid orga-
kas kui esimene, kuid töökäsi nast). ületati pidevalt Vahetuse iook- niseeritud eeskujulikult. Laeva
jätkus siiski paljudele objekti- Oma tööarmastuse ja eeskuju- ® lõudsä tüdrukud nuhastada 50-liikmelise meeskonna ja eks- li Ш (i ^
dele: liku distsipliini poolest olid teis- tihpJagt Vn4aqt ß hpktarit maad peditsiooni teaduslike juhendajate

•  Balti Soojuselektrijaamas tele eeskujuks Kadrin Keres, rvõiHnHoit üIp töö oli korraldatud selliselt, et õpilased ei jäänud teadmiste ja 
töötas 33 üliõpilast; Hilja Iher, Karla Loide, Mart P т з ^ive p iga praktikant tegi läbi nii kõik oskuste omandamisel teiste var-

•  koondise «Eesti Põlluma- Aints, Rein Hanstin, Reet Pai- рй , , äi.. , okeanoloogilised tööd laeva ühek- ju. Hoopis vastupidi — 4cõigi meie 
jandustehnika» Viljandi rajooni si (Füüsika-Matemaatikateadus- nnnrtp„_ °114 *  kinn  ̂ 803 uurimisrühmas (laboratooriu- viie geograafi nimed on loetle- 
osakonnas - 35 üliõpilast; konnast), Asta Enno, Anne Kivi- pI M - i i й mis) kui ka kõik tavalisele mad- tud 19 parima üliõpilase hulgas,

•  Tori näidissovhoosis -  23 saar, Vello Vensel (Majandustea- ^  Piauaei. ivxuidugi ei jaetua rusele ettenähtud toimkonnad, kellele «BATAISKI» kapten sm. 

üliõpilast; duskonnast), Enn Pihla, Ants ^rn n  r tS S hS ?  mprfdi Nel â kuu vältel omandati hüd- I. J. Fenik avaldas oma käskkir-
•  Tartu Linna Stomatoloogia Konik (Õigusteaduskonnast), a LtetnreinnniH * roloogiliste, batomeetriliste, hüd- jas tanu laitmatu distsipliini ja 

Polikliiniku remonttöödel — 17 Alevtina Karjakina, Jevdokia Dni£  *a rokeemiliste, meteoroloogiliste, praktika eeskujuliku sooritamise 
üliõpilast; Varšavskaja, Asta Kaasik (Arsti- mareograafiliste ja hüdrobioloo- eest. Rõomu ja uhkustundega

•  Põlva rajooni Gorki-nimeli- teaduskonnast) jpt. hrvhiwiS^vinHiwP giliste uurimistööde metoodika loeme juhendaja poolt antud ise- 
ses kolhoosis — 12 üliõpilast; Tööde organiseerimine oli kõi- 3 P£°L,H °  r1lttll •_ ning saadi kogemusi hoovus- loomustusest, et parimaks üliopi-

•  ülikooli majandus- ja kapi- kidel objektidel hea ja seetõttu йгя̂ п я р 1» nii kõikirip te mõõtmise. elektrooniliste ise- laseks õppelaeval oli me i e  uli- 
taalehituse osakonnas — 21 üli- tööseisakuid ei esinenud. Selle пк1„. г’11я ^ гргт1<4р1 kirjutajate rakendamise ja selle- kooli üliõpilane, IV kursuse geo- 
õpilast; tagasid staapide tihedad sidemed UKSmfeln<: otsus’ tuiia Jar§misei kohaste kameraaltööde alal. graaf Vaido Kraav.

•  vastuvõtukomisjonis, ka- ja koostöö tööandjatega. aas Jane. Laeval oli üliõpilasi üheksast Dots. L. VASSILJEV 
teedrite juures jm. — üle 40 üli- Töö polnud üliõpilastel ees- J. VAINU, kõrgemast õppeasutusest, seal- *
õpilase; märgiks omaette. Eelkõige oli Tori II vahetuse staabiülem-- hulgas viie ülikooli (Moskva, Le- «Bataisk» — 8000-tonnise vee

lt pioneerilaagrites ja Tartu see kuu tore, kosutav puhkus, • ■ ■■ — -- ■— ■ ■ ...... " ■ -- väljasurvega õppelaev — alustas
linna majavalitsuste juures — mille jooksul korraldati ekskur- reisi Murmanskist juuni alguses.
36 üliõpilast.  ̂ sioone, väljasõite, ^kino ja teatri ^ poolteist kuud töötasime

* Tublid ôlid üliõpilased kõiki- vaid diskussioone!'arutati ühiselt kraadi udus  ̂ning niiskuses. Suu-

к uks loeti kinnituse saamist̂  hoo-̂

lt aitas palju kaasa meie üliõpi- töös. ^  _ ^  ' nähtamatuid vagusid Norra

А  I A l  О  П I A M P 1 Murdeuurijad S Kasepalu, E. Lepik ja A. Valmet tutvu- lünges^^õhjfmerre^ kZ™M-
M J A L V / U L M I N C  mas keele ûhl vahendusel taimedega Kirbla kulas Haapsalu me üle esimese tõsi'sema tormi

ж  Ä  _ _  _  rajoonis. Unustamatu oli 20. augusti hom-

F w  I W B  А  Д  I  Inglise kanalis. Ühel pool lae-
— .....—  '■■■ -- --- 1--= ;- - --1 .................... va avanes Prantsusmaa ning Ca-

____ lais, teisel pool vana Albion Dove-

4 —31 juulini kaevati Saare- kappadega vastu Aea kui me ^  П ;=1 р э Viks tihtigi vesi turbakraavist. Ja ri kriidikaljudega. Biskaia lahest

maa p i n n ^  väW  154 m« mulda, fuba SafAmaa õiutl)lfme maiS! W  0 5  U II turba^ s'd> lUr^ df nd! Pääsesime tormita ja edasi või-
Leiti potiikilde ning raudnaelu ja nud, ununes pealtvaataja osa. . 3 , sime lisada loetelusse Hispaania
kaks ahjualust (viimased olid Päeval on meri ilus. öösel on C f p  П И П П knibivad. Iga patsi ülestõstmisel ja Portugali nimed, mille ranni-
meie kaevamiste uhkuseks). ka ilus, eriti kui kuu paistab ja ll II II II II ootad hirmuga, et selle alt ilmub kuvetest möödusime. Laev aga

Pärast tööd pühendasid meie kaldal põleb lõke. Ja südaöises U Ц5 5 3  Ц p uumkirju roomaja rabaras- pidcis kindlat kurssi lõunasse,
asjalikud ajaloolased end koha- meres suplevad ajakraituden- kelle murgi teadjamad koige Madeira saartele. Vaheldumisi
liku looduse eksootikale, mida gid... Me ei püsinud ju paigal Esimesed nädalad õppetööd sel- ^h k u m a k s  kuulutasid Võitlus troopika kuumuses ja tormis

soodustas harukordselt ilusa päeval ega öösel, sest suvi oli lega seotud mured ja askeldused. VeaTübe\õu käivana US See h(?0U,USe is.e\00mu-
metsa ja karge mere lähedus, haruldaselt soe. Käisime kinos, Kuid eredalt püsivad meeles su- IJL ■ ?  J n*iSfi • ?  möödusime
Lähedased olid meile ka. saare lõime pallilahinguid noortega, vised muljed mälestused tööpäe- „„f * markasid akki uhel pae- Gibraltarist Meist paremale jaid

inimesed. . tegime ekskursini üle s ü J U  va d e s iT h itu M  p S d e l  S  * * > «  seI‘“ ‘  v°± a™  Ä  ' f  T “  ”  J uf eesia'
IVIiiiu, ikilomeGti*it rn.'Gie 3.sii“ пхэ.й. TCiöds tulTiucL. НоттьтпИсиЬ vcibcissB тплть o s u Jcb «TfiiLstast» ftnciTidLTistr, inis

kohiast eemal olid talgud. Saabus lõpulõkke aeg. Tund- Viljandi II vahetuses töötas 30 n6S ff eilne turbaaun tegelikult osutus kollakaspruu-

Et peletada õhtu igavust läk- sime endi ümber elurõõmsaid, üUõpüast EsiZatuToliT^oVgus- TetZ “ ei “ Zgede^t m L ä e ^ a  £ Ä  VaTa
sime neid lahemalt vaatama, tookaid sopru, visasid ja tihti Majandusteaduskond Aialoo- f  r i . f  T  ™ \  lugeaesi luiemae ja itaalia paev». vara-
Alguses hiilisime põõsa taga, hulljulgeid. Nad andsid meile Keeleteaduskond Füüsika-Mate- hoolim% ta ^PPus umber vaju- hommikul möödusime nõrgalt
4iis nihknsiime aralt lähemale sõnruse mpiccp слп,н ^ееьеъеааиькопа, r uusiKa mate ma^ Turbapatsi ülestõstmiseks suitsevast Strombolist, parastlõu-

Häbi oli ka natuke- päeval tööd uuesti taeasi nöörduda fT+lph in ma“tllfcat̂ ad.u®?con.d- Algul oli p0inUciki enam tarvis kogu jõu- nai võisime Messiina väinast väl-
naoi он ка пашке. paeyai xooa uuesxi tagasi poorduda. Utleb ]u raske. Paljud ei oleks kunagi i-okku võttn Ki,i ninau- iumispi lennmiw imptierin
ei teinud, aga «saama peale» tule- laulusalmgi, et «ei paremat pole varem uskunud et töömeheleib ± kokku  votta. Kui hasti pingu jumisei kauguses imetleaa Etna
vad küll Saarlased vist nii ei kuskil maal kui eniepi яЫ „ w °merieLelD tasid, jõudsid auna ikka õige- imposantset hngelkoonust ning
mõelnud sest meile tuldi õlle- Saaremaal» H  TIJMF ъ ь 1r]n .e .. } Turbaraba aegSelt, enne äikesepilve kohale- tõttavat elu iidse sadamalinna
mõelnud, sest meile tuldi olle baaremaal». H. TU M E  kohal lasuv leitsak, parmud, joo- jõudmist üles laduda. Õhtul aga tänavatel. Meelde jäid ilus Vahe-

................................................ oleksid nagu esmakordselt näi- meri, saarterohke Egeuse meri
nud Sinialliku kaunist järve, ve- ja Türgi väinad. Istanbuli all

П  T 7  M гкпЛгъгк /VI 'Ъ й 1  siroose, kõrget kuusemetsa; hii- klõpsutasime täis mitu filmirulli.
£ t i \  в \A i  4 f  t/ 9 ч V; gelsuurt sipelgapesa. Leidsid, et Siis saabus kodune Must meri,

™ .л , kuidagi ei saa jätta käimata 2 millest nii palju kuuldud ja loe-
W TeT . t  i” i j 2 j Л x- f vakunsti- ^ eemal asuval Siniallikal_, mil- tud. Viimase kahe nädala vältel
m ansambli Inkmed maadelda tõeliste mere- lest kohm  oma nime s ‘anud liikusime piki Musta mere ranni-

s a a L f 'k f f la H s la h k u s ? 1 niiha'tema ̂ ö ö U s t l a  Voodisse heites pidid endale tun- kut. Maabuslme Her sonis, kan-
aariase kuiaiisiankust, nana tema t Kust ja nistama, et elu on siiski tore. gelaslinnas Sevastoopolis, käisi-

lauiuarmastust. yõit tuli lihtsalt ja loomulikult, me Novorossiiskis ja Pitsundas.
Meie esinemisi võeti kõikjal soojalt vastu, Ja sa ise ka ei imestanud selle Oktoobri algul saabusime Odes-

nii Aste juveliiride tehases, Sõmera sanatoo- üle. Hiljem jätkus aega veel pai- sasse.
riumis kui ka Sõrve juubelilaulupeol. Kuigi juks. Kui ilm lubas, otsiti üles Ekspeditsiooni vältel nägime
viimast esinemist segas veidi ootamatu padu- võrkpalliväljak. Muretseti muu- mandrit, kahte ookeani kaheteist-
vihrn, oli pärast seda lõbu seda rohkem, kui sikariistad, leidus üllatavalt pai- kümne merega, millistel oli igal
rahvamajasse toodi õllevaadid, värskelt suit- ju laulumehi. Sõideti ekskursioo- oma nägu; üheteistkümne välis-
setatud räimed ja temperamentne saare niie Lätimaale. riigi kaldaid ja külastasime t-iit
polka, mis ei raugenud enne kukke ja koitu. Möödus kuu. Ei kadunud aga kaunist Musta mere linna.

kasutult, jäägitult, hallilt. Sellest Kiindusime kõik viiekesi me-

I r S v a ta n ls u n e o S  P m  s M u n e s  Ä  t e “ s‘ SinUMikul ’jäi kõigile mi- resse, õppisime rohkem armasta-

Ш  ' w  -- —  - ........ iii iäävaks kõieile osavõtiaile ia arvatavasti i a  daei kätesse• midagi südamesse ma maad, kuid ikka ja jälle kut-
w  M m  ^  Š,* к Д Ш В г . < 1аЯи„ааь ь п о  ja mälestusse. Olid head, rõõm- sub meid tagasi arktika jäine

p aixvaatajaue. hingus ja lõunamere väikeselõõm.

5. ALLA I. POJV Ä. PÕDER



Aga kursus?
Füüsikaosakonna II kursuse 

vene õpperühm peab komsomoli- 
koosolekut. Koosolek võiks ala
ta. Möödub 5, 10, 15 minutit... 
ta ei tule. Kogu kursus ootab 
ühte ja ootab juba teist korda. 
Kuidas küll söandab üks üliõpi
lane raisata kaks korda asjatult

konna dekaan on teinud TRÜ 
rektorile ettekande Grišini käi
tumisest ettepanekuga üliõpilane 
eksmatrikuleerida.

Eksmatrikuleerida. Range, kuid 
eeekord paratamatu karistus. 
Dekaan A. Mitt ja kursuse ju
hendaja O. Mankin püüdsid Gri-

aega kursusekaaslaste  ̂ kes on šinit igati kasvatada. Nad kutsu-
kokku tulnud, et arutada tema sid teda korduvalt välja, vestle-
— Anatoli Grišini — käitumist, sid, hurjutasid, selgitasid. Käes-

Enamlkku üliõpilasi võivad õp- oleva aasta 22. mail karistati te-
pejõud ja kaaslased iseloomusta- da rektori käskkirjaga, kuid see-
da üsna lühidalt: hea seltsimees, gi ei mõjunud,
õpib korralikult, teeb ühiskond- Aga kursus?
likku tööd, isetegevust, sporti. Kursusevanem A. Maiste rää-
Kuid «Malõši» ' (nagu teda nime- gib, et Grišinil ei puudu ka head
tatakse küllap vist tema mõnede 
üsna lapsikute tempude pärast) 
«saavutuste» kirjeldamine pole 
nii lihtne.

Lausa imestusväärne, kuidas 
teise kursuse üliõpilane on jõud
nud lühikese (veidi üle aasta)

jooned. Ta on üsna taibukas ja 
heatahtlik ning oleks võinud 
hästi õppida. «Tal on Tallinnas 
halvad sõbrad, lõngused,» selgi
tab kursusevanem. «Stipendiumi 
ta ei saanud, kuid joomiseks jät
kus raha küll. Joomingutel oli ta

ülikooliaja jooksul nii palju pa- tihti koos meie kursuse üliõpi-
handusi korda saata: puudus 
süstemaatiliselt, jättis ühiselamu 
üüri mitu kuud tasumata, joo- 
nestused esitamata, teda on kõr
valdatud NLKP ajaloo loengult 
distsipliini rikkumise pärast (!), 
mängis tehnilise joonestuse tun
nis kaarte (!), ei allu õppejõu
dude korraldustele, jättis oma
voliliselt kolhoosi minemata... 
Lisaks veel joomine. Purjuspäi 
aga ei suuda vastutada oma te
gude ja sõnade eest. Näiteks sel
line fakt. Riikliku Kõrgema ja 
Kesk-erihariduse Komitee esinda
ja sm. Lebbini võttis purjus Gri- 
šin ühiselamus vastu sõnadega: 
«Mis, kontroll! Selliseid oleme

lase Malitskiga. Me oleme Griši- 
niga palju rääkinud, aga tema 
lööb kõigele käega.»

Kuid kursus ei oleks tohtinud 
käega lüüa. Oleks pidanud kon
takti astuma Grišini vanematega, 
otsima teid olukorrast pääsemi
seks. Kollektiivis peitub ju suur 
jõud, kuid kahjuks selle kursuse 
kollektiiv näib vähe hoolitsevat 
oma kaaslaste eest. Sellel kursu
sel on ÜLKNÜ-st’Välja heidetud 
üliõpilane T. Saviste, eksmatri
kuleeritud üliõpilane Rešetilova 
ja ainult akadeemilisele puhku
sele minekuga pääses samast 
saatusest üliõpilane T. Zibunova. 

Kas ei ole seda liiga palju ühe
ennegi näinud!» Grišini «vägite- kursuse kohta, liiati et see on al
gude» loetelu võiks veelgi jät- les teine kursus, 
kata. Mida on suudetud teha ja te- 

Nüüd on Anatoli Grišin välja hakse, et sellised asjad ei kor- 
heidetud ÜLKNÜ ridadest ja duks?

Füiisika-Matemaatikateadus- E. PUNG

KRIIT IKA  JÄLGEDES

Bioloogid vastavad
(Vastuseks ajalehes «Töörahva 
Elu» avaldatud artiklile «Kellele 
sääraseid vaja», mis ilmus ka 

meie ajalehe 24. numbris.)

Tartu Riikliku Ülikooli bioloo
giaosakonna II kursuse üldkoos
olek arutas ühe grupi üliõpilaste 
käitumist, kes töötasid Võru ra
jooni C. R. Jakobsoni nimelises 
kolhoosis ajavahemikul 3.—26. 
septembrini.

Bioloogiaosakonna II kursuSe 
1. ja 4. rühma üliõpilased puu
tusid nimetatud kolhoosis kokku 
mõningate raskustega elutingi
muste korraldamisel, toitlustami
sel ja töö organiseerimisel. Tao
liste puuduste kõrvaldamine 
oleks olnud üliõpilaste ja nen
dega kaasasoleva õppejõu L. Sa- 
raouu ning kolhoosi juhatuse 
ühiste jõupingutustega kahtlema
ta võimalik.

Kahjuks kujunes aga olukord 
selliseks, et ei L. Sarapuu, kes 
lahkus kolhoosist juba 5. sep
tembril ja saabus tagasi alles 
16. septembril, ning tema äraole
kul ka komsomoligrupp ega mää
ratud grupivanem ei tulnud toi
me organisatsiooniliste küsimuste 
õige lahendamisega.

Osa selles kolhoosis töötanud 
üliõpilasi, sealhulgas ka komso- 
moliaktiviste, ilmutas antud olu
korras ebaprintsipiaalsust, suh
tus kommunistlikule noorele 
mitteomase passiivsusega toimu
vasse ja kutsus oma käitumisega 
esile suhete teravnemist. Grupis 
levisid virisemise meeleolud ja 
distsiplineerimatus, millele kom- 
somoliaktivistid ei andnud vastu
lööki.

Lähtudes ülaltoodust mõistab 
kursuse üldkoosolek karmilt

hukka C. R. Jakobsoni nimelises 
kolhoosis töötanud kursusekaas
laste käitumise ja tunnistab osa
liselt õigeks ajalehes avaldatud 
kriitika.

Jämedaks distsipliinirikkumi- 
seks loeme ka seda, et osa 1. 
ja 4. .rühma üliõpilasi lahkus kol
hoosist küll mõjuvatel põhjustel, 
kuid esimeest informeerimata.

Toimunust järeldusi tehes ot
sustas komsomoligrupp järgmist.

•  Teha kursuse komsomoligrupi 
ees noomitus kõigile antud kol
hoosis viibinud grupi liikmetele 
kommunistlikule noorele mitte
kohase passiivsuse eest.

•  Teha ettepanek ülikooli kom- 
somolikamiteele karistada Jaan 
Soomi, Anne-Mare Leisi ja Henn 
Mikelsaart noomitusega koos ar
vestuskaardile kandmisega.

•  Järgmisel aastal taotleda või
malust minna kolhoosi ilma õp
pejõuta, et parandada sel aastal 
tehtud vigu.

Kursuse koosolek omalt poolt 
otsustas:

1. Nõukogude üliõpilasele mit
tekohase käitumise eest, arvesta
des asjaosaliste arusaamist oma 
eksimusest, avaldada C. R. Ja
kobsoni nimelises kolhoosis töö
tanud üliõpilastele ühiskondlik 
laitus.

2. Kursuse koosolek palub EKP 
Võru Põllumajandusliku Tootmi
se Valitsuse Parteikomiteed juh
tida ajalehe «Töörahva Elu» toi
metuse tähelepanu sellele, et rida 
fakte kõne all olevas artiklis ei 
vasta tõele, millest peame vaja
likuks täiendavalt informeerida 
Võru Põllumajandusliku Tootmi
se Valitsust.

Bioloogiaosakonna II kursus

Tulemuste-
rohke

konverents
11.—13. oktoobrini toimus TRÜ 

Majandusteaduskonna korraldu
sel majandusliku analüüsi alane 
teaduslik konverents. Esimene 
selline vabariigis. Sellest võttis 
osa poolteistsada teaduslikku töö
tajat, praktikut, kõrgemate koo
lide õppejõudu ja keskasutuste 
juhtivat töötajat Tallinnast, Tar
tust ja mujalt. Kuulati ära 16 
ettekannet TRÜ, Eesti NSV TA 
Majanduse Instituudi, Tallinna 
Polütehnilise Instituudi, Elektro
tehnika Teadusliku Uurimise 
Instituudi ja Eesti NSV Looma
kasvatuse Instituudi töötajate 
esituses. Ettekannete arutelu ja 
arvukate sõnavõttude baasil tegi 
konverents kokkuvõtte majan
dusliku analüüsi alastest saavu
tustest ja puudustest ning ka
vandas ülesandeid edaspidiseks.

Tähtsamate saavutustena prak
tikas märgiti ära peaökonomistide 
ametkohtade loomist suuremates 
ettevõtetes ning ühiskondlikel 
alustel töötavate majandusliku 
analüüsi büroode tegevust. Tea
duse rindel toodi esile Eesti NSV 
tootmisharude-vahelise tootmise 
ja tarbimise bilansi koostamist, 
matemaatiliste meetodite inten
siivsemat rakendamist ja töös
tus- ning põllumajandusettevõte
te süvendatud majandusliku ana
lüüsi metoodika aluste välja
töötamist.

Tähtsamaks Eesti NSV rahva
majanduse analüüsimisel esine
vaks puuduseks pidas konverents 
analüüside liigset pinnapealsust 
ja kirjeldavat iseloomu. Selle 
põhjustena märgiti ära teooria, 
eriti süvendatud analüüside me
todoloogia mahajäämust, mitte
küllaldast sidet teooria ja prakti
ka vahel ning analüüsivate orga
nite töö vähest koordineerimist.

Määrati kindlaks analüüsiala- 
se töö edaspidised arengusuunad. 
Teooria valdkonnas peeti vajali
kuks suunata peatähelepanu Ees
ti NSV rahvamajanduse spetsii
fikast tulenevate probleemide 
lahendamisele ja analüüsimeeto
dite tunnetusvõimaluste süven
damisele tootmis-tehnoloogilise 
printsiibi, matemaatiliste, graafi
liste ja loogiliste meetodite seni
sest ulatuslikuma kasutamise 
teel. Jaotati ära ka tööülesanded. 
TRÜ Majandusteaduskonna hoo
leks jäi töö koordineerimine põl
lumajanduse ja kaubanduse, ma
jandusliku analüüsi metodoloogia 
alal.

Majanduslike analüüside läbi

viimise organisatsioonilise külje 

parandamiseks fikseeriti analüü

sivate organite ülesanded ja 

nende täitmise eest vastutajad. 

Analüüsi tulemuste üldistamise 

valdkonnas tehti ettepanekuid 

vastavate ametkondlike bülletää

nide regulaarseks väljaandmi

seks, ajakirja «Tehnika ja Toot

mine» reorganiseerimiseks aja

kirjaks «Majandus ja Tehnika» 

ja Eesti Riikliku Kirjastuse te

maatiliste plaanide täiendami

seks.

Taolisi konverentse ja nõu
pidamisi peeti kasulikuks. Nad 
otsustati muuta regulaarseks.

R. HAGELBERG
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Ilmar Torni ja Allex Küti 

graafiliste tööde tuumiku moo

dustavad tänapäeva tööinimest 

kujutavad kompositsioonid. Suu

re meisterlikkusega on edasi an

tud ka maastikud Eesti erineva

test rajoonidest. I. Torn viljeleb 

linoollõiget, A. Kütt aga mitme

suguseid sügavtrüki tehnikaid ja 

autolitot.

Näituse arutelust, mis toimub 

teisipäeval, 29. oktoobril kell 19 

TRÜ kohvikus, võtavad osa ka 

eksponeeritud teoste autorid.

Tutvuge näitusega!

Paremal: A. Kütt «Vana Tallinn».
All: I. Torn «Kaluri käed».

Saaqem
Iga tõelise teatrisõbra pilku 

on viimastel aastatel paelunud 
meie rahvateatrite viljakas 
tegevus Järgnevalt tutvusta- 
gemgi üht neist — meie ko
dulinna rahvateatrit, seda 
enam, et seal lööb kaasa ka 
Tartu Riikliku Ülikooli kas
vandikke.

1959. a. korraldatud näiterin
gide ülevaatusel Tallinnas esines 
AÜ N  Tartu Kultuurihoone näi
tering A. Arbuzovi näidendiga 
«Kauged teed». Zürii otsustas 
kõrge kunstilise taseme eest an
da näiteringile isetegevusliku 
teatri nimetuse. Nii sündiski tei
ne isetegevuslik teater Eestis 
(esimene oli Otepääl). Hiljem on 
nelja aasta jooksul nii Tallinnas 
kui ka teistes linnades tekkinud 
rahvateatreid juurde — kokku 
11. Vaatamata võistlejate rohku
sele on aga Tartu Rahvateater 
suutnud püsida oma kunstilise 
taseme tõttu esirinnas: 1960. a. 
esimesel isetegevuslike teatrite 
ülevaatusel tuli ta esikohale 
I. Kuprijanovi draamaga «Sa
jandi poeg», 1961. a. ülevaatusel 
sai A. Salõnski «Trummilööja» 
auhinnalise koha, 1962. a. saavu
tati esikoht V. Vigante näiden
diga «Igavesti haljad palmid», 
käesoleval aastal tuldi esikoha
le Peter Karvaši draamaga 
«Kesköömissa», millele lisandus 
veel suurem tunnustus — Tartu 
Rahvateater määrati kandidaa
diks üleliidulise ametiühingute 
isetegevusülevaatuse lõppvooru 
Moskvas.

Õpetavad masinad ja meie •
Kaasaja pedagoogika ja peda

googilise psühholoogia üheks ak
tuaalsemaks probleemiks on prog
rammeeritud õppimine ja õpeta
vate masinate konstrueerimine 
(nii alg-, kesk- kui ka kõrgema 
kooli jaoks). Selle probleemiga on 
ÜTÜ psühholoogiaring varemgi 
tegelnud. Möödunud õppeaastal 
esines inglise filoloog Priit Järve 
ettekandega õpetavate masinate 
probleemi psühholoogilistest as
pektidest. Praegu on psühholoo- 
giakateedris valmis saanud komp

lekt seadmeid programmeeritud 
õppimiseks. Eespoolnimetatud 
probleemi süvendatud uurimiseks 
ja esimeste praktiliste katsetuste 
korraldamiseks on kavatsus ra
kendada tööle vastav töögrupp, 
kuhu võiksid kuuluda üliõpilased 
kõigist teaduskondadest. Töö
grupi esimene koosolek toimub 
kolmapäeval, 23. oktoobril kell 18 
psühholoogiakateedris, kuhu 
oodatakse asjasthuvitatud üli
õpilasi.

Psühholoog

tuttavaks

lattu
Jiahixas

teafoiya
Isetegevusteatri laval on esine

nud ja esineb ka praegu rida 
üliõpilasi. Nimetame kasvõi «Va
nemuise» stuudiolast Evald Her- 
maküla, «Kesköömissas» teevad 
kaasa ülikooli lõpetanud Roman 
Tsurenkov ja Urve Karelaid. 
Saalis publiku seas on aga üli
õpilasi veel vähe. Etteheiteid tu
leb teha vist teatrile, kes senini 
ei ole suutnud üliõpilaskonda 
teatrisse tuua.

Jääme siiski lootma, et edas
pidi suudab Tartu Rahvateater 
akadeemilise pere võita oma pub
likuks. Aktsiooni võiks alustada 
«Kesköömissaga», mis on leid
nud avalikku tunnustust. Kui 
olete kord Tartu Rahvateatri 
etendust näinud, siis võite ise 
otsustada, kas tasub nimetatud 
teatrit külastama hakata või mit
te. «Oma silm on kuningas», üt
leb eesti vanasõna.

R. HINT

S e e i b e v e n l  j a  
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helitöid on tore kuulata. Aga tore 
on neid ka mängida, isegi siis, 
kui jõud küünib vaid kõige liht
samate paladeni. TRÜ sümfo- 
niett-orkester saavutas möödu
nud õppeaastal mõningat edu. 
Esineti Beethoveni, Bachi, Schu- 
berti, Glazunovi jt. heliloojate 
teostega. Ootame endisele koos
seisule lisaks uusi muusikahuvi- 
lisi. Üliõpilane, kui Sa oskad vä
hegi -mängida viiulit, klarnetit 
või mõnd muud pilli, ära jäta 
tulemata meie mänguseltsi! Re
pertuaari valime jõukohase. Or
kestri esimene proov toimub tei
sipäeval, 22. oktoobril kell 20 
TRÜ klubis (Tähe tn. 29).

M. KRUUS

S c t h A u S U ib M ii

Stseen P. Karvaši «Kesköömissa» etenduselt



I F E L I X  K O T T A  I
TARTU ÜLIÕPILASMEES KOORIS

11. oktoobril 1963. a. lakkas "tuk
sumast Felix Kotta luuletajasüda. 
Need, kes Felix Kottat päevasi 
päeva nägid tema igapaevases 
toos, ei suuda uskuda, et viima
sele, optimistlikku ja elujaatavai 
pealkirja kandvale luulekogult. 
«Päikesepaiste» ei järgne teisi.
Et enam ei ilmu ülikooli auditoo
riumidesse pikka hallipäist ko
gu, kes oli täis nooruslikku rei
pust ja oskas leida teed üliõpi
laste südametesse vilunud peda
googivaistuga.

Veelgi lihtsamini oskas Felix 
Kotta köita lastesüdameid oma 
toredate lugudega lastest ja loo
madest, oma südamlikkuse ja 
huumorimeelega.

Poeeti ja kodanikku — tuntua 
Majakovski võitle]alike värssidt 
tõlikijat ning vastutusrikastel 
kohtadel ühiskondlikke nmg par- 
teilisi ülesandeid täitvat kirjanik- j 
ku ei ole enam meie hulgas. ^

F. Kotta sündis 1910. a. 25. j uu- flL 
nii Tartus, kuid kasvas üles Si
beris, kuhu perekond asus elama 
1913. a. Alates 1926. a. ilmus «Ы-

Jälle reisima!
Tartu Üliõpilasmeeskoori

matkarajad on rohkem kui poole 

sajandi jooksul ulatunud kaugele 

väljapoole Eesti ja ka Nõukogude 

Liidu piire. Kõige pikem neist oli 

Krimmi-matk — üle 6000 km.

Viimastel aastatel korraldas 

koor väljasõidukontserte peami

selt Tallinna, Riiga, Moskvasse 

jm. Sellepärast otsustatigi käes

oleval semestril teha ring

reis läbi Balti liiduvabariikide 

suuremate linnade.

Ettevalmistustööd on juba ala
nud. Matka kestus on maksi
maalselt üks nädal, kusjuures 
kahes linnas on koorile ette näh
tud kontserdivaba päev puhku
seks, kohtumisteks kohalike kol
lektiividega ja tutvumiseks mit
mesuguste vaatamisväärsustega.

Orienteeruvalt on tähtajaks 
määratud detsembri esimene 
pool. Reisile minnakse semestri-

kontserdi repertuaariga, milleks 
on seekord eranditult ooperikoo
rid. Sellest huvitavast valdkon
nast võib koostada väga mitme
kesise kava, sest isegi tuntud 
klassikalistes ooperites on koore, 
mida iseseisvate teostena on väga 
harva või pole üldse ette kan
tud, näiteks üliõpilaste koor 
J. Offenbachi ooperist «Hoffman- 
ni lood», vangide koor L. van 
Beethoveni ooperist «Fidelio» jne. 
Ka tuntumad koorid on valitud 
selliselt, et enamik praegusest 
koosseisust ei ole neid veel laul
nud.

Ulatusliku programmi tõttu ei 
ole kooril plaanis iseseisvaid 
esinemisi enne semestrikontserti 
detsembri alguses. Uusi lauljaid 
võetakse küll vastu, aga kes jääb 
hiljaks, sellel läheb endal raskeks 
kava omandada ja järelikult ka 
matkast osa võtta. On ju selge, 
et ise õpime, ise sõidame ja ise 
ka vastutame selle eest, kuidas 
meie üritus õnnestub.

E. T O O M

beri Teataja» lisas F. Kotta esi
mesi värsikatsetusi. 1935. a. ilmu
nud koguteoses «Luuletused» 
leiduvad F. Kotta värsid koos 
Peno Alnovo, Leopold Saartsi ja
Eduard Päili luuletustega. Le- üle 400 osavõtja •  Individuaalselt parimad U. Mikelsaar ja A. Palge 9 Majandus-

Õigus-Majandusteaduskond esikoha!
ningradis väljaantavas kirjan
duslikus ajakirjas «Leegid» ilmus 
aeg-aj alt noore poeedi värsse, kus 
ta kogu südamega tunnetas oma 
vastutust ja osavõttu maa pinge
lisest ülesehitustööst.

teaduskonna II kursus esimeseks

Neljapäeval, 10. oktoobril kella tõelisteks sportlasteks, kes kasu- Palju tähtsamaks kui meister- 
kolme ja nelja vahel liikus hui- tas ära kogu antud aja ja püüdis likkust loetakse meil aga nende

galiselt spordidressides noori
saavutada _ maksimumi. Seetõttu võistluste puhul massilisust, s. o. 
saabusidki võistlejad tagasi pea- üliõpilaste osavõtu protsenti. Sel-

Isikukultuse surveoludes 1930. Tähtvere metsa suunas. Toimus aegu korraga, mõned aga, kes les lõigus on «pingerida» järg-
aastate lõpul oli Felix Kotta sun- ju seaj ülikooli massiürituste esi- rajal eksisid, tulid tagasi' koguni mine (sulgudes on märgitud
nitud vaikima. Alles parast Nou- mene ala _  orienteerumisvõist- tunniajalise hilinemisega, mis punktide arv teaduskonna iga
kogude Eesti vabastamist 1944. a. torkas silma muiduSi plusspunktide asemel üliõpilase kohta):
sügisel poordus ta tagasi oma lus. Juba algul torkas suma miinusseisu_ , л_.___
sünnimaale ja lülitus kogu ener- Õigus-Majandus-, Bioloogia-Geo-
giaga selle kirjanduslikku ellu. graafia- ja Ajaloo-Keeleteadus- K es olid parimad?

1. Õigus-Majandusteaduskond 
(0,281);

Tema sulest ilmus 1948. a. konna üliõpilaste rohke osavõtt. Meestest, nagu juba mainitud, kond (Q 228)f ^  
tuskogu «Rund», 1950. a. «Kmd- saavutas esikoha U. Mikel- „ ‘V __л j
l a l  s a m m u l » ,  1 9 5 6 .  a .  « V a r e s ,  v a -  Seevastu Arstiteaduskonna roh- s a a Г) teiseRs tuli Vello 3. Ajaloo-Keeleteaduskond
1C11 OCVlXXi.ll Ы1", , cx. " V v _ u U U 1 j IClJtlVO tu.ll у V> 1 1 VS /Л 174V
ga linnuke», 1958. a. «Näojooned» kearvulisest perest oli võistlus- R a u d s e p p  (bioloogiaosakonna \ J,’.... л/г , ... , , 
ja viimase luuletuskogu, «Päike- rajai ainult 12 neidu ja 5 noor- I k.) 30 punktiga ja kolman- kQnd ^U077y~ atemaatlKateacms'
sepaiste» 
1960. a.

sünnidaatumiks on meest. daks suusatajana tuntud H a i n
0 , ,. . . . ,. K i n k s  (Kehakultuuriteadus-

•• Stardipaigal jagati osa võtjatele konna iy k) samuti 30 punk. on

5. Arstiteaduskond (0,014).

Felix' Kotta luuletajapale oli ümb7ikud” Tähtvere' metsa kaar- коппа iv kj  samuti au рпк- Kehakultuuriteaduskond
alati pööratud ühiskondliku elu S  kuhu oli kantud 17 kont- tiga- Naisvoistlejatest oli pa- valjaspool arvestust (0,566).
poole, töötava ja võitleva inimese roiip’unkti Kuna valikorientee- n m +.,, ? e Дг6 1Л  on Kursustest olid paremad: 1.
kujutamisele, nõukogude rahva rumises oli punktide väärtuseks H p I I pR i t Majandusteaduskonna 11 k- 2-
sotsialistlikust ülesehitustööst 1_ 3> oli maksimaalne punktide Paktiga, järgnesid H e lie R i t - võõrkeelte osakonna II k„ 3. bio-
osavõtjana. Tal jätkus palju arv 34 Ette rutates teatame, et sin,g. . ]a Allx R e i n b e r S loogiaosakonna I k., 4. ajaloo-
armastust ja huvi sirguva põlv- selie summa kogus ainult üks ^un Iga' osakonna IV k, 5. eesti keele ja
konna — laste vastu, kellele kir- võistleja — Ustav Mikelsaar bio- Meisterlikkuse osas järjestusid kirjanduse osakonna IV k. ja 6.
jutatud_värsiraamatud kuuluvad loogiaosakonna II kursuselt, teaduskonnad järgmiselt: sama osakonna III k.
eesti nõukogude lastekirjanduse võistlejad hajusid metsa, et igas Bioloogia-Geograafiateadus- Mida ütelda uue võistlussarja
paremiku hulka. leitud kontrollpunktis lüüa tem- kond; esimese ürituse kohta?

Sirgjoonelise inimesena, veen- Pel kaardi tagaküljele. 2. Õigus-Majandusteaduskond; Paistab, et paljud kursused ei
dunud kommunistina ja oma Üksikud võistlejad saabusid 3. Füüsika-Matemaatikateadus- ole huvitatud ei võistluse pree-
veendumusi täiel häälel kuuluta- tagasi varsti. Esikohale nad ei kond;
va poeedina jääb Felix Kotta ela- pretendeerinud, mõni tempel oli 4. Kehakultuuriteaduskond;
ma oma kollektiivikaaslaste mä- löödud ja vajalik punkt oma kur- 5. Ajaloo-Keeleteaduskond;
lestuses. susele toodud. Enamik osutus aga 6. Arstiteaduskond.
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Töökaitse,
ohutustehnika,
tervishoid

miatest (puhkelaager Käärikul, 
ekskursioonid jne.) ega sportli
kust konkurentsist. ELKNÜ TRÜ 
Komitee poolt moodustatud 80 
võistkonnast olid esindatud poo
led — 40, kusjuures 9 viimast

kateedri Keskkomitee 29. juuni 1961. aas- ^ v f t f v ^ f '^ e ^ s t a v a S
õppejõudude poolt juhendatud ta ühist otsust: nõuda töökaitse
diplomandidest ei olnud ükski õppeainetes eksamit realiseeri- Arstiteaduskonna 1200 üliõpilast,
õigeaegselt informeeritud u al- takse meil osalt eksami osalt kui mitt€ arvestada teaduskonna

i tekitas diferentseeritud arvestuse ra-

konnas üldfüüsika

Killukesi

kolhoosist
Telefonitraatides ristlesid rep

liigid:
«Halloo ... Kas töömurdjaid 

vaja?»
«Üks autotäis, palun.»
Või:
«Ah, et üliõpilased? Mis nen

dega ikka teha ... Noor rahvas, 
liduvad siin ringi värske õhu 
käes, — pane või traktorikäru 
toidukraami kätte vedama. Mul
lu tegime kakssada kukke vaga
seks.»

*

Tüdrukutele anti hangud, mis 
nagu hädavaresest sepasellil väl
ja taotud. Brigadir palus:

«Uurige välja, ke$ selliseid 
riistu teevad. Neid endid tuleks 
panna viglameesteks.»

*

Põlva rajooni «Külvajas» hoia
tati verivärskeid meedikuid:

«Pujakõsõ, massa’i inne puult 
päivä põllu pääle minnä, kom
baini tegevä tiiru tõõsõ är, kül 
sis katski läävä. Puhakõ paremb 
koton.»

*

Nädalapäevad masindati seem- 
neristikut. Kiruti Viljamsit, tema 
heinavälja-süsteemi ja selle kum
mardajaid. Kui teadusevallutajad 
läksid nurmele põllurammu (se
da vedelat, otse laudast tulnut) 
laotama, tulid nood kummarda
jad hurjutama:

«Kas siis nii paksult vaja!»
*

Teeveertelt tõusid lendu kanad 
ja naised pistsid hädaldama:

«Vaadake, mihuke karvane 

mees kihutab autoga ringi!»
See oli tulevane eesti filoloog 

Mati Kalkun. Vedas isekallutaja- 
ga silo augu juurde.

*

Keemiaosakonna piigadele leiti 
selline töö, mis nende tulevase 
erialaga tihedalt seotud — lina- 
kitkumine.

Ega poisidki tahtnud tüleviku- 
teaduse ees võlglasteks jääda. 
Nad panid reaktsioonid käima ... 
õlleankrus. S. KA R JA

Mihhaiiovskoies
Nädalavahetusel külastas grupp 

Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpi
lasi A. S. Puškini eluga seotud 
kohti.

Käidi poeedi kodumõisas Mih- 
hailovskojes, kus praegu asub 
Puškini maja-muuseum, samuti 
«Jevgeni Onegini» sünniloos täht
sat osa etendanud suures Tre- 
gorski pargis. Puškinskije Gorõs 
nähti maailmakuulsa poeedi 
hauamonumenti. Tagasiteel pea
tuti Pihkvas ja Petseris.

Ekskursioon oli huvitav ja tore.
H . PLIESS

Külalised
Riiast

märgitud nõudest. See 
real juhtudel diplomitööde välti
matu täiendamise vajaduse. See

1 a л • тл_, . 17 esindajat, kes siiski leidsid
S?"2= ga- „ Ä 5 Ä ;  mahti sügisese õhtupooliku to-
duskonnas on diferentseeritud redaJls veetmiseks. Protokolle slr.

vides selgub veel, et ka diplo-
x , j. оно/\ mandid olid esindatud — 1 osa-

osakonna üliõpilastest ohutus- haid 56%, haid 36%), jargnevad Vpiipw лчп+пч v-рпр f<in-
tehnika ja tuletõrje õppeaine saksa filoloogid (väga häid 50%, f S a  V  kuiuse üli
hästi, füüsikaosakonnas on aga haid 33%) ja eesti filoloogid г п Tiin Pmiv<5 Kui mi+tP

-------------------(väga häid 33% , häid 58%). °Puane iUU rraKS- KU1 miue
Riigieksamitel selgus, et enamik

kommunistliku kasvatuse ühe 
lahutamatu osa tähtsus, kellel siis 

Selle kõrval aga sama otsuse veel? 
nõuet ka erialasesse kandidaadi- Näib, et üldkokkuvõttes on vä- 

NSV Liidu Kõrgema ja Kesk- märgitud ühises otsuses leiduvat eksamisse ohutustehnika küsi- ga kerge võitjaks tulla sellel kur- 
erihariduse Ministeeriumi Koi- pöördumist õppejõudude poole, muste sisseviimise kohta meil ei susel, kus on vähegi üksmeelt ja

Dots. V. RITSLAID  

(Algus ajalehes nr. 22.) 

Allakirjutanu tutvustas luge
jaile meie ajalehes 2. märtsil arvesse võtnud ministeeriumi ja 
1962 artiklis «Inimese heaks» ametiühingu keskkomitee eel-

juures on iseloomulik, et aastate arvestuse pingetabelis edukalt 
vältel omandab enamik keemia- esikohal ajaloo-osakond (väga

arvestuse kordajate arv suurim, jvaga naia гг/о, паш arstidel ja diplomandidel ei ole

..Kas küsimuse tuum ei peitu lõpetajaist tundis erialalähedasi selge kehalise kasvatuse kui
snn ка selles,_ et mitte _ koik töökaitse küsimusi hästi, 
selle osakonna oppejoud ei ole

leegiumi ning Hariduse, Kõr- kus kutsutakse kasvatama üli- täideta. üliõpilased ei pea paljuks võttf
gemate Koolide ja Teaduslike õpilastes õiget suhtumist töö- Teatavaks saavutuseks on see, aasta jooksul osa vähem kui 
Asutuste Töötajate Ametiühingu kaitse küsimustesse. Diplomitöö et tänavu alustati füüsika eri- kümnest tervistavast üritusest. 
Keskkomitee Presiidiumi ühise materjalidest ilmneb, et näit. ala üliõpilastega Tartu Auto- Võib arvata ka, et paljud ei ole 
koosoleku (29. juunil 
otsuse nõudeid. Kuidas 
täidetakse TRÜ-s?

Ohutustehnika, töö- ja kooli

1961) aeroionisatsiooni laboratooriu- remonditehase tootmisruumide küllalt põhjalikult tutvunud ju-
neid mis hoitakse eeskirjade vastaselt valgustuse olukorra uurimist, hendiga (see ilmus meie ajalehe

ruumis ligi 300-voldise pingega Edaspidi peaks tootmistingimuste 24. numbris 4. oktoobril).
Maan- uurimine laienema ka teistele Еце ja üleeile toimus teineakumulaatoripatareid.

tervishoiu nin? tuletõrie õoeta- dusteks rakendatakse eeskirjade ettevõtetele Seda tööd võiks massiüritus -  jooksukross. Sel-
Лзе  ^gram m id on täiendatud Yastaŝ  keskkütte radiaatoreid, korraldada ka Tartu koolides. lest teeme kokkuvõtte ajalehe
ia viidud need kaasaia nõuete ._diPlomitööd _ juhendavatest Ülalmainitud otsuses on ohu- järgmises numbris. Loodame, et
tasemele Reas eriainetes on nroe- õppejõududest leidis, et kesk- tustehnika ja tuletõrje-alase tea- seekord leiame osavõtjate hulgast
ramme täiendatud töökStee- k00li füüsikakabinetti käsitle- dusliku töö ergutamise eesmär- rohkem ka diplomandide ja

vasse diplomitöösse ei saa võtta gü ette nähtud igal aastal kolm Arstiteaduskonna üliõpilaste ni-
väheraalPi määral ohutustehnika üleliidulist medalit üliõpilaste mesid.

, , , , .. . j , küsimusi, sest see nõudva
duTfkult kusimused veel puu‘ vähemalt 'kahe diplomitöö mah

Diplomitöödesse

ramme täiendatud töökaitse 
alaste küsimustega. Menetlus 
praktikumide aruannetes kajas

nõudvat poolt tehtud paremate selletee- 
maliste teaduslike tööde autasus- 

tu. Pedagoogikas on eeskujudel tamiseks. Miks mitte meilgi

B. MATVEI

puutuvate primaarne osa.
Märkus. Ülikooli komsomoli-

Kommentaare asuda töökaitsealaseid uurimusi komitee ja Spordiklubi ootavad
ohutustehnika, töötervishoiu ja pole vaja. Muide, see on näide vormistama? Ka ei puudu meil üliõpilaste arvamusi ja ettepane-
tuletõrje küsimuste käsitlemine sellest, et ei piisa ainult admi- võimalused diplomitööde tegemi- kuid massiliste spordiürituste
ning tööde viseerimisele esita- nistratsiooni õigest suhtumisest seks töökaitse, ohutustehnika, arvu, läbiviimise korra, tulemus-
mine toimus nõuete kohaselt küsimusse. töötervishoiu teemadel. Sellised te arvestamise, võistkondade
keemiaosakonnas. Füüsikaosa- Ministeeriumi ja Ametiühingu tööd on väga soovitavad moodustamise jms. kohta.

Nädalavahetusel viibivad kü
las Riia Polütehnilise Instituudi 
võrkpallurid. Laupäeval on TRÜ 
võimlas mängude algus kell 19, 

pühapäeval kell 11.
Möödunud aasta märtsikuus, 

kui kohtuti esmakordselt Riias, 
lõppes meeskondadevaheline 
mäng meie võiduga 3:2. TRÜ 
naiskond oli aga sunnitud vastu 
võtma 0:3 kaotuse.

Võistlus tuleb huvitav ja tasa
vägine. Ootame paljude võrkpalli- 
sõprade kaasaelamist!

TE A D A A N N E
Pühapäeval, 20. oktoobril kell 

13 toimub TRÜ kohvikus lõbus 
LA STE H O M M IK .

Laulu, tantsu ja mängu kõigile!

Tänuavaldus
Avaldan südamlikku tänu Eesti 

NSV Ministrite Nõukogu Riikliku 
Kõrgema ja Kesk-erihariduse 
Komiteele, Tartu Riikliku Üli
kooli rektorile, haldusprorektorile 
ja kõigile ülikooli töötajaile, kes 
mind pensionile siirdumisel kin
kidega ja õnnesoovidega meeles 
pidasid._________ K. BLAUBRIK

_______ Toimetaja H. PEEP

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту» 
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimist 
nr. 7898. MB-07426.



Käuunatupaiat

JCammunistliku 1lomsaoühingu 

pühendatud suaetäadest osavõtjate 

ülikooli klubis kell 19.30. Oatamel

45. aastapäevale 

õhtu alyai hamate
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

Veel 2
•  •paeva

KÄÄRIKUL
Neid, komsomoliaktiviste, oli 

siin üle saja. Sõitsid siia, et saa
da komsomolitöoks praktilisi nä
punäiteid. Tulid, et kuuiata ja 
öeldule kaasa moelda. Voio-olla 
just selle kaasamõtlemise pärast 
olidki sõnavõtud ja ülesastumi
sed arukad ning asjalikud. Sõna
kõlksude ja kolavate fraasidega 
siin üksteist ei pimatud (kulunud 
loosung ei moDiliseeri ju keda
gi!)- Lihtsus, sundimatus ja ava
meelsus — neid omadusi austati 
semmar-laagris.

T Ö Ö T A D A  U U T M O O D I

Ainult sellest seminaril räägi- 
tigi. Kasvatada inimest tegudega, 
konkreetsete üritustega — see on 
komsomolitöö praegune suund.

Uued vormid nmg meetodid 
õppe- ja kasvatustöös, uued suh- 
tea inimestega — koiK see uus ja 
hea sektorite tööplaanidest tuleb 
nuüd muuta eluks endaks. Tuleb 
inimestest ukskoiKsus vai j a aja
da.

*

Üliõpilased ei ole ju ei halvad 
ega tuimad. Karuteene suhtumi
sel komsomolitöösse on osutanud 
endine formaalsus ja pealiskaud
sus asjaajamisel, otsustamine 
ülevaltpoolt, mille puhul üliõpila
sele j aeti ainult kuulaja ja ootaja 
positsioon.

Nüüdsest peale algab komso- 
moliküsimuste arutamine gru
pis. Just grupp peab arutama 
oma kaaslaste vääritut käitumist 
ja andma õige hinnangu sellele. 
Komsomol usaldab kursusi, ole
me me kõik ju täiskasvanud ini
mesed. Oleks ehk juba aeg loo
buda sellisest lihtsustatud mõtte
viisist: mis sellest, kui mina ja 
mu sõbratar ei lähe või ei tee, 
seal on teised. Üldistus tehakse 
aga selline: näe, filoloogid ei tul
nud jälle täies koosseisus koha
le, näe ülikool vedas alt.

Ei tohi unustada, et alati esin
dad Sa kedagi.

Nii arutati ja kõneldi seminaril,

M I D A  O N  U U T  

K O M S O M O L I T Ö Ö S

(Väljavõtteid sektorite tööplaani
dest)

* Kursusevanema ja kursuse 
komsomolibüroo funktsioonide 
ühendamine I—III kursusel.

* Kõigi üliõpilaste jaoks vas
tavalt huvialadele üleülikooliliste 
ringide ja klubide moodustamine.

* Kontrolli teostamine poliiti
liste teadmiste üle kursustel 
(«Kcmsomoliprožektori» liikmed 
vestlevad üliõpilastega, et veen
duda, kuivõrd nad on kursis ak
tuaalsete poliitiliste sündmustega. 
Vestluse tulemused avaldame 
meie ajalehes).

* Rahvusvaheliste suhete ringi 
loengud kursustel, gruppides.

* Kontrollitakse* kuivõrd on ar
vestatud möödunud õppeaastal 
üliõpilaste poolt tehtud ettepane-

£äti=teisi 
päevikust 
loe 4. lk.

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

“ R E E D E L , 25. O K T O O B R I L  1963

Nr.

27 (567)

XVI aastakäik

Ü L K N Ü  45. A A S T A P Ä E V A  E E L

VÕITLEJA HOMSE EEST

kuid loenguvormide ja program
mide osas. _

A K T IIV  O N  KÄIVITUS-  

M E H H A N I S M ,

mis paneb liikuma komsomolitöö 
ülikoolis. Mida nõudis seminar- 
laager aga aktivistidelt endilt?

Eelkõige kõrget poliitilist tead
likkust, rohkem eluloogikat, pat
riotismi — see, mis puudutab 
kõiki, puudutab ka sind. Selleks 
et innustada ja õhutada teisi, peab 
komsomolitööta j a ise olema laia 
silmaringiga. Ta ei tohi põlata 
enesedistsipliini, printsipiaalsust 
(aga ega ka iga otse näkkuütle- 
mine pole veel printsipiaalsus!). 
Delikaatsus ja seltsimehelikkus
— neid jooni austab igaüks,

*

Seminaripäevadel valitses terve 
ja asjalik õhkkond: esineti argu
menteeritud sõnavõttudega, vaiel
di julgelt, ei virisetud. Näidati, 
et osatakse ka aktiivselt puhata 
(or ienteerumis jooks, puhkeõhtu). 
Küll oleks tore, kui õppelaagri 
meeleoluga suudetaks sütitada ka 
kursusekaaslasi! See ju kokkutu
leku eesmärk oligi.

E. OJAND

Tänavune ÜLKNÜ 45. aasta
päev tähistab komsomoli edasist 
mehistumist. Ammu on möödas 
ajad, millal meie komsomol oli 
lapseeas. Üheks esimeseks mehe
teoks oli linna ehitamine Amuu
ri kaldaile. Lisandub järjest uusi 
saavutusi. Uudismaa, Siberi uus
ehitused, ja ka meie kommunist
like noorte käte abil kerkinud 
Balti Soojuselektrijaam. Meie 
ridades kasvavad tõelised võitle
jad.

Viimasel ajal on elavnenud ka 
meie ülikooli komsomoliorgani
satsiooni töö. Komsomolil pole 
suur osa mitte ainult suurtes 
tegudes, vaid ka igapäevases elus. 
Just siin loome me uue ühiskon
na alused. Selleks on rahvas and
nud meile võimaluse õppida, saa
da laia silmaringiga haritud ini
mesteks. Kuidas oleme osanud 
oma võimalusi kasutada? Kas 
oleme teinud kõik, et viia tarku- 
seseemet edasi rahva sekka? Kas 
oleme võitlejad, nagu N. Ost
rovski, Z. Kosmodemjanskaja ja 
teised? Kelle nimel sooritasid ne
mad oma kangelasteod? Kas en
da? Ei! Usk homsesse ja rahvasse 
innustas neid. Inimeseks suure 
algustähega ei sünnita, selleks 
kasvatakse. Üksik võitleja on 
nagu puu keset välja. Ta ei suu
da peatada tuult ja murdub. 
Hoopis teine on tuule saatus siis, 
kui puid on palju. Kõige suu
remgi raju raugeb laanes.

Ühtsuse vajadusest ei saada 
kahjuks nii mõnelgi kursusel 
aru. Inimesi hoiavad koos mitte 
ühised mõtted, eesmärgid ja hu
vid, vaid auditooriumi seinad. 
Aga ilma kollektiivita on inime
ne nagu üksik puu.

Tõelistest kollektiividest on

Ühiskondlike Erialade 
Teaduskonnas

Mootorrattainstruktori, auto-mo- 
tospordi kohtuniku ja ühiskondliku 
autoinspektori eriala taotlejatel ko- 
quneda lähema informatsiooni saa
miseks ja tööaeqade määramiseks 
neljapäeval, 31. oktoobril kell 18 
V. Kinqissepa tn. 19, aud. 1 (II kor
rusel), Edaspidise töö kohta saab 
informatsiooni auto-motokabineti 
juhatajalt teisipäeviti kella 13 — 15 
kehalice kasvatuse ja spordi ka
teedris.

* * *
ÜET liiqe, pea meeles!
Tunniplaan on järqmine (kõik 

harjutused toimuvad klubis Tähe 
tn. 29):

1) näiterinqijuhtidele ja sõna
kunstnikele: esmaspäeval kell 
20 — 22; kolmapäeval kell 20 — 22;

2) peotantsude õpetajatele: es
maspäeval kell 16— 18; teisipäeval

kell 16 — 21; kolmapäeval kell 
16 — 18; neljapäeval kell 17 — 19; 
reedel kell 16 — 18; laupäeval kell 
15-19;

3) rahvatantsujuhtidele: esmas
päeval kell 19 — 21; kolmapäeval 
kell 18 — 20; reedel kell 18 — 20.

* * *
Ansamblijuhid!
Esimene koqunemine on nelja

päeval, 31. oktoobril kell 18 klubis 
(Tähe tn. 29).

ühiskondlikud raamatukoquhoid- 
jad — kirjandusrinqi juhid!

Õppetöö käesolevas eriharus al- 
qab esmaspäeval, 4. novembril. 
I kursusele reqistreerunud üliõpi
lastel palutakse koquneda TRÜ Tea
dusliku Raamatukoqu kantselei 

juurde (II korrusel).

palju mehiseid sirgunud ka meie 
ajal. Neid on meil ülikooliski. On 
vaja, et iga kommunistlik noor 
seaks nad endale eeskujuks ja 
hakkaks mõtlema oma osast ja 
kohast elus. Püstitada eesmärk, 
mille nimel elada, mõelda, kui
das teha midagi head ja kasu
likku meie kollektiivis. Ülikool 
ei ole kuus sammast, eksamid ja 
lõpuaktus, vaid see oleme meie 
ise.

Aastapäeval tahaks tänada ka 
komsomoli vanemat venda ja 
seltsimeest — Parteid. Palju abi 
on meie ülikooli kommunistlikud 
noored saanud oma vanematelt 
seltsimeestelt. Oleme ju ühe kol
lektiivi liikmed. Ühine on ka 
eesmärk — kasvatada üliõpilas
test julged, printsipiaalsed ja 
teotahtelised ning mõtlevad võit
lejad — vääriline vahetus vane
male põlvkonnale.

Aastapäeval soovime Sulle, 

KOMMUNISTLIK NOOR, palju 

edu oma töös — võitluses tulevi

ku nimel. Ole võitleja, ära ku

nagi peatu! Tea, et rahvas on 

usaldanud Sinu kätesse homse!

ELKNÜ TRÜ Komitee

1940. ja 194I. aasta 
kommunistlikele noortele

* Teie komsomolitee * 

I tundmaõppimiseks ja mõ-* 

$ tete vahetamiseks ülikooli f

* praeguse komsomolitöö * 

1 üle palume teid registree- * 

I ruda E K P  TRÜ  Komitees*

* hiljemalt 28. oktoobriks. *

E K P  TRÜ  Komitee *

* E L K N Ü  TR Ü  Komitee*
* , -V-

Uus dekaan 
Arstiteaduskonnas
Arstiteaduskonna nõukogu 

koosolekul valiti 15. oktoobril 

teaduskonna uueks dekaaniks 

psühhiaatria- ja kohtuarstiteadu

se kateedri dotsent Jüri Saarma.

28. oktoobril toimuvad dekaani 

valimised Kehakultuuriteadus

konnas.

Kunstiajaloolane Piešinš

vait kõnelda.

Hästi !
Terve septembrikuu olid 281 

Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpi
last abiks Tartu rajooni majan
ditel. Töötati 10 kolhoosis Ja 2 
sovhoosis.

«Tänavu saatsime välja II ja
III kursuse üliõpilased ning 
võõrkeelte osakonna I ^kursuse,» 
rääkis meie toimetuse esindajale 
Ajaloo-Keeleteaduskonna prode
kaan R. Kleis. «Kes maha jäid, 
kas siis akadeemiliste võlgne
vuste või tervisliku seisukorra 
tõttu, töötasid Kirjandusmuu
seumis, Teaduslikus Raamatu
kogus, kateedrites ja mujal. Töö
ta ei jäänud keegi.»

* Kuidas üliõpilaste tööga ra

hule jäädi?

«Hästi. Eranditult kõikidest 
majanditest saabusid kiitvad 
iseloomustused. Kaasa löödi igal 
pool: rehepeksul, viljaveol, kar
tulivõtmisel, lina kiikumisel, si
lo tegemisel ja isegi karjafarmi- 
des. Tööga tuldi toime, kuigi 
mõnikord tuli pingutada üsna 
kõvasti. Ja mis peaasi — ei viri
setud.»

* Kes olid parimad?

«Väga tõsiselt ja püüdlikult 
suhtusid oma tööülesannetesse
III kursuse inglise filoloogid, 
kes töötasid Vaiguta kolhoosis. 
Seal olnud 20 üliõpilast said 
töötasuks kokku 628 rubla. «Ra
hu» kolhoosi esimees tõstis oma 
kirjas eriti esile II kursuse eesti 
filolooge Ene Kaaberit, Liina 
Kaiselit ja Mati Kalkunit. Ka  
sovhoosis «Areng» töötanud ees
ti keele ja kirjanduse osakonna
II kursuse üliõpilased olid tub
lid, näiteiks Reet Tamm, Tiiu 
Tamme ja Mari Põldmaa. Aja
loo-osakonna III kursuse rahvas 
täitis Konguta kolhoosis päeva- 
norme keskmiselt 134%. Eriti 
hästi töötasid Tiiu Samuel, Rein 
Oras ning Vello Tõnso. Kolhoosi 
juhatus avaldas kursusele kiitust 
ja lubas anda üliõpilastele auto 
kolmepäevaseks ekskursiooniks. 
15 sama osakonna II kursuse üli
õpilast olid abiks «Komnoore» 
kolhoosil. Silma paistsid Aino 
Kits, Saima Pehlak, Halliki Uibo 
ja Jüri Puurmann, Väga heast 
küljest näitasid end veel võõr
keelte osakonna I kursuse üli
õpilased, kes abistasid Võnnu 
kolhoosi.

Teise kursuse vene filoloogid 
töötasid kolmes rühmas Rannu 
kolhoosis. Üks rühmadest, kellel 
õlid teistest märksa paremad 
elamistingimused (korteriks oli 
neil Tartu Õlletehase puhke
kodu), ei töötanud nii nagu va
ja. Oli palju ärasõite ja «hai
geid». See oligi halb hea kõr
val.»

* Kuidas sisustati õhtuid?

«Jah, ka sellele mõeldi enami
kus kohtades. Eriti agarad olid
II kursuse ajaloolased. Organi
seeriti ekskursioon Tõravere 
observatooriumi. Käidi ka muist
sel linnusel — Peedu Kerikmäel. 
Õppejõud H. Palamets korraldas 
neli vestlust aktuaalsetel sise- 
ja välispoliitilistel teemadel. Va
ra kolhoosis töötanud võõrkeelte 
osakonna III kursuse ning eesti 
keele ja kirjanduse eriala II kur
suse üliõpilased andsid, välja 
seinalehe erinumbri. Kolhoosi 
klubis korraldati aga isetegevus- 
ettekannetega puhkeõhtu.»



K O M S O M O L I- A L G O R G A N IS A T S IO O N ID E  A R U A N D E-  JA , 

V A L I M I S K O O S O L E K U T E L T

LUBADUSED u h e  K O O S O L E K U
(Stomatoloogiaosakonna komso

mol ikoosolekult )

«Keegi pole sündinud lai
saks ega rumalaks. Igaüks 
kannab selle keskkonna pitse
rit, milles ta elab.» (Ükis tõsi
asi.)

Naer, sumin, ilmne muretus ja 
hele sügisene päikesevalgus, mis 
kuidagi ei taha mahtuda stoma-

ja TEOD
toloogide komsoimolikoosölelku 
ruumi.

«Imelik, kuidas meid täna 
küll nii palju on,» .ütleb üks tõ
sisevõitu tütarlaps oma sõbrata
rile. «Palju tähtsaid asju aru
tada. Läheb vist kuumaks,» vas
tab too.

«Kuumaks» küll ei lähe, kuid 
tõsist on seekord palju.

Õppeedukus, täitmata lubadu
sed, kuhugi kadunud head algu
sed, ühiskondlik töö, büroo aru
anne.

Kui ikedagi tutistada, siis es
malt iseennast! Ja komsomoli- 
bürood. Mida ta tegi talve jook
sul? Töö oli surutud kitsastesse 
raamidesse, gruppidevahelisi si
demeid polnud, büroo võttis lu
badusi, kuid kontrolli ei tei
nud... Ja nii jäid paljud kohus
tused ainult paberile.

Komsomoligrupid kasvavad 
aasta-aastalt. Suurim on praegu 
I kursuse grupp; 25 üliõpilasest 
20 kommunistlikud noored. Siin 
saaks üheskoos mõndagi ära te
ha. Kuid kõigepealt tuleb püüda 
õppeedukust parandada. Kahek
sa inimesit mööduinud-aastasal I 
kursusel kuikkusid läbi. See on 
30%. Seejuures ei õpi keegi 
«kõrgendatule». III kursusel — 6 
läbikukkujat jne. Ainult V kur
susel jõudsid kõik edasi.

Iga teo taga käib küsimus: 
miks?

’Lihtne, aga keeruline: oska
matu aja jaotus, loengutelt puu
dumine, mittepidev õppimine. 
Püüti küll õppeplaani otstarbe
kamaks muuta, kuid see mõte 
jäi sootuks soiku. Ja nii läks 
kevadeni välja.

Siis ÜTÜ töö.
Stomatoloogiairing pidi keva

del küll stoppama jääma, kuid 
kui teda kritiseeriti, võttis jälle 
jalad alla. Loodi ka iseseisva 
teadusliku töö sektsioon, mis 
oma nime «õigustas» tõepoolest 
rohkem kui vaja: igaüks töötas 
täiesti «iseseisvalt», s. o. omaette, 
sest ringi juhatus ei võtnud asja 
tõsiselt.

Ja nüüd see kõige suurem va- 
lulaps.

Ühiskondliku töö hulk kasvab 
päev-päevailt, nii kuidas suuire- 
neb ka ühiskondliku fondi tarbi
mine. Kõikjal oodatakse meie 
ülilkoali lõpetajate näol ka ühis
kondliku töö aktiviste. Seepärast 
tuleb ülikoolis õppimise jooksul 
omandada ka üks ühiskondlik 
eriala. Sellest on juba nii pal
ju räägitud, et paistab üleliigne 
jälle kõike koirrata. Aga (kui 
kaugele on stomatoloogid selles 
jõudnud?

«Siin on meil enamik kodun
duses, osa lektoriteks ja ajalehe 
kirjasaatjateks.» — «Kas pole 
liiga vähe?» — «Jah, mis teha, 
kui kodundusse on tahtjaid roh
kem kui sinna võetakse!»

Aga kas siis peale kodunduse 
ühtegi huvitavat eriala poile? 
Kasvõi ateismi- ja fcombetalituse 
küsimused? Või ei jätku lihtsalt 
aega ning tahtmist?

Seinaleht ootab. Kes esimese
na? Eelmisel õppeaastal ilmus 
ta ainult kolm ko-rda. Tänavune 
aktiivsem toimetus on veel vali
mata.

Kunagi võttis hoogu ika poliit- 
haridustöö. Huvitavad olid I ja 
III kursuse õhtud, kus arutati 
India—Hiina suhteid, Albaania- 
probleemi, räägiti üldse poliiti
kast. Põlu alla tuleb panna aga 
ajalehtedest mahalugemine refe
raadi nime all. Nii ometi poliit- 
informatsiooni ei tehta!

(Järg lk-l 4.)

K ftH E S T
moliüritust läbi viia, aga ikka 
olid muud asjad ees.» (IV kursu
se grupiorganisaatcri sõnavõtust.) 

Aga kust siis algab komsomoli-

P R O T O K O L L IS T
Käesolevas numbris aval

dab toimetus kahe üliõpilase 

mõtted eesti filoloogia osa

konna komsomoliorganisat

siooni aruande- ja valimis

koosolekult. Mida arvate teie 

nendest probleemidest? Lu

gege, arutage, vaielge ja kir

jutage meile!

Ühest...
Komsomolikoosolek. Siia tullak

se nõu küsima, arutama ja vaid
lema komsomolielu probleemide 
üle. Halb ja kurb, kui koosolek 
kujuneb igavaks koosistumiseks, 
poolt-vastu hääletamiseks, kui 
arvatakse, et komsomolitöö — 
see ongi pikad koosolekud, poliit
informatsioonid ja liikmemaksu
de tasumine. Et pole mõtetki; mi
dagi uut püüda, niikuinii jääb 
kõik vanaviisi.

Seda nimetatakse ükskõiksu
seks. Eesti filoloogia aruande- ja 
valimiskoosolekul oli see üheks 
põhiprobleemiks.

«Kas teil ometi igav ei ole nii
moodi istuda?» tuli ahastav küsi
mus koosoleku juhatajalt. Vastu
seks väike kahin ja vaikus. Ri
damisi saabus kirju, milles paluti 
luba koosolekult lahkuda: kes 
loengule, kes arsti juurde, kes 
koju. Ja üllatav — koosolek lu
bas! Mõned kommunistlikud noo
red võtsid endale vabaduse koos
olekult lahkuda sõnagi lausuma
ta. Nii muutus alguses tungil täis 
olnud auditoorium lõpupoole üs
na hõredaks.

Pärast aruannet olid päevakor
ras sõnavõtud. Siit see vaikus 
õieti algaski. Ometi oleks olnud 
palju ütelda selle kohta, miks töö 
eelmisel õppeaastal elli ebahuvi
tav, loid, formaalne, miiks osa 
komscsmoliüiritusi jäi paberile.

«Tahtsime mitu korda komso-

töö ja lõpevad «muud asjad»?
Nüüd on sellest palju räägitud. 

Mitte ainult koosolekud ja nõu
pidamised, vaid kõik — alates 
õppetööst ja lõpetades klubiga — 
on komsomoli tööpõld. Kõilk see, 
mis puudutab iga kursuse sise
mist elu (kasvõi näiteks kollek
tiivsuse probleem III kursusel). 
Komsomoliülesanneteks peavad 
saama kõik, mis on seotud oma 
osakonna või terve ülikooli ak
tuaalsete probleemidega. Niisiis 
ei saa teha mingit klassifikatsioo
ni — siin on komsomolitöö, siin 
kõik «muud asjad».

Sekretäri aruandes oli juttu 
paljust, ainult mitte sellest, mis 
on meile kõige tähtsam — õppe- 
ja teaduslikust tööst. Ei ole ju 
enam nii, et õppetööga tegeleb 
dekanaat, kõige muuga komso
mol ...

Koosolek tunnistas häälteena
musega eelmise õppeaasta töö ra
huldavaks. Jällegi formaalne, 
ükskõikne suhtumine. Oli ju töö 
tegelikult olnud ebarahuldav, osa
konna büroo oli passiivne, kõige 
rohkem just ideoloogilisel rindel.

Mida oli sekretäril R. Pärtelil 
enese õigustamiseks öelda?

«Bürool polnud mingit etteku
jutust õigest komsomolitööst. Üks 
koosolek järgnes teisele. Aktiiv
semad inimesed osakonna bü
roost töötavad komsomolikomi
tees. Sektorite liikmed ei teinud 
midagi, kogu töö oli sekretäri 
õlgadel.»

Siin on päris mitu etteheidet 
komsomolikomiteele. Kuid ega 
fakti konstateerimine ei aita. Kui 
on lubatud abistada, tuleb nõuda 
lubaduse täitmist, käia ja kuluta
da komitee uksi nii kaua, kuni 
eesmärk on saavutatud. Nii et 
ükskõiksuse idu oli ikkagi büroos 
endas. Büroo töös aga peegeldub 
kogu osakonna tegevus.

Ja nüüd? Uus aktiiv sai Kää
riku instrueerimislaagris selge ja 
konkreetse ettekujutuse oma tu
levasest tööst. See peab minema 
uutele rööbastele. Lähebki, kui on 
huvi, tahet ja püsivust.

H. SEIL

^Joöxafüra E L U
Saime «Töörahva Elu» toimetuselt kirja, milles paluti avaldada ka 

«Kilde ja killukesi põldudelt», milles on juttu Võru rajoonis töötanud 
TRÜ üliõpilastest.

З й Ш  ja LiiUesi paMuädt
«Mine ja vaata, kuidas töötavad meie kolhoosidesse appi suu

natud üliõpilased!» sain ülesande. Läksin. Käisin paljude grup
pide juures, rääkisin ma j andi juhtidega, olin abilistega koos 
põllul ja söögilauas, kuulasin kolhoosnikute arvamust. Osake 
näihtust-lkuuldusit avaldatakse killukestena allpool. Ärgu lugeja 
ega ka asjaosalised ise pahandagu, et jätsin nimetamata tege
laste täpsed nimed ja sündmuspaigad. Sest ülesanne oli vaada
ta, KUIDAS noored abilised töötavad.

K A R T U L IM A A L
Mj, äike ei paista, vaid praeb, 

olgugi et sügisene pööri
päev juba möödas. Kartulivõi- 
mismasin tolmutäb pika põllu 
päramises otsas. Lambingu Ann, 
kelle noppimismaa vagude kesk
kohas asuva kuhila lähedal oli, 
nägi kedagi võõrast meest Osula 
OsKariga (too võttis kuhja juu
res kartuleid vastu) juttu ajama 
tulevat. Ann andis kätele valu 
takka *$a et traktor enne lõunat 
viimase ringi peal oli, viis vii
mase korvitäie ise kuhja juurde.

«Olgu see selle arvel, mis mõ
ne kasti pealt puudu jäi,» teatas 
ta korvi kummutades kõlava 
häälega. Ise aga kikitas kõrvu, 
et mida külamees kõneleb. Ent 
too — ta oli tootmisvalitsusest 
— tahtis teada, kuidas samal 
põllul noppivad tudengid töö
tavad.

Ann haaras sedamaid jutuotsa: 
«Teevad, teevad, kus sa pääsed, 
aga mis sa säält ikka tahad. Näe, 
tüdrukutel kindad käes ja ega 
nad kaugemale karanud kartuli 
pärast liigset korda ei kummar
da, selja võtvat nagunii valusaks. 
Muidugi, mis nendel, nemad tee
vad tunnid ära, ega see ju nen
de kartul pole ...»

Anne jutuvada katkestas kar- 
tulivedaja, Simuna Jaagu räme 
hääl: «Kuule, Ann, mine korja 
õige oma maa üle, see lausa kir
ju, muidu hakkavad tudengid 
kah sinu meetodi järgi korjama.»

Ann jäi vait. Aga õhtupoole ta 
enam tööle ei tulnud. Saatis tüt
rega, too oli veel keskkooliõpila
ne, sõna, et hammas hakanud 
hirmsasti valutama.

MEIE LAPSED

/g uto peatus kartulipõllu 
ääres. Tekkis mulje, nagu

oleks sellesarria masinaga toodud 
siia suur parv kuldnokki — sel
line sädin läks lahti. Autokastist 
maharoninud tüdrukud otsisid 
põlluäärsest põõsast välja korvid 
ja läksid siis kiirustamata sinna, 
kus eile töö pooleli oli jäänud; 
läksid ahelikus otsekui mehed la
hingu ajal pealetungile. Siis pai
nutas üks nendest selga, kum
mardusid teine ja kolmas, mida
gi noppisid kõik. Eile kahe silma 
vahele jäänud mugulad leidsid 
tee korvidesse. Elatanud kartuli- 
vedaja, kes töö algust oodates 
vankril suitsu tegi, lausus briga
dirile: «Näe, need on M E I E  
lapsed.»

AUNIM I

ß
rigadir oli, nagu öeldakse, 
mäkra mänginud ja seetõt

tu avastati alles siis, kui silo- 
auku maisi hakati tooma, et siin 
veel mullune haisema hakanud 
sodi ees. Prooviti pumba abil 
välja ajada — ei saadud. Tuli 
niisama ämbritega tühjendada. 
Teiste hulgas tegi seda tööd he
ledapäine Helle-nimeline tudengi- 
plika. Himukalt tegi, higi jook
sis ja vana silosodi pritsis kätele, 
kaelale, näole. Seni kui naturaal
set nahka enam nagu nähagi ei 
olnud. Aga auk sai tühjaks, et 
teda uue värske massiga täita 
võidaks.

Kui kolhoosi esimees tudengite 
tööst kõneles, ütles ta muu hul
gas: «Nad kõik on murdnud sa
muti nagu Murjan.» Äärepealt 
oleksin viimase Helle perekonna
nimena paberile pannud, kuid 
esimees pahvatas naerma ning 
selgitas: «See pole perekonnani
mi, pigem kuldse, nagu ajalehes 
öeldakse, töössesuhtumise eest 
antud aunimi.»

(Järg llk-1 4.)

...ja  siis sellest teisest
Mis?
Eesti filoloogia osakonna aru

ande- ja valimiskoosolek.
Kus?
Ühes auditooriumis, kus on kit

salt osavõtjate jaoks ruumi (ja veel 
kitsamalt, kui k õ i k  oleksid kohale 
tulnud).

Millal?
17. oktoobril.
Päevakord.
1. Kuulata.
2. Järele mõtelda.
3. Üleskerkinud küsimustele vas

tused leida (ja siis sõna võtta).
Ja kuidas?
Ettekanne võrdlemisi kesine, 

sõnavõtte vähe, lopupoole reagee
riti ühiselt (ah-ah-ah-a jne.). Ruum 
oli vastikut leigust täis ja kõik kii
rustasid millegipärast.

Märkus.
Kahjuks pidin paljude küsimär

kide asemele otsima punkti teel, 
kodus või veel hiljemgi. Mõnele 
jäi vastus leidmata . . .

Hakati hääletama.
«Kes on selle poolt, et me 

R-i valime...?»
Äkki leiti, et võiks teisest ot

sast.
«Kes on selle poolt, et R-i mit

te va ...»
Aga miks siiski ots ümber kee

rati?
(Esimene vorm olevat ju õi

gem ja nii on koosolekutel ikka 
hääletatud.) Miks?  Kellegi mõt
test imbus läbi: hääletamine ei 
anna vajalikke tulemusi. Et mida 
sa ka ei küsi, esimese küsimuse 
poolt on ikka enamik.

Aga printsipiaalsus?
Sm. K. Taevi «miks» lõi silma

piiri selgemaks. Jõudsime sinna, 
kust kõik küsimusteniidid harg
nevad.

Paar nädalat tagasi Käärikul 
seminaril rõhutas EKP Kesk
komitee instruktor sm. E. Paju
maa õigesti analüüsi tähtsust 
töös. Kahju, et see õige naela
pea, mille pihta oleks kõige roh
kem tulnud koputada, liiga ruttu

tasku pisteti. Ükskord hakkab ta 
seal torkima, aga siis on taskus 
auk sees — katkine koht. Hirm
sad on need «katkised» kohad 
elus, needsamad, mille kohta 
ütleme:

meil on veel palju passiivsust;
väga palju ebaprintsipiaalsust;
kohusetunde puudumist;
distsiplineerimatust.
«Miks?-ile ei leitud sel koos

olekul vastust. Ka paljudel bü
roode ja komitee koosolekutel ei 
leita seda, sest jäädakse pinna
pealseteks, üldistavateks, räägi
takse aina: «On vaja, tuleb teha». 
Arvestamata jäetakse nii mõnigi 
kord, kuidas teha, et see «on va
ja» mobiliseeriks, omaks jõudu.

Kindlasti vaieldakse mulle 
nüüd vastu: nii palju on räägitud 
sellest õigest võtmest — tuleb 
osata inimesele läheneda. Hea 
küll. Ma siis «lähenen». Kindel, 
et mul on õige võti. Kõik ütlevad, 
et õige. Mis on korrast ära? 
Võtmeauk järelikult.

Ometi ei jõudnud ma praegu 
millegi muuni kui uue «miks?»-ini. 
Nõnda siis. Miks võtmeauk on 
korrast ära? Oigete mõistete 
juurde tagasi minnes tahaks küsi
da: miks inimene on passiivne?

«Ega sa äkki laisk pole», küsi
me esmalt nagu «Legendi järje» 
autor A. Kuznetsov ühelt noo
relt, kes saatis «Komsomolskaja 
Pravdale» kirja ja kurtis, et ta 
ei mõista, miks teda ükski asi 
tõsiselt ei vaimusta.

Jah, ega see inimene laisk pole?
Ei ole.

Tihtipeale saame vastuse: see 
mind ei huvita. Mind huvitab 
hoopis too. Ja ma teen seda hea
meelega. Elu loogilisuse järgi

(Järg lk-l 4.)



VERHOVIINA-MÄGEDE
MAA Г...
Jõge polnud ol

lagi. Paarküm
mend meetrit lai, 
ikbvidest kondine, 
kuid vool, mis 
paar päeva tagasi 
Tšernovtsõ juures 
näis veel rahulik 
ja ükskõikne, oli 
nüüd muutunud 
meeletuks torma
miseks. Aeg-ajalt 
ülpis kärestikuli
sest, savist tume- 
kollaseks värvu
nud veest välja 
üksik puunott või 
valgeks hõõrdu
nud juurikatomp, 
siis kadus seegi.

Prutil oli kiire.
«Hommikul või

te palgiparvetust 
näha,» oli auto
juht Mihhail en
nist lubanud.

Helle venitas 
jalast higiseks 
tõmbunud tenni
seid. Lausus:

«Ega mägedes 
palke maantee- 
kraavis parve- 
tata.»

Nendel sõnadel 
oli kaalu. Kui ini
mene midagi har
va ütleb, siis on 
ta sõnadel ikka 
kaalu. Helle pol
nud erand.

«Küllap me ei 
saanud aru,» te
gime targa järel
duse. «Ta mõtles 
kevadet.»

Otse jõe vas- 
taspervelt algas 
mägi. Alguses üs
na lausik niit
mata heinamaa, 
üksikutest, vaevu aimatavatest ja 
ülespoole kerivatest teeradadest, 
siis juba kusagil õhtutaeva all 
hoolikalt pügatud veerjas mäe
külg.

Anneliis oli vahepeal seljakoti 
turjale upitanud ja astus nüüd 
ketše vibutades vette. Ent juba 
järmine samm oli enam kui eba
kindel.

«Kivid on libedad,» kostis läbi 
j õemühina.

Me manitsesime ettevaatusele.
«E-eei — vool! Ja-algu rebib!»
Tugevasti üksteise kätest kinni 

hoides hakkasime sam msam
mult kobama vastaskalda poole.

Prut kihutas nagu arutu. M ä
gedest tulistjalu alla, ikka kii
remini ja kiiremini.

Umbes viieteistkümne minuti 
pärast olime vastaskaldal. Õhtu 
pimenes kiiresti. Mäetipud muu
tusid ähmaseks ja kaugeks. Me 
rühkisime üleval rinnakul mus
tendava karjuseonni poole. Jõest 
hakkas tõusma udu. Mäed vaiki
sid. Piki orgu süttis elektritule
des Verhoviina.

Telgi otsustasime püstitada ot
se karjuseonni taha.

ULO MATJUS

Vxiitu. XLks vatia

se.pteM.lkeh.

viirutatuna Siis ronisime Matiga mäekülge 
mööda kõrgemale, et muretseda 
lõkke jaoks puid ...

«Kui lähete Goverlole, peab 
lõke põlema ka öösel» — nii oli . . , , , , .. ,
õpetanud Mihhail ja viioanui £ 1

Aeg-ajalt me kohtame ini
mesi, kes päevade _ kiireski 
voolus ei unune. Vahel on 
need nukrad lood, mis re
bivad meilt sammaldunud 
ükskõiksuse ja löövad näk
ku igapäevasusega.

Valtu lentsib kohale jahutol- 
musena. Oli hommikul, veel ahe- 
tuse ajal veskil käinud.

Sõjaväe vormimüts on kauasest 
kandmisest juba luitunud. Hall 
vihmamantel on kurguni kinni 
nööbitud, kuid ei ulatu varjama 
sõauripiuusi kulunud käiseotsi. 
Kui hoolikalt vaadata, siis leiame 
mütsinoka alt ootamatult kava
laid näojooni.

Vaikimine on Valtu pärisosa. 
Endassetõmbunud. Naljalt ta esi
mesena kellegi poole ei pöördu. 
Osalt põhjustavad seda maa
ilmast eemaldumist kahtlemata 
halb nägemine ja kõva kõrva
kuulmine, osalt mõne kangema 
mehe arvamine, nagu oleks ta 
liiga omapärane või — nagu nad 
tähendusrikkalt sõnavad — psüh- 
ho ... Selle võõra sõna on koi- 
hoosi toonud üliõpilased möödu
nud aastal, nähtavasti filoloogid. 
Ja siin-seal, kui Valtu silmajpiiril, 
võib kuulda, kuidas seda sõna 
vähemgi kange mees tarvitab.

Mulle näis ta kaua aega vane
mana, kui võis arvata. Ma luba
sin talle heldekäeliselt ja mini
maalselt nelikümmend viis aas
tat, kuid alles lõuna paiku kuul
sin, et Valtu on üpris noor mees 
ja näinud kolmekümmend piit 
suve.

Kuivatist tagasiteel astusime 
maakauplusse. Valtu on abso
luutselt teeskluseta inimene. 
Kuulen, kuidas ta küsib:

«Kas sul odavat suitsu on?» 
Rahvas uudistab julget meest.

«On küll.»
«Too siis rubla eest!»
Kõhukas kaupmees toob Vedu

sõnatult kuristiku ääres losuta
vale võikavõitu plakatile hobust 
murdvast hundist («Hävitage 
röövulukeid!»).

Me naeratasime mõistvalt. Är-

pakki odavat paberossi «Ogon- 
jok». Valtu topib kõik kaksküm
mend pakki kuskile sõduripluusi 
alla ja on oma ostuga valmis.

See veidi pudikeelne nohisev 
mees sai mulle kiiresti sümpaat•

ge jätke «paiukaid.. J™- seks. Hea töömees, rahulik, ehk
...Pehkinud ja kuhli vajunud nor,ln„„ rr„ „7„,т+

lattaed oli mägiaasa viimaseks 
piiritulbaks. Ees mustendas pad
rik — me olime peaaegu tipus. 
Silm ahmis ümbritsevaid mäe- 
kumerusi, orus vilkuvaid tulu- 
kesi, tumedat lõunamaist tähis
taevast.

«Oleks mul gutsuulide paari
meetrine karjapasun, ma ...»

Mati istus kivile. Küttepuud 
jäid tagaplaanile.

Me tundsime end kääbustena.
Polnud enam udu ega jõekohi

nat.
Olime kahekesi.
Verhoviina kohale laskus öö.

ENDEL  LEM BER

Fotol- Prut. Ü. PUUSEPA foto

aeglane. Ta ei nõua elult muga
vusi; pahvib vahetpidamata oma 
odavat (ta ütles seda nii kõvasti!) 
suitsu, ise küliti uudsevilja kot
tide vahel. Lihtne, hästi lihtne 
nagu ta huumorgi, millest räägib 
nägu. Kui ülal vilu hakkab, ko- 
lime Valtuga alla kabiini. Auto
juhi juurde. Saame sooja ja Val
tu räägib. Meie ees sõidab «Vol
ga».

«Aja järele!» — «Ei tohi, ilus 
masin — võib viga saada,» vas
tab autojuht, punase peaga poiss. 
Valtu naerab. Ees on suur kraav.

«Sõida üle!» — «Ei tohi, lõhub 
kraavi ära ...»

Valtu naerab jälle. Autojuht on 
endiselt sünge. Nad mõistavad

tutvugem

luulega
Esimeste hooqsate ja rütmi

kate sammudeqa on maailma
kirjandusse astumas Musta 
mandri luule. Kui veel paari
kümne aasta eest teati vaid 
mõnd üksikut Aafrika poeeti, 
siis nüüd on neid juba sadu, 
kellest paljud on kuulsad koqu- 
maailma ulatuses.

Käesoleval kevadel lõpetas 
qrupp Tartu töötajaid, kelle hul- 
qas on TRü Ajaloo-Keelete^dus- 
konna üliõpilased Paul-Eerik 
Rummo, Jan Kaplinski ja And
res Ehin ninq mõne aasta eest 
ülikooli lõpetanud Ain Kaalep ja 
Eerik Teder, Musta mandri 
värsivalimiku «Vabaduskoidiku 
rütmid» tõlkimise. Praequ on 
käsikiri toimetatud ja H. Heide
manni nim. trükikojas ladumisel,

Luulesõpradel on juba nüüd 
võimalus tutvuda Aafrika luule- 
valimikuqa. Eeloleval teisipäeval, 
29. oktoobril kell 19 toimub 
TRÜ klubis Aafrika luule õhtu, 
kus ülalnimetatud tõlkijad ja 
«Vanemuise» näitlejad L. Eel
mäe, H. Haravee, M. Koidu, 
E. Koppel, E. Liiqer, I. Parker 
ja J. Saul esitavad valitud lehe- 
külqi «Vabaduskoidiku rütmi
dest».

Aaftika
R O L A N D  TO M B E K A I  
DEM PSTER

(Libeeria)

Aaftika hüüd: vaba 
olla nüüd mu püüd

Mina ei ole sina, 
aga sina ei taha 
minule vabadust anda 
iseendana olla nüüd.

«Kui ma oleksin sina», 
aga sa tead, 
et ma pole ju sina, 
miks sa lasta siis ei taha 
minul endaks saada nüüd.

Mister — või — Miss-Kõike- 
Tean — 

sa segad vahele, topid nina 
minu oma asjadesse justkui 
sinu omad nad oleksid 
ja sa oleksid mina.

Oled ebaaus, nõme
ja peab ütlema, küllaltki loll

arvama, et olla võiksin sina 
ja sinuna mõtelda, kõnelda,

toimida.

Looja minuks lõi mind 
ja sinuks lõi sind.
Vaba olla nüüd on minu

püüd.

Inglise keelest A. EHIN

DEI A N A N G  

(Gaana)

Sd taevalikul hetkel
Sel taevalikul hetkel, kui su 

käte vahel
■ hardusin ma 
hinge kinni hoides, 
seiskus tummana isegi 
metsik loodus.
Kumina katkestas 
mahedakurgune kägu.
Ning lehtede sahin 
hääbus.
Leelutamast lakkas 
viimne kui ümihäälne palm. 
Merigi unustas võimukad

möirged
sel taevalikul Hetkel.

Inglise keelest P.-E. R U M M O

teineteise nalja. Nüüd vaatab 
Valtu kabiinis ringi. Ta pilk juh
tub mu lõhkisele püksisäärele. 
Silmad lähevad naeru täis ja ta 
lausub:

«Sul hulk neiusid ... las lapi
vad ära!» Ise muheleb.

... Kummardunud ninaga pa
berisse, kirjutab ta hoolikalt üles 
iga kaalutäie vilja. Hiljem liidab 
kaua arve kokku ... See kirjuta
mine ei ole just laadijate üles
anne, aga meie Valtuga kirjuta
me üles. Ega me end sellepärast 
veel tähenärijateks pea ... Mehed 
ootavad kombekalt, kuni Valtu 
napilt teatab: «1169 kilo.»

Lõuna ajal saab Valtu kolhoosi 
juhatusest värske ajalehe. Selles 
numbris on esimese lehekülje 
peal ära trükitud TASS-i aval
dus Kuuba asjade kohta, aga ega 
tema rutta seda lugema. Vastu
pidi hoopis. Valtu voldib ajalehe 
ettevaatlikult kokku ja see rän
dab sõduripluusi alla suitsupak
kide juurde ...

On õhtupoolik.
Sajab uduvihma, 
taevas on nukker 
ja hall, maa peal 
on aga pruun vili.
Küpsenud rukis.
Ja kombain töö
tab, töötab vih
mast ja kõigest 
muust hoolimata.
Täpselt nagu on 
öeldud põiluma-

janduskomitee 
soovituses, et vili 
koristada ilmale 
vaatamata. September on vahel
duv ja muutlik, tujukas ja nu
tune nagu naine.

Mehed istuvad põhuhunnikulj 
mille kombain just praegu välja 
sülitas. Jutt käib suitsuga pooleks 
kombainide ja Kasahstani ümber. 
Valtu arvab, et kombainile võiks 
peale ehitada kuivati, et oleks 
kohe kuiv ja kena tera. Mehed 
kooris: «Sa tahad, et kombain 
sulle pätsi ka pihku viskab!» 
Autojuht seletab lähemalt: 
«Kombainil on juba niigi palju 
agregaate küljes, koos kuivatiga 
muutub ta liiga raskeks .. .  ei pü
si põllul...» Valtu vaikib. Ma 
püüan teda mõista. Mees on kogu 
senise elu rühkinud vaevarikast 
tööd teha, liiga vaevarikast. Ja

leib on?» Poisid olid nalja tei
nud ...

Sel õhtul tulime Juhaniga, lü
hikese poisiga, üle soo. Mees oli 
purjus, kandis kotti õuntega 
(meie tüdrukute jaoks) ja sattus 
aeg-ajalt laudteest kõrvale, so
hu. Päike oli punane ja veretas 
maa ääre peal. Juhan seletas va
lelikust aidamehest, äkki näitas 
käega mustava talu poole ja üt
les: «Seda meest ma usun. Ta ei 
näe ega kuule küll, aga ta on aus 
mees ... hõk ... aus mees.» Mõist
sin, et see on Valtu. Edasi küsi
sin juba mina: «Kellega ta siin 
elab?» — «Vanamehe ja emaga, 
naist ei ole, üks jookseb küll jä
rel ...» Soo lõppes.

Järgmisel hommikul oõtame 
juhatuse ees brigadiri. Mehed 
teevad suitsu, vestavad eilsest 
juhatuse koosolekust, vaatavad 
üliõpilasi ja ajavad maast jä il- 
m,ast.

Üks tüdruk tantsib traktori 
järelvankri serva veal, teeb paar 
näovigurit ja teatab mulle usal
davalt:

«Vaata, kas sa pole märganud, 
et sellel vormimütsiga mehel seal 
on klouni nägu peas!»

M !U

Võpatan ja. . .  imetlen: «Oo, 
mina poleks seda iialgi märga
nud!»

Aga autos pärib Valtu nii 
muuseas minu käest:

«Miks me neid kuubalasi aita
me?» Räägin kaua. Valtu on vait, 
siis ilmub tuttav muhelus: «Aga 
julge on see Castro küll, kui 
Ameerika nii lähedal!» Seda ar
van minagi.

September 1962

Tegevust alustas RSK — rah
vaste sõpruse klubi. Klubis on 
130 liiget, kes jagunevad selkt- 

, . .. sioonidesse. Tööplaanid on koos-
sellepärast keerlebki tal üks või tatud. Baltimaade, rahvademok- 
teine ratsionaliseerimine peas. raatiamaade ja kapitalismi -
Mind piinab mõte. Peale elukooli 
vajavad need teise põlvkonna 
töömehed üha rohkem füüsikat, 
matemaatikat, tehnilisi teadmisi.
Eriti Valtu. Konstrueerida kas
või seesama transportöör aida ja 

kuivati vahele ... Ikkagi kergem sektsioon Rumeenia õhtu. Järg-

ja
maade sektsioonides on loodud 
agiitbrigaadid. Valmistatakse ette 
kava ja uuel aasital sõidetakse 
esinema; enne antakse kantsente 
ütlikoodi klubis. Novembris kor
raldab rahvademolkraaitiaimaade

oleks ... Teha teoks.
Edasi rääkisid mehed, et K a 

sahstanis pole vilja vaja kuiva- 
tadagi, on nii kuiv ja soe, et vili 
kuivab hunnikutes lahtise taeva 
all...  Valtu ärkas mõtetest:

«Kus niimoodi on?» — «Ste
pis, uudismaadel.»

Ta jäi jälle mõttesse. Mõte ek
sis sinna kaugele, kus kuivateid 
üldse pole vaja, kus on nii laiad 
viljaväljad, et ei näe ühtki puud 
ja kus kombaini ei varitse sala
likud maakivid.

Mõte eksles ja eksles. Nägu 
pajatas

nevad samasugused õhitud teiste 
railwademolkraatiamaade teema
del, kus tutvustatakse rahvaste 
kombeid, tantse, huumorilt. Det
sembris on Baltimaade sektsioo
nil kavas rahvaste sõpruse päev. 
Pannakse üles näitus.

Esperantistid
Värskas

Ollakse juba harjunud mõttega, 
et kui tuleb juttu Värskast, siis 
on peaaegu alati tegemist mingi

Kella kaheksa paiku jõudis kokkutulekuga. Nii ka seekord.
klubi juurde liikuv kauplus. Suvel toimus Värskas Balti liidu-
Olime viimase viljakoormaga vabariikide üliõpilaste-esperan-
teel kuivatisse. Pidasime hetkeks tistide V kokkutulek. Kolmesajast
kinni. Keegi vana naine tuli Vai- osavõtjast moodustasid põhilise
tu juurde ja ütles väsinult: «Val- osa Balti liiduvabariikide espe-
tu, kas sa said jalgratta kätte ...» rantistid, kuid neid oli ka Oms-
Nähtavasti ema. Ja poeg vastas kist ja Barnaulist, Novosibirskist
tähelepanelikult: «Jah ... sain ja Petropavlovskist ning mujalt
kätte ... oli ära parandanud!» — kokku 61 linnast.

Valtu tahtis suurest autost ro- Kõige iseloomulikum oli laagri-
sinasaia osta, seda polnud. Iе see> Ю päeva jooksul

«Mul on midagi paremat!» Ja kõneldi ainult esperanto keelt.
tüse müüjanna tõi letile keeksi. Ühise keele abil loodi uusi ja tu-
Valtu uuris keeksi kaua, lõpuks gevdati vanu sõprussidemeid eri
küsis, mis see maksab. Maksis rahvusest noorte vahel.
üks rubla kakskümmend seitse Laagrist lahkudes soovisid kõik:
kopikat. Kallis oli, aga Valtu os- «Felican renkontigon sekvontso-
tis ära, sest rosin on ikka rosin, mere en Litovio!»
Siis ostis ta veel lihtsa saia ja Loodame, et see kutse toob meie
kotiga... rosinaid. Kui ta saia ridadesse nii mõnegi uue liikme
ära oli söönud', hakkas ta keeksi ja meenutab endistele esperan-
sööma, aga enne jõudsime Taala- tistidele nende kunagist huvi rah-
maa kuivatisse. Valtu pani keek- vusvahelise iceele vastu.
si pingile, aga pärast ei leidnud H. LEPIKSOO,
enam. Keegi oli selle ära tõstnud. raviosakonna IV kursuse üli-
Ähmi täis, küsis ta: «Kus mu õpilane



Teod ja . ..
(Algus lk-l 2.)

Ja mida rääkida komisomoli- 
gruppidest?

Eks siin ole bürool jälle mida
gi öelda. Oli palju ilusaid otsu
seid, (kuid täitmata. Ehk nagu 
rahvas lausub: palju kisa, vähe 
viilla. Organisatsiooniline abi 
gruppidele oli suhteliselt väilke. 
Ei tõmmatud kaasa kõiki kom- 
munistlilkke noori. Sageli tegid 
aktivistid ise kõik ära, mis aga 
vaja oli.

Ja lõpuks sellest, mida rääkis 
Tiia Valtman II kursuselt:

«Möödunud aastal pahandasi
me viienda kursuse peale, et 
meiega midagi ei tehta, et pea
me ise alustama. Me ei tundnud 
üksteist, ei teadnud, mida keegi 

*osikab või teeb, kuidas töö oma 
grupis korraldada ja käima pan
na...»

Side I ja V kursuse vahel või 
ka lihtsalt I ja mõne vanema 
kursuse vahel peaks olema tihe 
igas teaduskonnas, igas osakon
nas. Noorematel on siis ju pal
ju rohkeim julgust ,ja pealehak
kamist, kui vanemad annavad 
nõu, abistavad, suunavad.

Ja ongi uued suunad, otsusta
tud koos uue bürooga. Kontalkt 
kursustega olgu tihedam. Tuleks 
tõesti pidevalt kontrollida grup
pide tööd, kasutada ajalehe abi 
kogemuste levitamisel jne. Oma
ette tööga kuhugi ei jõua ja see 
pole huvitavgi.

Ütlust «tasa sõuad — kauge
le jõuad» endale lipukirjaks 
võtta ei tasu: see on vananenud! 
Hoogu juurde!

E. ÕU N AS

...ja siis sellest 
teisest

(Algus lk-l 2.) 
normaalne. (Üks raamat köidab 
rohkem kui teine, ühes inimeses 
leiad sõbra, teises mitte.)

Mille järgi seda nüüd mõõda- 
megi? Eks ikka tunneme ja teeme
— südame järgi.

Aga miks on neid, keda miski 
ei huvita? Või huvitab mitte kõik 
hea, vaid ... (Meenutagem Pipsi 
«Kirilinnuga», kellest G. Sepp 
kirjutas hiljuti «Rahva Hääles»!)

Või peab inimene siiski olema 
universaalne? Näete, siin on kü
simused, millele ma ei oska vas
tust anda, mis ehk ise ongi oma
korda kõige õigemaks vastuseks 
paljudele eelmistele.

*

Need ei ole siiski ühe pea mõt
ted ja kõigi peade omad pole nad 
ka. Seepärast: mis te arvate, 
miks me aastast aastasse, ühest 
valimis- ja aruandekoosolekust 
teise peame korrutama ikka üht 
ja sama: kõik tuleb kaasa tõm

mata. Palju on veel passiivseid 
jne. jne.

Mul on tiks ettepanek: hakka
me oma elu lahkama pisiasjadest 
peale, tehes seda printsipiaalsuse., 
kohusetunde ja sisemise põlemi
sega (hoidku selle eest, et virila 
naoga, siis ei tule seiiest midagi 
välja!).

[ Praegu kipitab keelel veel üks 
asi. Nimelt «seigeks tegemisest». 
Koosolekul kasutati seaa väljen
dust mitu korda. Pealtnana on 
asi nii: on ühed, on teised, ühed 
püüavad teisceie asja seigeks 
teha. Aga ma seisan järgmise 
fakti ees: sellel, kellele tuleks 
selgeks teha, on koiK seige. On 
seige. Ta moiscao iga гакит ja 
tõstab käe meie elu suurte idee
de poolt. Kuid ta ei taha kaasa 
lüüa.

Mis võiks olla selle põhjuseks?
Mis teie arvate?
Otsige üles oma isiklikud proto

kollid!

%M.e. ja Шикш
fiMduddt

(Algus lk-l 2.)

R O M A N T IK A

O
len vahetevahel kuulnud, et 
mõned 18- või 2ü-aastased 

kurdavad: «Hiljaks jäime ilmale
tulekuga. Vaat’ need, kes revo
lutsiooni tegid, kodusõjas lahin
guid lõid ja Isamaasõjas sakslasi 
kolkisid, need said romantikat. 
Kas tõesti on tänaseks romantika- 

limiit läbi?»
~Ei. Revolutsioon kestab edasi 

ja see, mis täna on veel uus, 
nõuab homme ümbertegemist. 
Maailm tuleb ümber muuta, sest 
kui pagana palju on seda, mille
ga ei saa rahul olla, mis ikka ja 
jälle tuleb ümber teha ja pare
maks muuta. Selles igapäevases 
töös ongi romantika ja selles, et 
pannakse rinnad kokku eba
meeldiva ning raskega ja ... või
detakse, seejuures vahest enne
kõike koguni iseennast ja oma 
mugavust.

* * *

Tibutas sadada. Kõigi silotegi- 
jate rõivad olid märjaks saanud. 
Muidu oleks ehk külmgi haka
nud, aga töö andis sooja. Siis pa
kuti märgadele võimalust koju 
minna, et las tulevad teised, kel
le rõivad kuivad. Neid koguni 
kästi minna. Nad jäid. Vihm 
muutus tihedamaks, aga nemad 
töötasid, töötasid seni, kui hä
marik pimedikuks kiskus. Ent 
nad oleksid võinud ka kodus ol
la, seal, kus katus vihma eest 
kaitses ja kuiv rõivas keha ümber 
oleks olnud. Keegi poleks neid 
selle eest hurjutanud, \kuid 
siis ...

G. SAARENS
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Õigus-Majandus- 

teaduskond 
endiselt esikohal
16. ja 17. oktoobril jätkus massi

ürituste sari murdmaa j ooksu- 
voistlustega Tähtvere pargis. 
Voistiustrassi läoisid 5Ü5 uuupi- 
last j a lu oppejouau eesotsas de
kaanide J. baarma ja K. Siiliva
sega. Esitatavad kokkuvõtted po
le veel lõplikud, sest täna aigu- 
sega kell 16 toimuvad taiendavad 
stardid. Nimelt polnud komsomo- 
likoosoiekute tõttu köik kursused 
kohal ning seepärast otsustati 
anda täna võimaius startida veel 
kõigil, kes seda soovivad, (v̂ õist- 
koauiikku arvestusse lahevad 
need, kes ei startinud 16. ja 17. 
oktoobril.) Seega tulevad alljärg
nevad kokkuvotted tänase jooksu 
pohjal ümberarvestamisele.

Naiste 500 m distantsil oli kii
reim Lj ussa Vatsar (KKT) ajaga
I.23,7, teme oli Laine MeUoja 
(Kk T) 1.24,8 ja kolmas Kutn 
Luisk (KKT).

Meeste 1000 m jooksus olid pa
rimad Kehakultuuriteaduskonna 
üliõpilased Rein Alumaa (2.41,9), 
Avo Luuk (2.44,0), Jaak Raidvee 
(2.47,5) ja sama teaduskonna õp
pejõud Alfred Pisuke (2.48,8).

Meeste 3000 m jooksus olid pa
rimad Vello Viitmaa (Kh.T) 
10,15,8, Rem Suija (raviosakonna
V k.) 11.25,3 ja Lembit Atspool 
(ajaloo-osakonna I k.) ajaga
II.29,2.

Kokkuvõttes on murdmaa j ook- 
suvõistlustel massilisuse osas mo
mendil parimad: 1. Õigusteadus
konna II kursus (pumete 0,869),
2. Majandusteaduskonna II kur
sus (0,823), 3. saksa filoloogia eri
haru III kursus (0,714), 4. võõr
keelte osakonna II kursus (0,596), 
5. geograafiaosakonna III kursus 
(0,500) ja 6. ajaloo-osakonna III 
kursus (0,481).

Teaduskondadest juhib Ajaloo- 
Keeleteaduskond 0,218 punktiga. 
Järgnevad Öigus-Majandustea- 
duskond (0,216), Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond (0,111), Arsti
teaduskond (0,110) ja Füüsika- 
Matemaatikateaduskond (0,103).

Orienteerumisjooksu ja murd
maajooksu kokkuvõttes juhivad 
kursustest: 1. Majandusteadus
konna III kursus (1,552), 2. Õigus
teaduskonna II kursus (1,229) ja
3. võõrkeelte osakonna II kursus 
(1.233).

Teaduskonnad reastuvad järg
miselt:

1. Õigus-Majandusteaduskond
— 0,497;

Orienteerumine
levib

£äti-
pdevikust

18. oktoobril
Mitu nime nagu heal lapsel: 

Cesis, Wenden, Võnnu* Kesk
aegsed taplused on ammu vaibu
nud, aga Liivi ordu magistri 
osaliselt säilinud loss kõneleb 
veel oma aja vaimust ja sünd
mustest.

Ühte torni ümbritseb undav 
ümar kaar friis. Tal pole ainult 
dekoratiivne tähendus — liialt 
lähedale tulnud vaenlasele kal
lati renne mööda kuuma tõrva 
ja keeva vett kaela. X V  sajandil 
oli ju sõda veel kesiselt mehha
niseeritud. Teine torn on erinev 
oma seest laiade, väljastpoolt 
kitsaste avadega — juba leiutati 
suurtükid ning ka kindlusearhi- 
tektuuris tehti vastavaid paran
dusi.

Korralikult laotud telliskivi- 
kuplis on äkki auk, nii umbes 
40X40 sentimeetrit. «Mis see 
on?» — uudistab keegi. «Ka- 
minalõõr,» teatakse vastata. Sa
mas peab vastaja kohkunult 
taganema, sest lõõrist kostab 
pahaendelist kahinat, kuigi «vai
mude tund» pole veel saabunud. 
Kitsast, mitme meetri kõrgusest 
käigukesest patsatafc alla üleni 
lubjane poisike. Kuidas saab 
jätta uurimata imelikku pragu, 
kui oled kõige radikaalsema

Osa Cisise lossist, mis jäi 
laskmata.

maailmaparandaja eas — 15-aas~ 
tane? Kahekümne viiesedki kil
kavad järsul kitsal ja kottpime
dal keerdtrepil.

Poisikesed poetavad end kõik
jale, samuti kinomehed. Cesise 
lossi huvitava tähtvõlviga tornis 
ja keldris on sobiva paiga leid
nud läti režissöör Kruminš. No- 
kitsetakse uue televisioonifilmi 
«Maa-alune» kallal: jällegi sõda, 
piiramisrõngasse jäänud sõdurid 
otsivad varjupaika.

Oh neid naissoo kaubanduslik
ke ambitsioone! Pärast ehitus- 
loolastele mõistatuseks jäänud 
CSsise kirikus käimist antakse 
kolmveerand tundi söögiaega 
enne bussimootori uut käivita
mist. Jõutakse siiski: peaaegu 
iga teine toob võidukalt naerata-

taanlaste poolt 1577. aastal õhku

des näpuotsas äsja ostetud 
kingakarbi.

Riia kostitab seekord, saabujat 
hapukoorepaksuse uduga.

Lausa kisub hulkuma.
Oine linn on tulesid hajutavas- 

pehmendavas palakas salapära
sem, pilgule varjatum ja võib
olla just sellepärast ahvatlevam 
päevasest.

Keskaegse silindrilise Püssi- 
rohutorni vastas on Bastioni- 
mägi kunstlike varemetega, mil
le ehitamine möödunud sajandil 
paljude muinsuseharrastajate 
poolt nii moes oli. Vaikne, puude 
vahelt helgivad Rainise bulvari 
aknad ja laternad, peegelduvad 
ahtakeses kanalis. Kui juhtub, et 
olete Riias liialt kaua ning hak
kate Tartu järele igatsema, min-

Hiljuti peeti Užgorodi lähistel 
esimesed üleliidulised esivõist
lused orienteerumisjooksus. Meie 
korrespondent pöördus selle pu
hul edukalt esinenud Eesti InSV 
koondise ühe liikme A. Kivis
tiku poole.

•  Mis jäi neist võistlustest 
kõige rohkem meelde?
1 Kogesime veel kord, kuivõrd 
palju on selle ala entusiaste. 
Rõõmustav oli meie šefluse alla 
sattunud armeenlaste püüdlik 
esinemine. Paljudelt delegatsioo
nidelt saime kutseid sõita tule
val aastal demonstratsioonesi
nemistele, matškohtumistele ja 
lihtsalt võistluse korraldamisele. 
Väikese Moldaavia esindajad 
motiveerisid oma kutset nii: «Ta
haksime ikka teiega kohtuda, 
Ukraina ei suuda meiega konku
reerida. Pealegi on Madis Aruja 
ja Maire Miljan Moldaavia 1959. 
aasta meistrid!» Aadresside va
hetamisel aga paluti saata kir
jandust.

•  Kuidas hinnata eestlaste 
esinemist?

Meie andsime omalt poolt kõik 
võimaliku. Kahju, et võistluste 
korraldus veel soovida jättis. 
Näiteks tõestas meie poolt orga
niseeritud kontrollkomisjon, et 
mitmed Eesti võistlejad suutsid 
nappide võistlusminutite jooksul 
kontrollpunkte märksa täpsemalt 
kaardistada kui rajameistrite 
brigaad terve nädala jooksul. 
Juba see fakt annab tunnistust 
meie praegusest tasemest.

•  Kuidas suund-orienteeru- 
mise kuldmedal nii «kergelt» 
kätte tuli?

Võistkonna huvides startisin 
koos tallinlase Rein Tõnuriga, 
kes on minust tugevam jooksja, 
kuid samal ajal liialt tempera
mentse esinemisviisiga. Temal 
oli see 100., minul 55. võistlus- 
start. Esikohale me väljri ei läi
nud — Aruja—Toomi paar oli 
meist nii tehniliselt kui ka füü
siliselt kindlalt üle. Osad jaota
sime nii: kaart, seega suundade 
ja kauguste määramine jäi mi
nule; Tõnuri ülesandeks oli väi-

2. Aj aloo-Keeleteaduskond —
0,392;

3. Bioloogia-Geograafiateadus- 
kond — 0,339;

4. Füüsika-Matemaatikatea- 
duskond — 0,180;

5. Arstiteaduskond — 0,124. 
Täna kell 16 kõik, kes pole

veel startinud, jooksukrossi- 

le Tähtvere parki!

ge sinna, Bastionimäele. See 
meenutab millegagi Toomet, kui
gi on hoopis tillukesem.

Võõras linn on nagu oma 
väärikusest teadlik inimene. Ta 
ei kingi uisapäisa kõiki oma 
rikkusi lühiaegse tutvuse järel, 
on kiivas neid avama tõtlikult 
naeratavale turistile. Aeglaselt 
koguneb pudemeid, kuni võite 
öelda: «Ma tunnen teda, seda 
linna.»

«Vaadake seda ristiga akent — 
seal on kirikuseina müüritud 
munk, et pühakoda õnnistatud 
püsiks. Küllap see vist aitas,» 
naeratab Riia arhitektuuri res
taur eerimistööko j а teaduslik töö
taja Piešinš. — «Peetri kirik 
munka ei ohverdanud ning põles 
maha, see aga püsib.» ~

Riia vanalinn on pisuke ja 
risti-põiki läbi käidud, kuid 
ikkagi kogub meie silma-kõrva 
ette hoopiski tundmatuid lehe
külgi. On hea, kui leidub eru
deeritud inimesi.

Paar jalaastet praegu olematu 
linnamüüri kunagisest asukohast 
eemal on planguga piiratud ala, 
millest tavaliselt ükskõikselt 
mööda kõnnitakse. XII sajandil, 
veel enne sakslaste saabumist, 
asus siin meie soome-ugri prob- 
lemaatiliste hõimlaste — kure
laste — asula. Labida ja kühvli 
alt ilmuvad nähtavale kunagise 
tänavasillutise ja hoonete tume
nenud palgid, aeg-ajalt tõstab 
ettevaatlik käsi mullast ka mõne 
iidse tarbeeseme või tööriista. 
Huvitav on Toomkirik, mis on 
vajunud 2 meetrit esialgsest sü
gavamale — mullakiht pakseneb. 

(Järgneb.)

keste «haakidega» kontrollida 
liikumistee õigsust nappidest 
kõrvalonentiiriaest. Kontroll
punktides korjas allkirjad tema, 
nii jäi mul mõni sekund uue 
lõigu läbimise plaani tegemi
seks. Püüdsime liikuda kindlai
mat teed mööda — see õnnes
tuski. Meist kumbki ei mäleta 
varasemas praktikas absoluutselt 
vigadeta võistlusstarti. Seekord 
oli õnnelik erand!

•  Milline on meie ülikooli 
panus orienteerumise arengusse?

Kuuest üleliidulisest kuld- 
meaaust võitsid TKU kasvanai- 
kud tervelt neii. Neist uks võit
ja — Maire Jaaicre — suunati 
±У62. aastal pärast õpetamust 
toote Kenra Keskkooli. Tänavu 
võitsid tema õpilased mitteamet
likus arvestuses Tallinn—Tanu 
noorte linnavõistluse (!!!). «Va
nast kaaraiväest» on ülikooli 
jäänud veel Tnu Liblik, kes nä
dala pärast asub V Keskkooli 
orienteerujaid õpetama. Väga 
kiiresti arenesid viimase aastaga 
üliõpilased Anne Palge, Milvi 
Pajuste, Olavi Kärner ja Ustav 
Mvkeisaar, kes panid endast 
rääkima isegi vabariigi meistri- 
medalite jagamisel. Praegu on 
trükki jõuamas ülikooli orien
teerujate poolt kirjutatud 
«Orienteeruja ABC».

•  Mis orienteerujaid veel ees 
ootab?

Äsja lõppes Vellaveres uute 
ühiskondlike instruktorite täien- 
dussemmar. üliõpilaste poolt 
korraldatud praktikavõistlus lin
na koolinoortele õnnestus hästi. 
Homme asub ülikooli koondis 
teele Cšsisesse, et startida suve
hooaja viimasel suurvõistlusel — 
Balti vabariikide kõrgemate koo
lide meistrivõistlustel.

Nagu varemgi, jätkab suusa- 
spordikateedri juures tegutse
mist orienteerumisrühm. Üld
füüsilise treeningu kõrval kuu
lub tegevuskavasse orienteeru- 
miselemente, maastikumänge, 
väljasõite jm. Talvel korralda
vad orienteerujad Käärikul ise
seisva suusalaagri.

8  : 3
Ülikooli lauatennisiistidel olid 

külas kolileegid Riia Polütehnili- 
sest Instituudist. Laupäeval, 19. 
oktoobril võitsid võistkondade- 
vähelise kohtumise TRÜ lauaten- 
nisistid tulemusega 8:3. Järgne
val päeval peetud individuaal- 
turniiril osutusid samuti pare
maks tartlased. Meestest Peeter 
Karing ja naistest Sirje Samre, 
kusjuures viimane alistas hea
tasemelises kohtumises Läti NSV 
koondise liikme R. Lace.

J. KUIVKAEV

Teadaanded
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 

nr. 8 (Vanemuise tn. 46) toimub 
teisipäeval, 29. oktoobril kell 19 

TEMAATILINE ÕHTU,
mis on pühendatud Ü LKNO 45. aas
tapäevale.

Lõpuks filmid: «Uus-Meremaa», 
«Nõukogude näitus Rio de Janei- 
ros» ja «Rahvas avaldab austust 
kosmosekangelastele».

Kolmapäeval, 30. oktoobril kell 18 
on kohviku piljardisaalis 

PRESSIKLUBI 
ajakirjandusqrupi koosolek.

Teisipäeval, 29. oktoobril kell 18 
toimub zoolooqiaauditooriumis (Va
nemuise tn. 46) käesoleva semestri 
esimene loenq fakultatiivsest tsük
list «biomatemaatika». Lektor on
S. Veldre. Osavõtt vaba.

Täna kell 20 on ülikooli kohvikus 
rahvusvaheliste suhete ringi Ladi- 
na-Ameerika sektsiooni istung. Kõi
gi asjasthuvltatute osavõtt tervita
tav.

Toimetaja H. PEEP

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise
nr. 8099, MB-06240.

Г EESTI

RAHVUSBAAMATIJKQGU



Teadlased ja kõrgemate õppe
asutuste töötajad! Võidelge tea
duse edasise õitsengu ja tehni
lise progressi eest! Valmistage 
ette spetsialiste, 
kommunismiajaštu

kes oleksid
väärilised!

Au eesrindlikule Nõukogude teadusele!
(N L K P  Keskkomitee hüüdlausetest Suure Sotsialistliku 

Oktoobrirevolutsiooni 46, aastapäevaks)

Kõiql maade proletaarlased,- ühlneqel 

f4

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI

ÜHINGU K O M IT ^ E H Ä Ä L £ K A N D J A ___________

P Ü H A P Ä E V A L , 3. N O V E M B R I L  1963

Nr.

28 (568)

XVI aastakäik

HÄID OKTOOBRIPÜHI!
Oleme jõudnud töörahva suurima tähtpäeva —  Suure 

Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 46. aastapäeva juurde.

Oktoobrirevolutsioon on Venemaa kommunistide partei 

revolutsioonistrateegia ja -taktika tippsaavutis. Ta on 

Lenini geeniuse kehastus Venemaa töölisklassi kasvata

misel, organiseerimisel ja juhtimisel, töölisklassi, kelle 

õlgadel lasub vastutus kogu töörahva edasise saatuse 

eest. ^
Lenini partei juhtimisel võitis Oktoobrirevolutsioon, et 

seada- töörahva ette uus suur ülesanne . kommunismi 

ülesehitamine.

Seda suurt ülesannet täites tähistame Oktoobrirevolut

siooni 46. aastapäeva ka meie —  Tartu Riikliku Ülikooli 

kollektiiv.

Kom m unism  —  see on kõikide töö kõikide heak$.

Kom m unism  —  see on looming, on võitlus uue eest.

Tähistades Oktoobrirevolutsiooni aastapäeva võib üli

kooli kollektiiv uhkustundega märkida oma saavutusi: on 

kasvanud ja mehisemaks sirgunud m e read, meil on saa

vutusi teaduse arendamisel, meie üliõpilaspere on töökas, 

tal on palju energiat õpinguiks ja tööks, meie kollektiivis 

ajavad juuri uued, kommunistlikud suhted töös ja ini

meste vahel.

Võime uhked olla, et Oktoobrirevolutsiooni poolt ala

tud suurt tööd oleme ka meie õigesti alanud.

Alanud oleme õigesti ja hästi. Aga ärgem unustagem, et 

see on alles algus —  ees on palju tööd, palju jõudu, 

oskust, visadust ja järjekindlust nõudvat tööd, tööd, mil

les on otsingud, looming ja võitlus.

Suure kommunisti Lenini õpetust järgides läheme 

julgelt edasi!

Häid oktoobripühi, seltsimehed!

Komsomoli aastapäeva auks

R. R O Z D E S T V E N S K 1
%

*  *

*

Saatuse hellikud pole me.
Aga kui kord tuleb

maru,
saatusel silma me 
vaatame
ja pärime talt aru.

Ütleme:

«Kajavad lasud.
Häda

on tulnud
me maale , . .

Vaja on võidelda?

Vaja on 
vastu panna?»

Ja me saatus ütleb:
«Jaa .»

Ütleme:

*Mis siis ikka . . .

Me valmis
m inem a , . .

Ainult ütle meile sa:

«Meie naised 
jäävad

leskedeks?!»
Ja me saatus vastab: 
к J aa.»

Küsime:

«Kas alati

saab heljuma
maa peal
kangas - ■

punane?

Meie lapsed
saavad

õnnelikeks?»

Ja me saatus vastab:

«Jaa.»

Ja meie läheme!

Tõlkinud M . P A U

K O M M U N I S T L I K U  T Ö Ö  Õ P P E R Ü H M A  N IM E T U L T  T A O T L E V A L  K U R S U S E L

Kõige iseloomustavam 
— tugev kollektiiv

Ü LKNÜ  45. aastapäeva tähis
tamiseks peeti Tartu asutuste ja 
koolide vaheline tõrvikutega tea
tejooks läbi linna. Selles oli kii
reimaks TRÜ väravpallinaiskond 
koosseisus: E. Rannu, A. Ollino, 
K. Suurväli, A. Siitam, E. Lõo
kene, T. Kaljola ja M . Luuk.

TeatevÕ istkonna ettevalmissta-

Tähelepanu!

O K T O O B R IA K T U S  algab 

5. novembril kell 18 ülikooli 

aulas.

*

D EM O N STR A TSIO O N IK S

koguneme Akadeemia tänava

le 7. novembril kell 10.30. Mit

te hilineda! Rongkäik algab 

kell 10.55.

misele ja komplekteerimisele 
aitasid aktiivselt kaasa üliõpila
sed T. Tiitus ja J. Martinson.

Võistluste organiseerija, ELKNÜ  
Tartu Linnakomitee andis värav- 
pallinaiskonnale kutsed ülelinna
lisest noorte õhtust osavõtuks. 
Samas toinius ka võitjate auta
sustamine. V. PALL

Ettepanek: ANDA
30. oktoobril arutati TRÜ kam- 

somolikcmitee bürool, kas on ju
ba aeg teha ülikooli parteikomi
teele ettepanek anda inglise filo
loogia III kursusele kommunist
liku töö kursuse nimetus.

Küsimisi-kostmisi oli palju. 
Kuus III kursuse inglise filoloo
gi rääkisid, kuidas on muutunud 
nende kursus, kõnelesid, kuidas 
mitmeidki ühiskondlikku töösse 
kaasa tõmmati. Oli juttu vastu
tustundest ja printsipiaalsusest.

Lõouks büroo otsustas: teha 
ettepanek anda kursusele kom
munistliku töö kursuse nimetus.

Millegipärast arva
takse, et inglise filoloo
gia osakonna III kur
susel toimub midagi 
erakordset. Sellest kur
susest, on palju räägitud 
kui heast ja tugevast, 
on räägitud ka, et kur
sus taotleb kommunist
liku töö õpperühma ni
metust.

Seda, mis tegelikult 
kursusel toimub, kuidas 
ta püüdleb oma eesmär
gi poole, tuntakse vähe 
ja pealiskaudselt.

Kursus on suur — 34 
inimest. Nii paljusid on 
raske liita terviklikuks 
kollektiiviks, aga ometi 
moodustavad need 34 
tugeva kollektiivi.

Kindlasti on kursuse 
ühtsuses ja sõpruses 
suur osa üliõpilaste suh
tumisel üksteisesse. Ar
vestatakse kursuse iga 
liiget, ja igaüks arves
tab kogu kollektiivi.

Mida kursusel tehakse? 
Ülikooli tuldi ju õp

pima. Oma esimest üles
annet täidavad nad 
hästi, vaatamata paari- 
le-kolmele libastumise
le möödunud-kevadisel 

-eksamisessioonil. Nõr
ga edasijõudmise pärast 
pole kursuselt veel kee- 

-gi maha jäänud

On päris loomulik, et 
kursusel valitseb terve 
ja otsiv vaim, ilma sel
leta ei oleks sõprust 
ega kollektiivi, poleks 
tublisid tulemusi mitmel 
rindel. Kogu kursus, iga 
üliõpilane vastutab kol
lektiivi ühtsuse eest.

Kuidas kujunes vas
tutustunne?

Küllap nii, et igaüks 
sai ülesandeid ja täitis 
neid. Kogu ühiskondlik 
töö on jagatud alade 
kaupa sektoritesse, mil
le eest vastutab kindel 
grupp üliõpilasi. ’Sekto
rite töösse on aga haa
ratud kõik üliõpilased. 
Nii on saavutatud ühtne 
kursus ja enamiku üri

tuste õnnestumine. Kur
suse elu ja tegevuse eest 
ei vastuta ainult mõ
ned, vaid kõik. 

i
Meie päevade noorelt 

inimeselt oodatakse 
teadmisi ja oskusi pal
judes küsimustes. Ka 
nemad on mitmekülg
sed. Peale oma eriala 
huvituvad nad kunstist 
ja kirjandusest, isetege
vusest, spordist (sport, 
tõsi küll, ei ole veel täit 
hoogu saanud) ja sünd
mustest kogu maailmas. 
Paljudel üliõpilastel 
jätkub tahet õppida fa
kultatiivsetel kursustel 
teisi keeli.

Mida rohkem huvisid, 
seda rohkem arvamusi. 
Eneseusaldusest ja esi
nemisjulgusest juba 
puudu ei tule. Tulge 
kord koosolekule! Kõigi 
mõtete ja arvamuste 
esitamine on teretulnud. 
Üheks eesmärgiks ongi, 
et kõik kursuse liikmed 
julgeksid avaldada oma

plaane ja mõtteid, Jul
geksid ja oskaksid kaits
ta oma seisukohti. Kor
raldatakse ühiseid teat- 
rikülastusi ja neile 
järgnevaid vaidlusõh
tuid. Kursusel on ühi
sed sõbrad Riias ja Le
ningradis.

Hiljuti saadi sõbraks 
Valguta kolhoosi noor  ̂
tega. Ja juba hakkavad 
realiseeruma esimesed 
plaanid — ÜLKNÜ 45. 
aastapäeva tähistatakse 
ühiselt. Kindlasti saavad 
sealt huvitavat ja uut 
nii üliõpilased kui ka 
kolhoosinoored.

Inglise filoloogide III 
kursusel ei ole tõesti 
midagi erakordset. Neil 
on aga midagi sellist, 
mida harva esineb teis
tel kursustel: tore 
kollektiiv, ühistele üri
tustele kaasalöömine, 
südamevalu ühiste ette
võtmiste ja ühiste...-mu-, 
rede pärast.

K. TAMMEMÄGI
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Jaan Vainu po
le küll koos Ver- 
giliusega allilmas 
jalutanud, aga 
«Tori põrgus» on 
tööd tehtud mehe 
eest. Seepärast 
aukirigi.
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Jääme teid ootama Kiti kaugelt

ilTeadmiseks kõigile
Ülikooli kollektiivi iga liige teab, kui lai on ELKN Ü  TRÜ 

organisatsiooni tööpõld, ja seda, et igas töölõigus on see põhjalik 
ka sügavuti.

E LKN Ü  TRÜ organisatsiooni X I konverents valis paralleelselt 
komsomolikomiteega ka revisjonikomisjoni, kelle ülesandeks on 
aruandeperioodi vältel jälgida Ü LKNÜ  põhikirja ja sotsialistliku 
kooselu reeglite täitmist ülikooli komsomolikomitee, osakondade 
(teaduskondade) büroode ja algorganisatsioonide poolt. Komisjoni 
väiksearvuline koosseis ei võimalda kogu ülikooli komsomolielu 
detailset jälgimist. Meile on kahtlemata selge, et väärnähtusi, mil- 
lele ELKN Ü  TRÜ organisatsioonis ei reageerita vastavalt komso
moli põhikirja ja kommunismiehitaja moraalikoodeksi nõuetele, 
on vähe. Kuid siiski pöördume kõigi TRÜ ' kollektiivi liikmete poole 
palvega juhtida meie tähelepanu ka nendele vähestele varjukül
gedele ülikooli komsomolitöös. ___

Võib-olla esineb veel komsomoligruppe või isegi osakondi ja 
teaduskondi, kus täie tõsidusega pole asutud ellu viima ELKNÜ  
TRÜ organisatsiooni X I konverentsi otsuseid, kus esineb Ü LKNÜ  
põhikirja rikkumist, mille suhtes ei rakendata küllaldase teravu
sega ühiskondliku mõjutamise vahendeid või rakendatakse neid 
ülemäärase karmusega. Usume, et personaalküsimuste lahendami
sel nähakse alati inimest. Me peame teda mõjutama positiivses 
suunas; seda ei saa teha ei ülemäärase karmuse ega liigse leebu
sega. On kaheldav, kas tekiks vajadust üliõpilase väljaheitmiseks 
ülikoolist ja komsomoliridadest, kui vajaliku mõõdutundega vali
tud ühiskondliku mõjutamise vahenditega näidataks talle õige
aegselt tema vabaduse piirid.

Ülikooli komsomoliorganisatsiooni X I konverentsil märkis 
Õppeprorektor sm. K. Püss, et ühiskondliku mõjutamise vahendeid 
rakendatakse ülikoolis siiski vähe võrreldes administratiivse mõ
jutamisega. Loodame, et käesoleval aruandeperioodil kõik üliõpi
lased suhtuvad täie tõsiduse ja vastutustundega oma seltsimeeste- 
kaasüliõpilaste saatusesse.

Pöörame aruandeperioodil põhilist tähelepanu ülikoolis tehta
vale ideelis-poliitilisele kasvatustööle, mis on tihedasti põimunud 
kõikide komsomoliorganisatsiooni töölõikudega. Seetõttu on tere
tulnud kõik vihjed puudustele just sellel alal.

Kirjalikud märkused puuduste kohta ülikooli komsomoliorga
nisatsiooni või selle üksikute lülide, sektorite töös palume asetada 
TRÜ peahoonesse ELKN Ü  TRÜ organisatsiooni revisjonikomisjoni 
kirjakasti. Puuduste kõrvaldamiseks tarvitusele võetud auinõu- 
dest teatame 20 päeva jooksul (kui kiri pole anonüümne).

Meie ülesandeks on astuda vastu väärnähtustele just ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni juhtivate organite (komitee ja büroode) 
töös. Kes leiab midagi kuskil viltu olevat, kirjutage meile! Kirja
kast ootab!

ELKNÜ  TRÜ  organisatsiooni 
revisjonikomisjon

Ees seisab tegevusrohke aasta
Läinud reedel, 25. 

okt. toimus TRÜ ad- 

ministratiiv-ma- 

jandusala töötajate 

ja Teadusliku Raa
matukogu ameti
ühingu aruande- ja 
valimiskoosolek.

Nagu nähtus aru
andja kokkuvõtli
kust sõnavõtust, oli 
senise ametiühingu
büroo tegevuses mõ
ningaid kordamine
kuid, kuid ega möö- 
dalaskmisedki puu
dunud. Edusammu
dest rääkides tuleb 
märkida kultuuriKO- 
misjoni head tööd. 
Komisjoni esimees 
sm. Hilda Põltsamaa 
on aru saanud oma 
ülesannetest ja vas
tavalt sellele ka te
gutsenud. Tema init
siatiivil organiseeriti 
naisansambel, kor
raldati vestlusõhtuid

ja viktoriine, ühiselt 
käidi seenil jne.

Kahjuks ei saa 
sugugi rahule jääda 
senise tootmiskomis- 
joni tööga (kui nii 
võib üldse ütelda, 
sest selle komisjoni 
«töö» seisnes mitte

midagitegemises). 
Märksa intensiivse
malt oleks pidanud 
tegutsema ka korte
ri- ja heaolukomis- 
jon. Oleks olnud tar
vis rohkem head ta
het ja büroo poolt 
paremat töö organi
seerimist. Loodame, 
et uuel bürool õn
nestub tehtud vigu 
(ja tegematust) väl
tida. Kindlasti ei üt
le ka administrat
sioon siin ära oma
poolsest abist.

Üldkoosolek valis 
uue, 15-liikmelise bü
roo, mille esimesel 
koosolekul tehti järg

imine tööjaotus: bü
roo esimees Osvald 
Noobel, sekretär As
ta Nielsen, laekur 
Juta Simina, kultuu
rikomisjoni esime
heks valiti Hilda 
Põltsamaa, töökaitse 
ja ohutustehnika ko
misjoni esimeheks 
Hans Hein, tootmis- 
komisjoni esimeheks 
Valdek Lepvalts, org- 
massilise töö komis
joni esimeheks Lea 
Trikkant, korteri- ja 
heaolukomisjoni esi
meheks Endla Kalde- 
mäe.

Arvatakse, et vali
tud uue büroo koos
seis on võrreldes eel
mistega üks tugeva
maid. Seda kinnitada 
on veel vara. Ees 
seisab pikk ja tege
vusrohke aasta, är
gem siis petkem loo
tusi!

A. NIELSEN

Lähemal ajal astub Nõukogude 
armeesse rida meie meesüliõpi- 
lasi. Me kõik teame, millised as
jaolud tingisid ajutise vajaduse 
ka üliõpilasi, kes varem olid va
bastatud sõjaväeteenistusest, kut
suda nüüd armee ridadesse aega 
teenima. Ja oleme veendunud, et 
kõik tulevased Nõukogude sõdu
rid, kes lähevad armeesse Tartu 
ülikoolist, täidavad täie vastutus
tundega oma aukohuse kodumaa 
ees.

Iga üliõpilane, kes pidi katkes
tama õpingud seoses kutsumisega 
armeesse, võib pärast armeest 
vabastamist tagasi tulla ülikooli 
õppima ka aasta keskel, sõltu
matult sellest, mis kuul ta va
baneb armeest. See kehtib ka
I kursuse üliõpilaste kohta, kes 
alles alustasid õpinguid ülikoolis. 
Mingeid sisseastumiseksameid 
neil uuesti sooritada vaja ei ole, 
kõik tulevad ülikooli tagasi taas
tamise korras. Muidugi, see ei 
kehti nende suhtes, kes oma käi
tumisega rikkusid Nõulkogude sõ
javäelase ning üliõpilase kõrget 
nimetust.

Mõned üliõpilased' arvavad, et 
sõjaväeteenistus, mille pärast 
mõneks aastaiks tuleb katkestada 
õpingud, on tõsine takistus hari
duse omandamisel.

Tahaksin seoses sellega aval
dada mõned oma tähelepanekud 
ja mõtted. Ma võin seda teha 
puhta südamega ja «asjatundja
na», sest ka ise asusin õippima 
ülikooli, olles juba 26 aastat va
na ja omades kümneaastast töö- 
staaži. Samuti teenisid ka minu 
mõlemad pojad sõjaväes enne kõr
gema kooli lõpetamist — üks 7 
aastat (veel sõja-aastatel) ja tei
ne üle 3 aasta. Mis sai minust — 
lugejad teavad seda ise, poegade 
kohta võin öelda, et mõlemad lõ
petasid ülikooli väga heade hin
netega ning üks on praegu päris 
hea insener ja teine mitte halb 
arst.

T R Ü  parteikomitees

Ütleksin veelgi rohikem. Noo
rem poeg alustas õppimist üli
koolis veel enne sõjaväeteenis
tust. Tol ajal temal ei olnudki 
kohustust sõjaväkke minekuks. 
Kuid ta ei õppinud küllalt tõsi
selt ja ma ise otsustasin — las 
teeb enne läbi elukooli, teenib 
sõjaväes ja siis tuleb uuesti üli
kooli. Kui .poeg tuli tagasi sõja
väest, ta ütles: «Tänan sind, isa, 
selle kooli eest», Ja õppis edasi 
laitmatult, hoopis teisiti suhtudes 
võimalusse õppida.

Meie ülikoolis õpivad ka prae
gu paljud, kes on juba sõjaväe
teenistuse läbi teinud. Me tunne
me neid. Nad on kõige tõsisemad, 
töökad ja distsiplineeritud üli
õpilased.

Tõepoolest, Nõukogude armee 
on suurepärane kool, kus iga 
noormees karastub, õpib töötama 
täpselt ja organiseeritult, oman
dab väga tähtsad omadused, ko
gemused, oskused ja teadmised.

Ma olen kindlal arvamusel, et 
meestest, kes nüüd lähevad sõja
väeteenistusse ja kes tõsiselt ka
sutavad kõiki neid võimalusi, 
mida inimese arenguile ja enese
kasvatamisele annab Nõulkogude 
armee, me saame hiljem pare
maid spetsialiste ja kodanikke, 
kui nendest noortest, kes millegi
pärast ei tee läbi seda kooli.

Me loodame, et kõik üliõpila
sed, teenides armees, ei heida 
varju Tartu ülikoolile ja meie 
vabariigile ning tulevad tagasi 
ülikooli teeneliste sõduritena, 
omades aumäoike, aukraade ja 
hiilgavaid iseloomustusi.

Soovime teile, kallid sõbrad — 
tulevased sõdurid, head optimist
likku meeleolu, jõudu ja edu tee
nistusaastatel, Õnnelikku tagasi
tulekut ülikooli!

Jääme teid ootama.

Prof. F. KLEM EN T ,
rektor

Ülesanded jaotati
TRÜ uus parteikomitee jaotas 

ülesanded eelolevaks õppeaastaks 
järgmiselt:

•  TRÜ parteikomitee sekretär
— L. Raid;

•  ideoloogilise töö sektor — 
J. Kalits (juhataja), F. Klement,
D. Metšetin, U. Polisinski;

•  õppetöö sektor — H. Kurm 
(juhataja), K. Püss, J. Riiv;

•  teadusliku töö sektor —

V A H E T A M E  K O G E M U S I

K.-S. Rebane, A. Rõõmusoks, 
K. Siilivask;

•  organisatsioonilise töö sektor
— I. Sildmäe (juhataja), A. Tal
vik, K. Rägo;

•  riigikontrolli TRÜ kaastöö
grupi esimees — A. Blumfeldt;

•  komsomolitöö sektor — 
K. Adamson;

•  kehakultuuri- ja sporditöö 
sektor — J. Unger.

Taškendi konverentsilt
Allakirjutanul õnnestus viibida 

TRÜ esindajana Taškendis toi
munud Usbeki III pedagoogiliste 
teaduste alasel teaduslik-metoo- 
dilisel konverentsil. Peale süga
vate muljete, mida jätsid Kesk- 
Aasia sellised vanad linnad, nagu 
Samarkand ja Butohaara, kus toi
musid konverentsi väljasõidu
istungid, oli nimetatud konve
rentsi korraldamises palju uud
set ja huvitavat.

Konverentsi organiseerisid Us
beki Pedagoogiliste Teaduste 
Teaduslik Uurimisinstituut ja 
Haridusministeerium. Meeldivalt 
üllatas, et konverentsi tööst võt
sid väga aktiivselt osa haridus
minister I. Kadõrov ja kaks Us
beki Kommunistliku Partei Kesk
komitee liiget, I sekretär ja sek
retär ideoloogilise töö alalt.

Konverents oli väga laia pro
fiiliga ja töö toimus kuues sekt
sioonis (pedagoogika, algõpetuse, 
matemaatika-loodusteaduste, hu
manitaarteaduste, töö- ja tootmis- 
kasvatuse ning kehalise kasvatuse 
sektsioonid), mis omakorda jagu
nesid veel alasektsioonideks. Ena
mikus sektsioonides toimus toö 
tavalises korras nagu meilgi. 
Trükiti teesid ja konverentsil 
esineti ettekannetega. Ühes,/S. o. 
kehalise kasvatuse sektsioonis oii 
aga töökord täiesti teistsugune. 
Sektsiooni töö algas ühe GO-mi- 
nutilise ettekandega teemal «Kü
berneetilisest lähenemisviisist ke
halise kasvatuse ja spordi küsi
mustele», kus esitati mõningate 
treeninguga seotud füsioloogiliste 
protsesside formaal-matemaati-

lise mudeli konstrueerimise või
malusi. Ettekande autoriteks olid 
TRÜ esindajad A. ja S. Oja. See
järel jätkus töö diskussiooni vor
mis. Kõik ettekanded olid 3—4 
kuud varem trükitud ja laiali 
saadetud. Konverentsil võis aga 
soovi korral lühidalt täiendada 
trükitud materjale. Selline kon
verentsi vorm võimaldas läbi 
arutada 147 ettekannet ning 
mis tähtsaim — diskussioon 
kujunes väga elavaks ja kestis 
kolm pikka istungit. Iga istung 
oli pühendatud eri probleemile 
(kliima, Õppetöö, sport). Meie 
konverentsid aga pahatihti kan
natavad just selle all, et ettekanT 
ded kuulatakse ära ja diskussioo
ni ei olegi või on see äärmiselt 
limiteeritud ajaga.

Pärast istungite lõppu Tašken
dis korraldati kaks väljasõidu
istungit — üks Samarkandi lähis
tele ja teine Buhhaarasse, kuhu 
oli organiseeritud rajoonidest 
hulgaliselt kehalise kasvatuse 
õpetajaid ja koolide direktoreid 
(umbes 350). Väljasõiduistungid 
kujunesid väga elavaiks. 20-mi- 
nutiliste ettekannetega esinesid 
meie juhtivamad spordifüsioloo- 
gid ja pedagoogid, nagu prof. 
Z. Birjukova, prof. I. Arnoldi, 
prof. J. Kesareva jt. Pärast is
tungi lõppu tuli igaühel meist 
vestelda mitmete kohalike peda
googidega neid huvitavatel tee
madel.

Üldmulje
konverents.

huvitav ja õpetlik

S. OJA

Füüsika-Matemaatikateadus- 
konna dekaanile dots. A. Mitile 
saabus kiri ülikooli kasvandi
kelt sõjaväest. Avaldame selle 
allpool. Vastuseks aqa läks koos 
kirjaqa teele pakk konspek
tide ja proqrammideqa. Ülikool 
ei unusta . . .

Sm. Mitt, palume vabandust, et 
tüütame Teid. Kui meid sõja
väkke kutsuti, ütlesite, et kui me 
tahame õppida sõjaväes, siis kir
jutagu.

Esimesel aastal ei olnud aega 

peale eriala õppimise midagi 
muud teha. Praegu oleme kaheks 
aastaiks jääva koha peal ja ta
haksime tegelda õppimisega. Kui 
on võimalik, saatke meile palun 
konspektid. Pärast seda ühte 
aastat on väga suur isu õppida.

Me oleksime saanud muretseda 
endale konspeikte ka siit, Lenin
gradi Polütehnilise Instituudi fi
liaalist, kuid programmid on vä
ga erinevad.

Iseseisvalt õppida me saame, 
sest vaba aega jääb küllaldaselt.

Palun andke meie poolt tervi
tus endistele kursusekaaslastele.

Palju tervisi Teile!
A G O  ja AIN  TIIRM AA

õudrng. fmjataü 
sSduhieiust

Nublu ehk noorsõdur. Kui saa
matu Sa oled pärast esimest 
saunaskäimist, kus Sulle munder 
selga antakse! Sa oled nagu 
vastsündinu oma abituis liigu
tustes, nii et teistel võtab taht
matult naeru näole. Rihm lõd
valt ümber keskkeha, gimnast- 
jorka kõhu peal kortsus,' soldati- 
saapais samm veel kobav. Pilot- 
kat küll sätid ja ajad ninaga 
ühele joonele, aga ...

«Kroonu» on Sinu jaoks üle
pea terra incognita; seal õpici 
mõndagi mõistma, mida enne 
pole mõistnud, eriti kui Sa era
elus distsipliinist ja kollektiivist 
suurt lugu ei ole pidanud. Sõja- 
väeleksiKon ei tunne sõnu «ma ei 
taha, ma ei saa». Juba esimesest 
päevalt on kasulik omaks võtta, 
et oled kollektiivis, kes käib üht 
jalga ja mõtleb üht mõtet.

8 aastat tagasi oli mul võima
lus seda õppida iga kandi pealt.

Näiteks.
Hommik. Päevnik: «ÄratusI» 

Kus siis. äkki läheb kogu ruum 
keema, sest unest veel täielikult 
ärkamata pidime kahe minuti 
jooksul riietuma ja rivisse jõud
ma. Viimane kui üks. See tun
dus kättesaamatu. Selleks pidi 
meil endi arvcutes olema kolme 
ahvi kiirus. Ei ringutamist ega 
mõnulemist sooja teki all. Hili
nes aga üksainus meist rivisse 
tulekuga, pidime kõik uuesti lah
ti riietuma ja voodisse tagasi 
jooksma. Äratus kordus.

... Me jõudsime välja 40 se
kundini.

Tihti käskis komandör rivis 
ühe jala saapa ära võtta. Selgus, 
et õige mitu poissi oli ilma jala- 
rättideta, mis olid pistetud mui
dugi padja või madratsi alla, et 
kui kiire möödas, küll siis aega 
leiab neid rahulikult siduda. Ja 
tulemus — voodisse-rivisse.

Me p i d i m e  jõudma igaüks, 
sest lahingualarmi puhul ei ole 
ju mõeldav minna rännakule ja 
lahingusse, jättes jalarätid padja 
alla...

Nii karastub, mehistub.
K. TOROP , 

eesti filoloogia osakonna
IV kursuse üliõpilane

Õ N M tS T U b

«Курица не птица, Эстония не 
заграница,» olevat öelnud kunagi 
aserbaidžaanlasest turist, kellele 
anti valida turismituusik kas 
Eesti NSV-sse või Rumeeniasse.

Nii arutlesid vist needki, kes 
astusid rahvaste sõpruse klubi 
rahvademokraatiamaade sektsi
ooni liikmeks.

Meie esimese, Rumeenia õhtu 
valmistas ette Vaike Leiar, kes 
kaks aastat tagasi käis Rumee
nias.

Kõige tervitatuni oli, et 
õhtu ei kujunenud akadeemilise 
loengu taoliseks ettekande kuu
lamiseks. Kõik kohalolijad tund
sid end vabalt, hoogne ettekan
ne haaras kaasa.

Kui näete teadetetahvlil või 
ajalehes teadaannet klubi järje
kordsest üritusest, — astuge meile 
sissel ^  T. SAM U EL



Saagem tuttavaks —  
saagem sõpradeks!

Kohviku piljardi
saali kogunesid I ja
II kursuse juristid. 
Teine kursus selleks, 
et «järele uur 
mida need uustulnu
kad endast õieti ku
jutavad, esimene 
kursus aga eelseis
vateks aastateks tu
lusaid näpunäiteid 
kõrva taha panema.

Lähema kontakti 
loomine algas alata
sa korrast ära oleva 
elektrivarustuse ühi
se remontimisega ja 
jätkus hiljem kohvi
lauas. Teise kursu
se grupiorganisaato- 
ri A. Otsa ettepane
kul pidi iga lauas- 
viibija end igakülg
selt tutvustama ja 
vastama uute tutta
vate. mitmesuguste

le küsimustele. Kü
simusterahest ei pää
senud ka I kursuse 
juhendaja dots. I. 
Sildmäe, kellelt soo
viti õppida peene
maid spikerdamis- 
võtteid jms. Ainult 
hea huumorimeel ai
tas õppejõul rünnaku 
alt välja tulla tee
nitud aplausi saatel.

Märkamatult _ vii
sid õhtu organiseeri
jad, II kursuse kom- 
somoliaktivistid, ju
tu tõsisematele prob
leemidele: õppe- ja 
ühiskondlikule tööle, 
spordile, eksamitele 
ja konspekteerimis- 
kunstile. Kõiki neid 
vaeti ja kaaluti. 
Kuuldi ka esimese 
kursuse muljeid 
suurkoolist...

Kui jalakeerutu- 
sega lõppenud õhtult 
koju mindi, olid vist 
küll kõik veendunud 
ürituse õnnestumises. 
Jah, kahtlemata õn
nestus! Ja, oli õige, et

Õigusteaduskonna 
komsomolibüroo 

usaldas selle korral
damise just teise kur
suse komsomoligru- 
pile, kes on kahtle
mata teaduskonna 
tugevaim.

Ja mis kõige täht
sam — tutvumisõhtu 
täitis ka selle põhili
se eesmärgi, mille 
A. Ots võttis kokku 
sõnades: «Loodame, 
et me edaspidi üks
teist kohates ei möö
du enam kui võõrad. 
Loodame, et saame 
sõpradeks!»

Laulab TRU naiskoor
1945. aasta märtsikuu kolman

dal päeval alustas üliikoolis tege
vust TRÜ naiskoor esimese ise- 
tegevuakollektiivina pärast sõda. 
Järgnesid aastad täis pingelist 
tööd, kasvas pidevalt koori meis
terlikkus. Koori ridades on seni 
laulnud ligi 1000 lauljat, on an
tud üle saja kontserdi, esitatud 
üle 300 laulu eesti, vene, ukrai
na, läti, leedu, soome, saksa ja 
ladina keeles. Koor on kontserdi
matkadega külastanud peale 
meie väikese Eesti paljusid lin
nu, nagu Riiat, Vilniust, Kau
nast, Kiieivit, Pihikvat, Leningradi

ja Moskvat. On saavutatud va
bariiklikul ülevaatusel esiikahti, 
saadud aukirju.

Sel sügisel alustab naiskoor 
oma 19. lauiuaastat. Ees seisab 
terve rida esinemisi, kontserdi
matku ja koori 20. juubeli ette
valmistamine.

Noored laulusõbrad! Tulge, 
võtke osa naiskoori tegevusest! 
Tervitame kõiki ülikooli tulnud 
naisüliõpilasi ja kutsume osa 
võtma meie tegevusest. Koori 
proovid toimuvad igal esmaspäe
val ja neljapäeval kell 18—20 
TRÜ aulas.

KUNSTIVALLAST ГППРТ1
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Tarbeikunsti näitusi, selle ala 
kunstnike loomingut tutvusta
vaid ülevaateid on Tartus kah
juks haruharva. Tarbekunstnike 
töid on meil võimalik jälgida 
vaid suvel toimuval Tartu kuns
tinäitusel muuseumis või pide
valt läbi astudes kunstifondi 
müügisalongist. Ja ometi on just 
tarbekunst laiade rahvahulkade 
huviobjektiks ning leiab rohkesti 
vastukaja igapäevases elus. See
pärast rõõmustabki Tartu Riikli
kus Kunstimuuseumis praegu 
toimuv Mari R ä ä g u  personaal
näitus — esimene nii ulatuslik 
ülevaade Tartu tarbekunstniku 
loomingust.

M. Räägu ande mitmekülgsus 
tagab näituse huvitavalt vahel
duva üldpildi. Ekspositsioonis on 
pearõhk keraamikal, sest just 
sellel alal on M. Rääk saavuta
nud ka rahvusvahelist tunnus-

III

«põhitööd» — metallehist, kin
nistub veene tema ande mitme
külgsusest. Kui keraamika puihul 
üllatas meid detailse kaunistuse 
maaliline käsitluslaad, siis taos- 
tehnikas lööb välja kunstniku 
skuLptoriprofiil. Tundlik mater
jali töötlus, seejuures detaili al
lutamine üldistavale, suurejoo
nelisele käsitlusele — see on 
M. Räägu eripära metallehistöös. 
Taostöö tehnikat on meister 
uudsena kasutanud ligi paar
kümmend. aastat, kuid peamiselt 
aegadel, mil mingil põhjusel oli 
takistusi keraamika valmis
tamiseks. Tema hõbedast rinna- 
nõeltel, kaelaehetel, käevõrudel 
on sageli arhailist hõngu ja iga
üks neist kannab kordumatu 
omapära pitsatit. Kaunistusmo- 
tiividena domineerivad loomad 
ja suur osa on inimesel. Süve
nenud huvi viimase vastu pee
geldub ka M. Räägu portree- 
skulptuurides. Tabavad pliiatsi- 
visandid oleksid arvukamalt esi
tatuna võimaldanud paremini 
mõista kunstniku taotlusi.

Eriti paeluv on näituse väike 
mööbliansambel: laud kahe tooli 
ja kohvikannu-alusega. Heleda 
puidu sidumine keraamiliste 
plaadikestega tundub põhjenda
tuna. See uudselt originaalne 
idee on teretulnud meie vaesu-

Ш
kaugõppiialt

Tänavu õnnestus paljude soo
vijate hulgas ka tosinal tallin
lasel sissepääs TRÜ eesti filo
loogia. kaugõppeosakonda. Nüüd 
on varsti juba kaks kuud amet
likku õppeaega seljataga.

Pärast ühist vaevanägemist 
Tartus ja sissejuhatavat ses
siooni läks meie kursus lahku. 
Võõraks me aga ei jäänud: veel 
enne laialiminekut korraldasime 
tutvumishommiku. Siis lahkusi
me sõnadega «Nägemiseni ses
sioonil!»

Seni tunneme end aga kaunis 
ebakindlatena, sest meil pole 
paljudes ainetes programme, 
mille järgi õppida. Et oleme 
algajad ja seetõttu väga rahu
tud, siis kulutame konsultat
sioonipunkti uksi ehk isegi liiga 
palju. Enamikule meie küsimus
tele pole suudetud anda täie
likku vastust. Võib-olla on 
alati nii olnud, et esimesed kuu- 
poolteist mööduvad program
mide ootamise ja materjalide 
hankimise tähe all. Me ei tea. 
Võib-olla on ka meie ruttamine 
kohatu?

Nüüd me — tallinlastest filo
loogid — arutasime koos läbi 
kõik õppimisega seotud küsi
mused. Otsustasime seda teha 
ka edaspidi, iga kuu lõpul. 
Kahju, et ei saa tihedamalt kon
taktis olla ülikooli ja kaasüli
õpilastega.

Tahaksime meelsasti osa võtta 
paljudest TRÜ-s toimuvatest 
üritustest. Tervitame aga siiski 
kõiki neid, kes seda meie eest 
teevad ringides ja klubides ning 
oleme mõtetes teie juures.

Parimate tervitustega 

U N O  P L E E R

H O T A JA T E  O H T U CDI,

nud ja šabloonses mööblikujun
duses.

M. Räägu näituse üldpildis jä
tab lihtne ülevaatlikkus hõbeda 
osas hea mulje. Sõltuvalt teise 
ruumi skulptuuride asetusest ei 
tule vajalikul määral esile nen
de kandvus juhuslikku osa 
kunstniku loomingus omava 
nahkehistöö kõrval. Otstarbekas 
on keraamikaruumi keskmine 
vitriin, mis võimaldab unikaal
seid esemeid vaadelda ja nauti
da igast küljest.

N. R A ID

«Kas juba tuleb?» — ootavad järgmist T. Merivälja 
n K. Adamson.
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1. V. Višnevski «Optimistlik tragöödia» on suurepärane alg
materjal filmistsenaariumile. Kinos võidab see osa teosest, mille 
teater, kes vaatleb eelkõige suhteid inimeste vahel, jätab tahtma
tult teisele plaanile. Jutt on suhtest ühiskonnaga* suhtest tervikuga, 
sealhulgas ka loodusega, stiihiaga.

Inimese kõrvale tuleb terve panoraam, kogu kompleks, mis haa
rab Kodusõja-aastate probleeme, emotsioone ja meeleolusid. Nii 
liigub teos ärateenitud täiuslikkuse poole.

2. Monumentaalsus omandab aja jooksul uue kvaliteedi. Mee
nutagem Dovženko klassikasse kuuluvaid filme «Poeem merest*, 
«Jutustus leegitsevatest aastatest» jt. Suur ukrainlane kõneles 
täiel häälel, nagu räägitakse lahingurivi ees — nii nõudis aeg. 
Sõjas tuleb unustada peened emotsioonid, allutada kõik peamisele.

Praegu tuleb inimest vaadelda kogu täiuslikkuses — sealhulgas 
keset sündmusi, mis toimusid ammu. Sellest tendentsist annavad 
tunnistust mitmed uued teosed nõukogude kirjanduses. Loetleme: 
Bõkavi «Kolmas rakett», Simonovi «Elavad ja surnud». Ühised 
tunnusmärgid: inimlikkus, psühholoogia jälgimine.

Nii eraldab Samsonov-Višnevski filmi Dovženkost pikk ja täiesti 
loogiline samm.

«Optimistliku tragöödia» kangelased ei ole resonöörid: Komis
sar on elav inimene, aga mitte malmnaine, Andrej evi mängitud 
Pealik on täiuslik oma keerukuses.

Film on teenäitajaks. Ainult nii võib sellest ajast rääkida. Tei
siti kompromiteerime suure teema.

_ 3. Tuleb kiita filmi lavastuse rütmi. Sellest tuleks eeskuju 
võtta isegi teatrirežissööridel. Meenutage: dramaatiline eksposit
sioon, rida teravaid ekspressiivseid vaidlusi. Haripunkt on lahen
datud suurejoonelise lihtsusega: valge liiv, vaikus. Järgneb õnnes-, 
tunud katarsis: anarhistide klounaadliku jõugu ilmumine. Lõpp on 
nagu reekviem.

4. Vahel räägitakse ikka veel, et revolutsiooniteema ei huvita 
kaasaja vaatajat... Film jooksis eduga. Tuleb ainult osata. Ja kee 
ei oska sellel teemal rääkida, peab vaikima. M. UNT

tust. Tema omapäraseid nõusid 
on näidatud Helsingis, Ostendes 
ja äsja lõppenud Eesti ja Läti 
kultuuripäevadel Poolas.

M. Rääk ei taotle oma keraa- 
mikavormides «rabavat» uud
sust. Vastupidi — need on sageli 
pisut kohmakad või rasikevõitu. 
kuid kaunistava dekooriga or
gaaniliselt ühtivad. Vaatlejat 
haarab kunstniku soe. südamlik 
delikaatsus, mis avaldub igas 
erinevas esemes ikika uuel kujul. 
Maalapsena on Mari Rääk õppi
nud sügavalt tundma kodumaa 
loodust: talle on armas lihtsa
te teeäärsete taimede habras ja 
vaheldusrikas joonis, terava pil
guga on ta haaranud nende pee
ni värvinüansse. Kalad vee
taimede kesikel, loomad, harve
mini töötav inimene — see on 
tema ainering keraamika jaoks. 
Nõude rikkalik dekoor jutustab 
lihtsate loodusmotiivide tavalise
le vaatlejale märkamatust ilust, 
millele kunstniku isiksus oma 
diskreetse tunnetusega on ava
nud laia kõlapinna.

Vaadeldes Mari Räägu teist
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KAS IKKAGI «VALGE 
VARES»
P R O io o a

Pool kaheksa p i d i  algama. 
Viieteistkümne inimese pärast 
ei tasu aga osakonna komso- 
molikoosolekutki korraldada, 
mis siis veel ehitajate õhtwt 
tervele ülikoolile.

Kolmveerand tundi hiljem. 
K. Adamsonil on kulm pilves: 
«Kui tänane õhtu nurja lä
heb, tuleb klubi sulgeda. Mis 
ta tühi kiratseb.» Tahaks na
gu vastu vaielda, aga kate
goorilise protesti asemel pu
deneb keelelt paar kogelevat 
lausekaitket: «Nii ikka ei mak
sa .,. küllap olukord para
neb ...» Ega ise ka oma sõ
nu päris hästi ei usu, aga 
imelik ol&ks küll — klubi lau-

(Järg lk-l 4.)



Enne
etendust

Kas saab korra majja! M i l l i n e  c n  lahendus,
la u lu s õ b r a d ?

ra.nda.ld. Ühes toas oll plugikast Tänapäeva elurõõmus Uliõpilas- ne solistide ja ansamblite kontsert
Meie toimetus sai « p Mp I п я - ümber kukkunud. Mehed karga- noorsugu ja hoogne laul on lahuta- aga näitas, et sellel kporil on vä-

icic luiiiicius sciici na- . .  ifillp irnririnri Knnfrnlli<tiri matud mõisted. Mate ainult oma hemalt arvukas ja teovõ.meline
15. oktoobril alustasid Tartus (J^lal 2  h uv itav a t  ia Vastand-  „ s nj  Wni™  narini massilisuse, vaid ka taseme poolest aktiiv, mis annab alust oletaaa, et

etenduste andmist 45 Moskva A . uued naod. Kolmandal paevi., on üliõpilaskoorid alati seisnud semestri kontsert ja lubatud kont-
Riikliku Tsirkuse artisti, kelle ilKKU tTlätGrjall UlllSelättlUte kontrolliti aknaid. Üks ruut oli teiste isetegevuskoliektiivide seas serdireis Baltikumi eeloleval taivel
hulgas on riaa rahvusvahelise ьп и*я A v a U a m p  m nlpm srl katki, kaks pesemata. Õues pais- esiridades. siiski teoks saavad,
kuulsusega kunstniKKe (lvi. Iva- KOIlla. AVaiOaiTlc m o ie m a u . .... r,Hri Meie väike Tartu võib siinjuures Kas ei oieks aeg meilgi õppust
nov ja b. Ivanova jt.). Publikule M õ tle m ist  ОП kÕiffile —  nii р а ж е  t^uniroaia oua tuna- uhkusega tagasi vaaaata. Tartu võtta vennasvabariikide kogemus-
huvipakkuvamaks ja kahtlemata . 1=> matud. Asi oli tavaline, kuid üliopuasmeeskoor tuli 1957. aastal test? Üliopiiaste elu on tänapäeval
raskemaks on eeskava «nael* — KOntrOllljaile KUI КОПТГОПЦа- erutas siiski Kes tulevad hom- võitjaks üleliidulisel konkursil ning mi rikkankult sisustatud, et koige

me? Õppetükk ]äi ette valmista- 9,emaa,lmse üliõpilaste ja noorsoo- meeldiva jaoks ei piisaks ka 48-ШП-dresseeritud karu-esmemine 
dega.

Läbi ekslemiste tsirkuse kulis
sidetaguses maailmas jõudsime 
karuae dresseerija Izabella 
AaasKina hubasesse vagunisse. 
Et etenause alguseni on aega, 
siis oli meil voimaius vesteiua 
selle sümpaatse keskealise nai
sega,

# Kuidas sattusite üldse tsirku- 
se»e?

Juba seitsmendast eluaastast hak
kasin töötama tsirkuses, jatkates 
seuega oma isa ja vanaisa toöd. 
See aaaras mind, juba lapsepõlves 
ja ma pühendasin tsirkusele kogu 
oma elu. Varsti võtab vanetuse uie 
mu tütar, Kes juba praegu aoistab 
mind töös karuaega.

vatele.

Väliem tõsist 
juttu kontcolli- 

jatele

mata. .
Vähe aega alles sel aastal üli

kooli peal käidud, kuid erudit
sioon on haruldaselt paisunud. 
Tean, et tegutsevad majandus-

festivali laureaadiks. TRu naiskoor niiisest tööpäevast. Seilepärast hak- 
on korduvalt saanud vabariikliku kasid paljude ülikooliae arvukad 
ja ka üleliidulise tunnustuse osali- suured isetegevuskoiiektiivid lon- 
seks. Oma hmgeperiood on olnud kama või isegi virelema. Kuidas sei
ka segakooril. lest üle saam?

Mimne on aga olukord praegu? Kaunase Polütehnilise Instituudi
Tartu üliõpiiassegakooril, mis moo- segakoor on linna parim ja hästi

osakonna kontrollid, teaduskon- H“sAtati P"?ka aega vireinud TRU ja tuntud ka va.jaspool Leedumaad,
, , . . . .  ,  1 , , EPA segakooriae baasil, on vaata- niisamuti ka Vumuse Riikliku Uli-

na kontrollid, rahvamaleva kont- mata energilisele agitatsioomtoõle koon segakoor. Läii Hiikiiku Uli-
rollid, prožektori kontrollid ja 70 naislaulja kohta vaevalt 20 mees- kooli ranvakoori aunimetust omav
пяпкпппп I'n-ntmJHrl \Го р 1 nn i-nt- hinge. Lootus niipea iseseisva kont- segakoor on vabariigi laureaat jne.

7  "  ,. u, , ' . ... serami jouaa on vaqa Küsitav, ja Need võimekad ja eiuJoulised koi-
ratevahelised kontrollid ja enll- tosine segakoorikava käib ühtviisi lektnvid mooaustati mnme nõ^qa 
sed kontrollid sotsvõistluse kor- üie jou nii «naiskoorile meesan* koorikese ünenaamise teel, keilest
rahlnmi<ipk<( SpIIp nr-iipvtn чр nlln sambnga» kui ka 2U + 20 segakoorile viimasel ajal õieti ükski ei ulatu*

A m  kteas keegi koridori tei- е Г Й и L ja 1 L e s e 7 fo 2 o ä ü  ffi* 1““""" ~  *•<— «•* **
ses otsas: «Kontrollid!» Sellega Kõigi nende objektiks oleme J  kü naiskoor aiustas alles neil Argem unustagem vanasõna, et

Kuidas töötate? Kui kaua olete avati kontrollimispidustuste aja- meie, intra mehed. Kontrollid te päevil uute kandiaaatme vostuvot- ühenuuses peitub jõud. Ja kui mõ- 
mist. Mnial aga hakkab tööle koor ni rumal junend naeoKi ette pluss-

tegeinud selle karudegrupiga? Kes järk. Oli kahekümnes kuupäev gutsevad kindla plaani järgi -  Vse* mniäj .kuu.em.nSrd esinemas? punkte’“ i^a ' ešlnaatud koorbitgi
neist on andekamad?

ivnnu armsaimad loomad on ka ja sadas vihma. Kõikidest tuba- ikka üle päeva, teinekord ka mi-

ma jer armastama neid tarku loomi, vaatasid ammulisui tähtsaid ini- tõuseb,

huv^a r°a°nu!aust varem oien*'kuii me.si- Kontrolliti söögikappe. Ühel Eile tuli Ets minu juurde ra
tegelnud ka Koerte ja hobustega P.otsil oli pool leiba söömata. Sel halaenamisnõuga: «Lähme koh-
Praeguse grup*ga töötan äc»iö.i»cii- päeval jäi kõik õppimata: uud- vesse, närvid “ ’*—
dat aastat. Aiguses oii vaja visa ja xie üritus andis kõneainet.
smiKincuat töou. lavaliselt saame r ••___, ,__ .__ .....
noored ja metsikud Karud. Kui argmisel paeta. kontrolliti põ- 
paiju aega ja vaeva on vaja kuiu-̂

on haruldaselt 
pehmeks muutunud.»

REATU D EN G

Tartu Üliopuasmeeskoori kunagi- eest, siis viletsa esinemise miinu-
rud ‘ ‘ UresVeenaes“  hakkasin^тоГэ“- dest kargasid mehed välja ja tu korda päevas. Õppimistuju ne arvukas pere on üpris kahane- sed on tunouvalt halvemad, nad
i uu. ui e&&eei lues паккаып iuoi&i - - — nud, moodustades praegu koos maartvad kollektiivi ja kogu oppe-

noortega veidi üle 70 mehe. Äsja- asutuse nime,
Lounanäaorite kogemuste põhjal

^  Qn ^0,дв populaarsemaks koornii-
giks seqakoor. See on ka arusaa-

oli meeldiv — juhtusime tupua oav, sest esiteks saavad sellest osa

nr 427, kus elavad luüslkud-ke.- SSÜUS!/' «“i f f i ^ ’n.IS.kS’T S ;
mikua liullo Kivimets, Kaljo annavad suurepäraseid volmaiusi
Simson, Tõnu Koemets ja Juhan mitmesuguste teoste esitamiseks.

Toomsoo. Võrreldes teistega tun- , ' 'olo‘° " a aga voimaiusl
, ’ , ka ronkemaks? I Rü na.skoori um-
dus see tuba igati puhtamana ja bes ьи ja iartu uiiõpuassegakoori
hubasemana. 70 tütariapsest saaks tena suurepä-

Vastunidist võib õelda toa nr rase va" KU korranku naiskooriI oeiaa toa nr. jaoKSi Moninqat täiendust annaks
424 kohtä. РбяЬ ОШЗШЯ rikkdlik* seqaKoon meespere Ka Tartu и li-
ku fantaasiat, et seal avanenud öpndsmeeskoorue. Saaksime kaks

pilti kirjelduse järgi ette kuju- т ^о Ы е в ^ 'Л Т м Й ’ peagfTuulti^a
«Komsomoliprožektori» kiired kustatud, lahtised aga ilma toa- tada. Keset tuba öökapp, täis üieiuuunsse kiassi. 

hakkavad valgustama kolme ala; numbriteta ia koledas olukorras: kõikvõimalikke musti toidunõu- kui asjai taie nooga sarvist kinni

s t ^ o v U uneSs kroeraferiĴ eie elukutse ÕPP^. kultuuritööd ja ühisela- täis pesemata toidunõusid, määr- sid. Tolm, paberitükid, õunasü- J a a j - a t i .vankl kŠnt- 
momenaid, muid. Ja nuud esimesest reidist, dunud pabereid, toidujäätmeid. damed, määrdunud ja kortsus serami, sest nii lunmese а;ада mõ-

iaua. et Karuie pisut miüagi õpeta 
da! Minu peamine töövõte — ЬеШ* 
tus. Amuit heilitus võidab каги 
metsiku loomuse ja lõppuue lõpuks 
ta hakkab mind mõistma ja armas
tama.

Armsaim ja andekaim artist on 
Tomik, kelle klni-cisiü lomski jahl- 
mened. Praegu on Топик könne 
meetri korgume gigant, iema riia
kas ja ranuut iseioom teeb toö eri
ti huvitavaks, _

* •  • usna tosine jutt 

kontiollitavatele

on ohtlik, fcsinevad
Aeg: 25. oktoober.
Koht: Pälsoni tn. 14, 
M is  t o r k a s  s i l ma ?

Seda võib öelda kõigi korruste riided toolidel ja voodiotstel, lemait taiskava nouaa oieKs paiju.
kohta,

II ko rr u s . Kaks sanitaar-
iaeadi- Vestibüül. Mugavad toolid ja i^nni nörie 4;-,ы c-, mida, aga mitte üliõpilaste kodu. euuncst konkurentsist teiste

Г Г Й  ™ odne . ‘a u d .  (suitsukonisid X m  ammu unustatud Mida te arvate, Boris Titarenko, t n v . « ^  м . м . 'п д  -

millal kat.keb siae dresseerija ja 
loomade vanel ning nad runaavad 
teaa. belle eest ei ole garanteeri
tud ükski dresseerija, kuiqi inime
se ja looma vanel valitseKS laeaal 
ne soprus.» Kas olete nuus

Taielikult. i\.ui muu Korda .... , .... . . .  . . ---- «-
minuigi lõppenud peaaegu traagi- aareni tais tuhatoosiga), virn päevik, 
llseu. Kui mitu koroa on каги haa- piimapudelikaste, kakskümmend ,
ranud mind оша hammaste ja кп|т  vahtkii«tnta^at tiihi «pina- lubades
kuuntega. Kuid seni on Koik lõppe- ‘ ialgratast Teade- äsjase suitsetamise jälgi. Ja jäi- „^u^teile^tookord näis?nuu onneiiKuit. Loodan, et ka tuie- »eneaius, paar jaigraiast. leaae . , h iQsQn „ **<»6»» wue luuKora
V1KUS lanen Köik nasti. tetahvlil kutsub kuulutus kam- ho°letuJt ^lali palutud rii- *

mni.min, . . 0 /Q \ aed, tolm, määrdunud aknad 
mermuusika-ohtule (9. oktoobril). ' . . . ____ . ...  . ,

korratud voodid, ilma kardinata 
- , . „ 1  . joua senei oppeuascal korraliku

aken — see meenutab ukskoik iseseisva koniser9 ini, raakimata
koilek-

I а

Vladimir Golovkin, Viktor Or-
ooi 1 o.o , . .  - lov ja Mihhail Zimirjev? Võib- 
224 ja 218 leidsime 0^ a gee |ugu ej 0iegj „jj lõbus,

d?

A. SARV

Lühidalt spordist
vikus laneo Kõik hasti.

Kuiuas tene meeidib Tartus?
Nädalavahetusel lõppes välk- 

Samal õhtul toimus internaadi turniir naiskondade varavpauis.Martus esinen ma esmaKoraselt. .  ... . > . ". . . . , , /,* Kõige korralikumad olid toad - . . . , ^ , ._ ‘u‘uur шштмимие varavpauis.
Reiside JOOKSUI olen sattunud Nou- Ja üle selle laotab uhkeid lehti iU noukogu koosolek. Seal saime Sellest vottis osa kuus üiiKoolijOOKSUl
kogutte Luuu paljuoebae Kontaaes 
se. Kuid teie linn jaab типе aiatl 
seKs meelae. Vanaaegne t-esd linn 
meeldib meie anisuaele. Ка риьпк 
on sobrauK. Lriti armasian

teada, et esimene seinalehe num- võistkonda, Esikohale vuli tvena-

Repliik
27. oktoobriks oli välja antud 

vald 2 seinaiehte: «Ajaloolane* Ja 
«Lumen* (viimasest, lääne filoloo-

kuulus paim ladinakeelse ni- 220 227 ______  __ ____ 7___________________ _ ___________ ___ ___. .X..1T_
mega. III ko r r u s .  Toas nr. 314, kus ber sel õppeaastal ilmub oktoob- kunuumeadusKonna UI kur»u*e

Kohusetundlik üliõpilane näi- elavad Jaan Anderson, Heldur ripühadeks (vastutav toimetaja naiskond.
... .................  Lriti armastan ma tab valvurile luba, kuid osa Otto ja Tõnu Tael, oli olukord Keerdo).
noori, üuopiiasi. Nanes tanavai poistest ei hakka «kulutama» katastroofiline. Raske isegi öelda, Nõukogu koosolekul oli vee

Kuueid^neenи ь& 1 mu 11 e*eenoa°*1100ruš отл kallist aega. ^ s  seal korrast ära oli, sest tõe- paljustki juttu. Selle arutluse tu
ja mä soovin kogu südamest * teie I ko rr u s .  Tuba nr. 112. liselt oli kõik korrast ära. lemusi näeme järgmisel reidil,
noortele Kõige, Koige paremat ja Kingad raamaturiiulil, riided B-sektori köögis otsisime asja- Noormehed! Anname teile eda
rõõmsamat, palju euu toös ja õpin- toolidel ja vooditel, halvasti pes- korrapidamise graafikut. si ühiselamu" komandandi ja ühe g kie™!e 1 n а 1 eh es f &o li1 i 1 mu n и d koguni

Izabella Adaskina näitas mei- tud aknad ja kõike kattev tol- Elanikud polnud sellest kuul- teie kaaslase sõnad. kaks numbrit),
le pnte oma esinemistest ja siis mukord. Üldmulje oli masendav, nudki. Sama sektori tualettruu- Komandant: «Mina pean teile ■ arvavad asjast aga teiste

areenile valaatls ÄgeSs tted Kuuldavasti olime sattunud kor- oli uputus, mis ulatus ka ko- pudipõlle ette panema ja kõik ise h f a S n ^
karuga k o S  lüüag sits sun, ruse kõige halvemasse tuppa. ridori. Üldse jattis III korrus ära tegema!» veel ilmuma hakanud?

eriti Tomikut puuriust logis’ Teistes tubades oli olukord pi- kõige halvema mulje, mida sü- Peeter: «Kui inimesed midagi ovovov«Min>wiv«>v(WmSOV<W!N
tamas nanes just erilist tant- sut parem, kuid ikkagi torkas vendasid veelgi «teravmeelsed» teha ei taha, ärgu elagu selles julgust ja jõudu

A m u d dsuhkru pistis põske  ̂ aga silma hooletus, segipaisatud rii- repliigid kontrollgrupi liikmete majas! Elvas on ruumi. Keegi ei oma kodu rajamisel.

.......  * J ааЛго“ ‘1 -1---- äJ ---1 * evA REINKUBJAS
Ja

LEIGER MÄTTAS!

urises edasi. ded, tolm, täis prügikastid. Toi- a a d r e s s i l . o l e  neid palunud siin elada!»
Aeg oli läbi. algas etendus. dukapid olid suuremalt osalt lu- IV k o rr u s .  Esimene mul.\e «Komsomoliprozektor»

O I I U I I Q I I O I U —> 11 C_J 11 C_) 11 CD 11 C_J IICZ311СЭ11СГ —inr—)ll<—;ll<—)ll(—)ll(—>И(—)ИГ~)П(~)11Г“)11Г-)11<—)IIC~)IIC~>M(—>ll(—> 11 <—Mir—nir-
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(Algus l'k-1 3.)

sa käest ära anda. Vahest ik
kagi oodata,

T, Merivälja «kaitseb» sa
muti: «Viga on lihtsalt selles, 
et «vähe» kutseid trükkisite 
— ainult 500.»

Vahest tuleb komsormoli- 
gruppide tööplaanidesse viia 
punkt:

•  K o h u s t u m e  k o r d  
k u u s  k ü l a s t a m a  ü l i 
ko ol i  klubi .  Kui juba 
kokku tuldud, pannakse ehk 
pead kakku ja nuputatakse 
midagi põnevat välja,

TEEM A  AREN D U S
Pool üheksa — hurraa! — 

on rahvast rohkem ja konfe
ransjeed V. Viir ning M. Tal
vik saavad lavalt hääle puh
taks rääkida.

Ametlik osa sai inimlik ja 
mitteametlik. Paljust, mis seal 
jutuks oli, on räägitud ka 
meie ajalehe veergudel. Su
vine Balti Soojuselektrijaama 
ehitustanner, Tori ja Viljan
di ... Praegu kipitab aga hoo
pis rohkem paljukirutud klu
bi saatus.

Kuidas see küll juhtus, et 
ülimas loiduse astmes kogu
nenud seltskond eluvaimu sis-. 
se sai ja ilmutas, et ollakse 
noor mitte ainult passiandme- 
te järgi?

Kes on süüdi, et naer kont-

Teoreetilise füüsika kateeder 
ja Füüsika-Matemaatikdtea- 
duskonna pedagoogilise haru 
III kursus koos juhendajaga.

õnne ühisel eluteel,

LARISSA TIHHOMIROVA 

Ja

VLADIMIR KATUSSENKO

*

URVE ERIKSON 

Ja

ALBERT ELVil 

Stomatoloogiaosakonna III kurcus 

*Л( ММ 1/.Ч1 I/Al I/M  I/Al MM I/Al 1/.Ч11/.M JAM IAV

Teadaanded
”  ühiskondlikud raamatukoguhold-
[j Jad-kirjandusringi juhid!
_  õppetöö selles eriharus algab

0

“  esmaspäeval, 4. novembril kell 17.
I kursusele registreerunud üliõpi- 

_  lastel palutakse koguneda TRÜ 
Г Teadusliku ' Raamatukogu kantselei 
[j juurde (II korrusel).
— *

0 Alatiselt tegutsevas agi/tipunlk- 
z  v tis nr. 8 (Vanemuise tn, nr, 46)

võõrast peremeheks muutus? 
Kes andis talle lähetuskirja 
ning volitused?

Eeskava oli tarmukas ja lä
bimõeldud, konferansjeed 
ülesannete kõrgusel — see oli 
vaieldamatu. Sellest üksi oleks 
võib-olla ikkagi vähe olnud. 
Pealtvaataja tõmmati kaasa 
võistluslikkuse heast vaimust, 
tal ei lastud jääda ainult 
pealtvaatajaks.

Kui lahkusid, jäi hea ja 
reibas tunne. Klubi juhtkon
nal tuleb «süüdlased» avasta

da ning hoolitseda selle eest, 
et naerule oleks igaks õhtuks, 
millal klubiuksed pärani, kut- 
sekaart saadetud.

EPITAAF
Vaatan klubis tehtud foto

sid, millel on naervad näod. 
Takseerin neid rõõmuga kui 
reliikviaid toredatest tundi
dest.

«Pühtaid», mitlegi muuga 
segamata tundeid esineb suh
teliselt harva, harvemini kui 
spektrivärvi looduses. Selle-

. .  _ , . „ n toimub teisipäeval, 5. novembril
parast urgitseb oel ja kurika- U kell 19 t e ma a t i l i n e  õhtu,
vai m °ttesaatan. «Aga - mis Qn pühendatud Suure Sot-

E S S Ä  О Oktoobrirevolutsiooni

nud «valgeks vareseks»?» Ja Q
rõõm muutub ähmasemaks. —

A g a  ä k k i  ei jää? д

46. aastapäevale.
Lõpuiks filmide demonstreeri

mine,

Toimetaja J. F E LD B A C HJ. K E EV  A LLIK  «
Fotol: Narva I vahetuse staabi- rj ------------ -— -— ---------- -

ülem P. Järve Üritab veei pärast U «Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-
suvise töö löDpugi rühma au kõr- z  тУский государственный университет»).
gel hoida. M. Kangro, V. Rõuk, л 
I. Silmon ja R. Ruut on jsamuti lj

г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета.

kogu nutikusega väljas. Paraku z  4ans Heidemanni nim. trükikoja
võitis Viljandi maaparanduslaste
võistkond nii viktoriini 
«koondloorberid».

kui ka 0 trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise

nr 8352. MB 00368
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(Üliõpilaste teaduslike tööde 
vabariikliku konkursi võitjate 
premeerimisest.)

Vastavalt üliõpilaste teadus
like tööde vabariikliku kon
kursi peakomisjoni otsusele 
premeeriti üliõpilaste parema
te teaduslike tööde autoreid 
alljärgnevalt:

ESIMESE PREEMIAGA 
60 RBL.

1. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast I. Ко p p e 1 i t töö 
«Terts-butüülkloriidi solvo- 
lüüsi kineetika uurimine süs
teemis nitrobensool-etanool» 
eest. Töö juhendaja — dots. 
V. Palm.

2. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast Т. M  ö 1 s i töö

«К кибернетической теории

Kõiqi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI- 

OHIMGU KOMITEE HÄÄLEKANDJA

R E E D E L , 15. N O V E M B R I L  1963

Nr.

29 (569)

XVI aastakäik

T u b li  tö ö  e e s t

V de

Suure Sotsialistliku Oktoobri- geodeesiapraktikumi korras hori- 
revolutsiooni 46. aastapäeva pu- sontaal- ja vertikaalmõõdistami- 
hul õnnitles ENSV Ministrite se välis- ja kameraalööd 210- 
Nõukogu Riiklik Kõrgema ja hektarilisel territooriumil. Töö 

эволюции» eest. Töö juhenda- Kesk-erihariduse Komitee esi- tehti lühikese aja jooksul ning 
ja — füüsika-matemaatika mees M. Pesti kõiki kõrgemate vajaliku täpsusega. Geograafia
kandidaat L. Võhandu. ja kesk-eriõppeasutuste õppe- kateedri poolt osutatud abi või-

3. Tartu Riikliku Ülikooli jõude, töötajaid ja üliõpilasi ning maldab instituudil asuda Rõuge 
üliõpilast H. T ü r n p u t  töö avaldas kiitust tööülesannete asula planeerimisele.
«Mõnedest abstraktsete sum- eeskujuliku täitmise ja aktiivse Õppepraktika juhendajaks oli
meeruvustegurite tüüpidest II ühiskondliku tegevuse eest järg- dots. L. Vassiljev. Üliõpilastest
järku R i e s z’i menetluse naistele TRÜ töötajatele: dots. kt. paistsid töös eriti silma R. Karu-
jaoks» eest. Töö juhendajad: Feliks Kinkarile N L K P  ajaloo käpp, A. Reap, A. Sambla,
prof. G. Kangro ja S. Baron, kateedrist, vanemõpetaja Herbert H. Palusalu, E. Kirs, V. Klein ja

4. Tartu Riikliku Ülikooli Metsale poliitilise ökonoomia ka- T. Piits, 
üliõpilast L. Berštein i  töö teedrist, dots. kt. Edgar Salu-

K IIE V

«Половой хроматин крови у 
больных тиреотоксикозом и эу- 
тиреоидным зобом».
(töö juhendaja — dots. K. Vil- 
lako) ja 

«О сдвигах моторной и сенс
орной хронаксии у больных 
зобом»
(töö juhendaja — assistent 
K. Rägo) eest

maale tsiviilõiguse ja -protsessi Meie ülikoolile on saabunud
kateedrist, teoreetilise mehhaa- palju kirju, väljavõtteid käsk-
nika kateedri juhatajale Ülo kirjadest jne., milles tänatakse
Lepikule, eksperimentaalfüüsika üliõpilasi hea töö eest pioneeri-
kateedri juhatajale Karl-Samuel laagrites ja lasteasutustes. Nii
Rebasele, eesti kirjanduse ja märgiti raudteelaste pioneeri-
rahvaluule kateedri laborandile laagris Vääna-Jõesuus töötanud
Anita Rõõmule ja kaadriosakon- üliõpilaste head ettevalmistust 
na juhatajale Hermilde Liiviku- ja tõsist suhtumist oma ülesan-
le. netesse. Sama kajastub ka Tar-

Tööülesannete eeskujuliku täit- tu Linna TSN  Täitevkomitee ot-

Siia, Ukraina 
NSV pealinna, 

saabusid 60 maa üliõpilaste ja 
noorte esindajad. Kahest nädalast 
näis olevat vähe, et rääkida kõi
gest, mis erutab südameid. Palju 
ja tuliselt vaieldi selle üle, mis
sugune on üliõpilaste, ülikooli osa

ÜET

Jfokoh '

5. Tartu Riikliku Ülikooli mise ja ühiskondlikust tegevu- suses. Tõstetakse esile TRÜ poolt
üliõpilasi J. Maaroosi ,  sest osavõtu eest premeeriti Ro-
V. M ö 1 d e r i t, A. V ä r i - salie Sootlat, Heidi Lukki, Ida
m ä e d  j а T, S u l l i ng u t  töö Pärnitsat ja Bernhard Tamme-
«Atsetüülkoliin-südameseisku- laant,
sest asüstoolse koronograafia * * *
korral» eest. Töö juhendajad; Riikliku Projekteerimise Insti- jälle appi.
prof. A. Linkberg, meditsiini- tuudi «Eesti Põllumajanduspro- Käesoleval suvel töötasid tub-
kandidaat E. Tünder ja Tartu jekt» direktor avaldab tänu 35 lilt A. Sild, E. Päll, V. Viir,
Linna Kliinilise Haigla osa- meie Bioloogia-Geograafiateadus- m . Laasme, M . Tamm, A. Noor,
konnajuhataja J. Gross. konna üliõpilasele, kes tegid g. Enno, A. Veelmaa, E. Mets-

suunatud üliõpilaste hoolsat ja 
kohusetruud tööd laste ja kooli
noorte suvevaheaja ürituste or
ganiseerimisel. Tuleval suvel 
oodatakse ülikooli kasvandikke

rovovm w vm ^/ vahi, l . Hellenurm, L. Koskel, 

A. Pabut, E. Valgmaa, J. Paras-

KAS EBATAVALINE TÖÖPÄEV» El! kun, V. Aasmaa, U  . Pranno,
K. Kurg, A. Õun ja teised.

piApagaudi&tid!

Järjekordsed õppused toimu
vad neljapäeval, 21. novembril. 
Kell 18 algab õppus I kursusele. 
Esineb dots. H. Riikoja teemal 
«Populaarteadusliku loengu
koostamise ja ettekandmise põhi
alused».

Kell 19 algab õppus II kursu
sele Eesti Raadio Tartu stuu
dios. õppuse teema: «Lektori 
esinemine mikrofoni ja telekaa
mera ees». Juhendavad Eesti 
Raadio ja Televisiooni töötajad.

Mõlemal rühmal palutakse ko
guneda Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia peahoone fuajeesse.

2. novembril oli TRÜ klubi 
endiste ja tulevaste sõdurite pä
ralt. Just nimelt viimastele — 
ülikooli pere kutsealustele, kes 
neil päevil alustavad ajateenistust 
Nõukogude armees — pühendati 
tookordne õhtu.

Sõjavägi teeb mehest õige me
he, kolm aastat armees ei lähe 
tulutult kaduma — selle kohta 
tõi rektor F. Klement oma sõna
võtus hulga näiteid.

Igas kollektiivis on oma rõõ
mud ia mured. Sõjameheelu kõi
ge lõbusamatest hetkedest paja
tas endine rindevõitleja, meie 
nüüdne õppe i õud J. Kalits. Naer 
ja vali aplaus andsid tunnistust, 
et sõdurinalja oskab hinnata ka 
üliõpilane.

Keemiaosakonna üliõpilased, kes Niisugune ta on, see kõige tavali-
nad siis õieti on? Kas need, kes sem ettekujutus nende inimeste
istuvad päevad läbi laboratooriu- tööst.
mides, soojendavad katseklaasides III kursuse keemikute õpingutest
imelisi aineid, kirjutavad ja õpi- saab hea ülevaate ka siis, kui loen-
ysd selgeks keerukaid valemeid? (Järg lk-1 3,)

kaasaegses ühiskonnas, kõneldi 
sellest, et noored ei taha end 
peita elu eest ülikooli seinte va
hele, et nad peavad sooritama ka 
oma «peamise eksami»: koos va
nema põlvkonnaga kindlustama 
rahu inimestele.

PAREMATEST 
PAREMAD

6. Tartu Riikliku Ülikooli 
ф üliõpilasi T. A n n o k i t  ja

K. K a l a m e e s t  töö «Lum- 
bosakraalpnrkonna diski pro- 
lapside kliinilisest sümptoma- 
toioogiast sõltuvuses diSKi pro- 
lapsi staadiumidest» eest. Töö 
junendaja — dots. E. Raudam.

7. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast R, R a j a s a l u  töö 
«Peipsi järve vetikafloora ja 
vegetatsioon» ees. Töö junen
daja — bioloogiakandidaat 
E. Kukk.

ANDRES PÄRLI AUTASUSTATI
60. sünnipäeva puhul ning ar- Tartu Riiklikus Ülikoolis, au-

vestades Andres Pärli viljakat ja tasustati teda EKP Tartu Linna-
pikaajalist pedagoogilist ning komitee ja Tartu Linna TSN
aktiivset ühiskondlikku tegevust Täitevkomitee aukirjaga.

Lahusolek tuleb ajutine ♦
Ülikooli komsomolisekretäri 

K. Adamsoni ia üliõpilase 
K. Plaamuse mälestused «kroo- 
nuteenimise» päevist on alles 
küllalt värsked. Eks sellepärast 
kalduski nende jutt tänapäeva.

Et peatsed sõdurid ülikooli- 
sõpradega hoolsalt ühendust 
peaksid, kinkis K. Plaamus oma 
osakonna kutsealustele suure 
karbi kiriatarbeid.

«Saage oma väeosa patrioodiks, 
aga samal ajal olge meie kuue 
sambaga maja patrioodid edasi,» 
soovitas ülikooli parteiorganisat
siooni sekretär L. Raid.

Siis läks jutujärg isetegevus
laste kätte...

S. K U U L

О Щ« t T L tl £ 1

Meie ülikooli kollektiivi õnnitlesid Suure Sotsialistliku Oktoobri
revolutsiooni 46. aastapäeva puhul Moskva Riiklik Ülikool, Vil
niuse V. Kapsukase nim. Riiklik Ülikool, Taškendi Riiklik Ülikool, 
Petrozavodsk! Riiklik Ülikool, Jerevani Riiklik Ülikool, Tbilisi 
Riiklik Ülikool, Mordva Riiklik Ülikool, Kaug-Ida Riiklik Ülikool, 
Harkovi A. M. Gorki nim. Riiklik Ülikool, Kaasani Riiklik Ülikool, 
Kišinjovi Riiklik Ülikool, Tadžiki Riiklik Ülikool, Kaunase Polü- 
tehniline Instituut, Užgorodi Riiklik Ülikool, Aserbaidžaani Riik
lik Ülikool  ̂Läti Riiklik Ülikool, Valgevene Riiklik Ülikool, Gorki 
N. I. Lobatševski nim. Riiklik Ülikool, Pjatigorski Farmatseutiline 
Instituut, Eesti NSV TA Majanduse Instituut, Eesti NSV Riiklik 
Kunstiinstituut, ajakirja «Nõukogude Naine» toimetus, Eesti Riik
lik Kirjastus, ENSV Riiklik Akadeemiline Meeskoor, NSVL Medit- 
siiniakadeemia Eesti Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini 
Instituut, Tartu tootmisvalitsus, Tallinna Epidemioloogia, Mikro
bioloogia ja Hügieeni Teadusliku Uurimise Instituut ja Sanitaar- 
tehniliste Tööde Valitsuse Tartu osakond.

TEISE PREEMIAGA 
40 RBL.

1. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilasi A. L ip p i ng u t ,  
E. Seppa,  U. T r u u p õ l d u  
ja T. Ve l gret  töö «Aordi 
ja magistraalarterite alloplas- 
tikast» eest. Töö juhendajad: 
prof. A. Linkberg ja meditsii- 
nikandidaadid K. Põldvere 
ning E. Tünder.

2. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast V. N a a b r i t  töö 
«Vene-Rootsi suhted 1615.— 
1634. a.» eest. Töö juhendaja 
— vanemõpetaja H. Piirimäe.

3. Tartu Riikliku Ülikooli 
mittestatsionaarset üliõpilast 
A. Susi  töö «Ehitustööde 
omahind Tartu Territoriaalse 
Ehitusvalitsuse elamuehituses 
1962. a. ja teid selle alanda
miseks» eest.

4. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast «R. V i h a l e m m a  
töö «Struktuuri mõistest filo
soofias ja keemias» eest. Töö

juhendaja —• vanemõpetaja 
L. Vait.

5. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast М. E e г о t töö 
«Psühholoogia osa alaealise 
süüdistatava ülekuulamisel» 
eest. Töö juhendaja — dots. 
O. Püssa.

6. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast A. K a n g r u t  töö 
«Süsivesikute sesoonsest dü
naamikast õunapuu võrsetes» 
eest. Töö juhendaja — bioloo
giakandidaat L. Sarapuu.

7. Tartu Rükliku Ülikooli 
üliõpilast R. P ik ve r i t  töö 
«Ionisatsioonikambriga termo
meeter» eest. Töö juhendaja

vaneminsener O. Saks.
8. Tartu Riikliku Ülikooli 

üliõpilast E. Realot  töö 
«Fotostsintillatsioonid elavhõ- 
bedasarnaste ioonidega akti
veeritud kristallides» eest. Töö 
juhendaja — Eesti NSV TA 
b’üüsika ja Astronoomia Ins
tituudi noorem teaduslik töö
taja T. Soovik.

(Järgnfcb.)



Kui kaks inimest vestlevad
li e istusime temaga ülikooli 

W *0 kohvikus ja vestlesime. 
Kõigest, kõigest. Sellest, et ümad 
kisuvad külmale ja sellest, et 
järgmine luulekassett ilmub 
kolmeliikmelisena, sellest et üli
koolis ei ole veel õiget filmi- 
amatööride ringi ja sellest, et 
Tartu 7. Keskkool, mille mu 
vestluskaaslane kaks aastat ta
gasi lõpetas, oli üks esimesi toot
misõpetusega koole vabariigis.

Kui kaks inimest vestlevad, 
siis tuleb paratamatult juttu ka 
neist endist...

Enne ülikooli astumist töötas 
ta kammivabrikus p ressijana. 
Töö läks hästi, tegemist oli 
palju, aga kõige sellega käis 
kaasas mõte edasiõppimisest. 
Eesti keel ja kirjandus. Ning 
tuleviku-unistus — žurnalistika.

Nüüd kannab ta teklit ja 
tudenginime.

«Kohe pärast sisseastumis
eksameid tuli meie juurde noor
mees mikrofoni ja magnetofo
niga. Uuris, mis tunne on kuue 
samba vahelt sisse ja välja käia. 
Esimesel loengul kohtasime teda 
auditooriumis. Selgus, et oleme 
kursusekaaslased,» räägivad Ju
han Paju ja Heino Köögard.

Esimene õppeaasta algab kõik
võimalike sekelduste ja mure
dega. Uut on palju ja nii mõ
nedki olukorrad tunduvad välja
pääsmatutena.

See oli talvel. Pakast üle kahe
kümne. Kõieeoealt tassisime ühe 
väsinud mehe taksoautode pea
tusest miilitsaosakonda. Siis 
leidsime kellegi noormehe ühe 
kangialuse hämarusest. Jõi õlut. 
Tal oli õhuke kummeeritud 
mantel selias. Viisime poisi 
sooja.

Järgmine tuli ise, vabatahtli
kult osakonna ruumidesse. Ter
vitas sõjaväelaslikult käetõs- 
tega, tegi pöörded (võimalik, et 
ta oli armees tubli sõdur, võib
olla oli sõjaski, võitles fašistide 
vastu) ja istus barjääri taha.

Turjakas, mustade küünealus
tega katlakütja toodi otse töö 
juurest ära, — viin pani hea töö
mehe vemoe viskama.

On mees liialt «vindiline» — 
see on näotu, on aga noore
poolne naisterahvas endale vii
naga liiga teinud, — see on ma
sendav. Ja selline moment tali 
ka üle elada.

Võru tänava äärest lumehan-

K O B © ( k © S t i

Novembri algul toimus TRÜ 
šeflusaluses kolhoosis «Aurora» 
(Põlva rajoonis) oktoobripühade 
tähistamiseks piduõhtu, kuhu oli 
esinema kutsutud ka TRÜ Aja
loo-Keeleteaduskonna näitering. 
See oli juba viies esinemine 
Cruszszinski draamaga «Kuris
tiku võti». Näidend võeti väga

Ta elas vennaga kahekesi väi
keses toas. Ühele noormehele- 
kursusekaaslasele lubati ühisela- 
mukoht alles mõne aja pärast. 
Aga sel polnud Tartus ühtegi 
tuttavat... Ilma pikema jututa 
mahtus kitsukesse tuppa ka kol
mas elanik.

Möödusid esimesed ülikooli- 
nädalad. Üksteisest teati juba 
üht-teist. Peeti tõsine koosolek. 
Ta valiti kursuse komsomoli- 
büroosse.

Kas te olete tähele pannud, et 
hommikud ja õhtud vahelduvad 
eriti ruttu siis, kui igalt päevalt 
on oodata midagi uut? Septemb
rit õieti ei märganudki.

Oktoobri alguses oli vastloo
dud pressiklubi raadio- ja tele- 
visioonigrupi esimene töökoos
olek. Jagati ülesandeid «Akadee
milise noortetunni» koostami
seks. Muidugi oli ka tema seal. 
Istus tükk aega vaikselt ja 
ütles siis korraga: «Mul on ette
panek ...» See ettepanek sai 
teoks. Noortetunni ühe osana 
jõudis raadiokuulajateni lugu 
sellest, kuidas esimene kursus 
ühendab töö tehases ja auditoo
riumis.

Me istusime üsna kaua. Jät
kus, millest rääkida.
• Tema mapist paistis hsliplaadi 
serv. Olin uudishimulik — 
Tšaikovski. 1. sümfoonia. Sain 
teada, et tal «ikka mõned plaa-

gest leidsime inseneri. Kui ta 
üles sulanud oli. hakkas paluma:

«Seltsimehed, laske mind ko
ju. Ma saan naise käest väga 
pahandada, tema mul ei võta 
tilkagi.»

*

Järgmine kord. Sügisel. Võis 
tähele panna, et abivajajaid leiti 
vähem. Meil soovitati jälgida 
peamiselt noorte käitumist. Kõik 
paistis korras olevat. Järsku — 
poisid rinnutsi koos, ühel juba 
veri voolamas. Aga leppimine 
toimus silmapilkselt. Jutuajami
sel (profülaktika mõttes), miilitsa- 
ülema kabinetis käitusid nad 
viisakalt, isegi häbelikult. Poisid, 
nagu poisid ikka. Ainult paar 
nende vastust tundusid kohatud. 
Neilt küsiti: «Miks sel aastal 
juukseid lõiganud ei ole?»

Vastus: «Nii on moes.»
Küsimusele «miks koolis ei 

käi?» tuli vastus: «Olen juba 
seitseteist täis.»

S. KAR JA
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soojalt vastu, selle tõenduseks 
olid tugev aplaus ja lilled tege
lastele. Kolhoosirahvas jäi loot
ma, et TRÜ isetegevuslased leia
vad edaspidigi võimalusi oma 
kolhoosisõpradele esinemiseks, 
seda enam, et kõik kutselised 
kollektiivid ja isetegevuslased 
on selle paiga unustanud.

did on» ja et ta armastab Ver- 
dit, Tšaikovskit, Raveli.

Kuulsin, et kammivabrikus 
vaadatakse tema filmitud kroo
nikat ettevõtte elust,

... et Mats Traadi värssides 
on, mida hinnata,

... et kursus kavatseb korral
dada õhtu lemmikluulest ja 

... et tal olevat tervelt neli
kümmend üheksa kursusekaas
last, üks toredam kui teine. Te
ma polevat sugugi see kõige 
huvitavam.

Ent on siis üldse olemas mingi 
«kõige huvitavamate» inimeste 
kategooria?

Minu vestluskaaslaseks oli 
RAIVO VELSKER eesti filoloo
gia osakonna I kursuselt.

E. LIIM EON

I Homme kell 13 toimub aulas t 
aktus Arstiteaduskonna hü- j 
gieenikateedri juhataja prof. j 
med. doktor j

M IH K E L  K A SE  I

60. sünnipäeva tähistamiseks. |

UUT TEATMEKIRJANDUST 
TEADUSLIKUS RAAM ATU

KOGUS

Международный электротехнический 
словарь. Группа 20. Лабораторные и 
технические измерительные приборы. 
Москва 1962. 228 lk.

Указатель литературы по примене- 
нению радиоактивных и стабильных 
изотопов в биологии за 1950—1958 гг. 
Москва 1962. 408 lk.

Список абонентов Московской город
ской телефонной сети. Телефоны орга
низаций, учреждений и предприятий.

Л. И. Двинянинов. Работы по фи
зиологии и патологии пищеварения, 
выполненные в лаборатории И. П. 
Павлова. Рефераты их диссертаций и 
статей с 1888 по 1934 гг. Москва— 
Ленинград 1961. 335 lk.

Каталог кандидатских и докторских 
диссертаций, поступивших в Библиоте
ку им. В. И. Ленина и Государствен
ную центральную научную медицин
скую библиотеку в 1-м квартале 1963 го
да. Москва 1963. 248 lk.

Советское литературоведение о лите
ратурах зарубежных славян (1955—1960). 
Вып. 1—2. Москва 1963. 192, 359 lk.

3. Г Апресян. Эстетика. Библиогра
фия. 1956—1960. Москва 1963. 262 lk.

Методики исследования высшей нерв
ной деятельности человека. Библиогра
фический указатель отечественной ли
тературы (1900—1960), Москва 1963, 
91 lk.

Туберкулез. Библиографический ука
затель отечественной литературы за 
1957—1960 годы. Рига 1962. 370 lk.

В. А. Невский. Библиография отече
ственной оториноларингологической ли
тературы. (1708—1962 гг.). В 5 томах. 
Том. I. Раздел I. История и география 
ОРЛ. Раздел II. Литература общего 
характера. Приложения: Отечественные 
оториноларингологи. ОРЛ в РОССИИ 
XVIII века. Москва 1963. 594 lk.

3. Eesti NSV ametiühingute 
põhikiri — ametiühingulise tege
vuse põhiseadus.

4. Ametiühingu kohalike komi
teede põhimäärus.

5. Komisjonide organiseeri
mise kord ja nende töö suuna
mine.

b. Ametiühinguliikmete üld
koosolek. Koosoleku otsused ja 
täitmise kontroll.

7. Töö planeerimine.
8. Ametiühinguliikmete õigu

sed ja kohustused. Rühmaorga- 
nisaatorj põhimäärus.

K i r j a n d u s e  n i mes t i k

1. Ametiühingu aktivisti käsi
raamat. Tln. 1962, lk. 169—197.

2. NLKP detsembripleenumi 
materjalid. 1957.

3. NSV Liidu ametiühingute 
põhikiri. Tln. 1959.

4. Ametiühingu käitis- ja ko
haliku komitee õiguste põhi
määrus. 1959.

5. Ametiühingu XIII kongressi 
materjalid.

A. HELBE,
TRÜ ametiühinguaktiivi kooli 

juhataja

« h e a »
juhatusse, koori kesksesse juhti
misorganisse.

Koori liikmekandidaatidelt tui" 
ettepanek, et vanemad lauljad 
senisest aktiivsemalt annaksid 
noortele eeskuju, kasvataksid 
neis tõsist ja kohusetundlikku 
suhtumist kollektiivi töösse. Ka 
juhatusse otsustati valida vane
mad ja kogenumad lauljad, kes 
on suutelised koori kindlasti 
edasi viima.

Üksmeelselt valiti tagasi koori 
esimeheks Enn Toom TRÜ-st ja 
aseesimeheks Lembit Henno 
EPA-st. Koori ideelis-poliitilist 
kasvatustööd suunab uues juha
tuses EPA õppejõud Hans Sarv, 
koosseisu, distsipliini jt. organi
satsiooniliste küsimustega tege
leb TRÜ VI kursuse üliõpilane 
Juhan Prints. Oma kindel töö
lõik on ka kõikidel teistel juha
tuse liikmetel.

Jääb vaid soovida neile jätku
vat indu ning edu koori töö eda
sisel hoogustamisel.

meeleolu diametraalselt vastupidi
seks — ei ole ju arstiteadus vaene 
ka naljakatest ja isegi anekdootli
kest juhtumitest. Kõike esitatut 
püüdsime võimaluse piires illust
reerida varjupiltidega.

Palju elevust tekitas pikk ja 
kaunis keeruline võistlus kahe 
võistkonna vahel, mille jooksul läks 
vaja nii käte ja jalgade osavust 
kui ka luuletamis- ja joonistamis- 
oskust. Tantsud ja mängud vahel
dusid ettekannetega. Hilisõhtul ku
lusid aga kõigile marjaks ära kuum 
kohv ja võileivad.

Kursuseõhtu lõppes ühise laulu
ga alles hilisööl.

H. VAHTEL, 
raviosakonna IV kursuse üliõpilane

Sellel auditooriumil pole 
numbrit. Nimetatakse lihtsalt 
«anatoomikuks» ja ta on kõige 
vanem Sofia Meditsiiniinstituu- 
dis.

Auditoorium on täis kuulajaid. 
Kui kõik loengul oleksid, ei 
jätkuks kindlasti kohti (aga 
missugusel maal, missuguses õp
peasutuses pole puudujaid?). 
Praegu on vaheaeg. Kuubalased 
ja korealased, sakslased ja bul
gaarlased kasutavad 15-minuti- 
list loengu vaheaega vestluseks 
ja lõbusateks naljadeks. Insti
tuudi pere on paljurahvuseline
— siin õpib noori 26 maalt.

Siin fotodel näeme ainult üht 
auditooriumi. Aga Bulgaarias on 
22 kõrgemat õppeasutust 33 tea
duskonnaga, kus õpib rohkem kui 
55 tuhat noormeest ja neidu kõi
gist maailma nurkadest.

Pressiklubis
Kolmapäeval, 20. novembril al

gusega kell 18 toimub kohviku 
piljardisaalis PRESSIKLUBI aja- 
kirjandusgrupi koosolek.

A. Luur «Edasi» toimetusest 
räägib kirjanduslikust portreest. 
Palume kõiki enne läbi lugeda 
kogumik «Palgejooned».

L o e n g u d  

inglise keeles
Juba neljandat aastat õpime 

instituudis inglise keelt. Hiljuti 
avanes meil võimalus kontrollida 
oma teadmisi selles võõrkeeles. 
Õppejõud D. Teplov tegi ette
paneku kuulata ta loenguid ing
lise keeles ia alustaski loengute 
sarja. See kujunes väga huvi
tavaks. Meile meeldis. Loengust 
saime aru, suutsime isegi kons
pekteerida: kes inglise, kes vene 
keeles.

Tehniliste raamatukogude 
õhtuse osakonna IV kur

suse üliõpilased 

Ajalehest «За кадры советской 
культуры»,

J £ T 1 T P \ 7  Tõsistest as- kohtumistel kolhoosinoorte ja 
jadest ei ole hüdroelektrijaama ehitajatega, 

vaja kõnelda ainult tribüünilt. Kiievi noortega. Huvitavad ja 
Veetluwd jätkusid autobussides, kasulikud päevad.

Ametiühinguaktiivi koolis
Ametiühinguliikmete aruan

de- ja valimiskoosolekud on 
kõigis rühmades, kursustel ja 
teaduskondades toimunud. Seo
ses sellega on ametiühingu- 
aktiiv asendunud uute seltsi
meestega. Alustame seepärast 
ametiühinguaktiivi õppusi mas
silise organiseerimistöö komis
jonidele ja rühmaorganisaatori- 
tele.

Esimene õppus toimub täna 
kell 16 farmaatsiaauditooriumis 
(keemiahoones). Massilise orga
niseerimistöö komisjonidele ja 
rühmaorganisaatorite väljaõppele 
on esialgu pühendatud 3 õppust 
ä 2 tundi. Kahel esimesel õppu
sel toimuvad loengud ning kol
mandal seminar.

Palume büroodel kindlustada 
massilise organiseerimistöö ko
misjonide, rühmaorganisaatorite, 
samuti laekurite osavõtt.

Juuresolevalt anname õppuste 
temaatilise plaani ja kirjanduse 
nimestiku.

1. Nõukogude ametiühingute 
osatähtsuse kasvust ja ameti
ühingute ülesannetest.

2. Ametiühingute organisat
siooniline struktuur.

T u g e v
Nii hindas Tartu Üliõpilas

meeskoori kollektiiv koori juha
tuse tööd möödunud aruande
perioodil, s. o. ajavahemikul 
27. detsembrist 1962. a. kuni 
5. novembrini 1963. a. Et eelmine 
õppeaasta oli üks raskemaid koo
ri rohkem kui poole sajandi 
pikkusel teel, siis seda enam 
väärib esiletõstmist nende akti
vistide töö ja hool, kes viisid 
koori üle ajutisest mõõnaperioo
dist ja kelle pingutuste viljana 
on käesoleval semestril töö muu
tunud palju intensiivsemaks, pa
ranenud koori distsipliin ja va
litseb üldine optimistlik töö
meeleolu.

Tehti ka mitmeid asjalikke 
märkusi nooremate lauljate 
aadressil, kes vähese kohuse
tundlikkuse tõttu või lihtsalt 
oskamatusest oma aega ratsio
naalselt kasutada on ebakorra
päraselt osa võtnud koori tööst 
ja nii mõnigi kord tegemata 
jätnud neile usaldatud üles
anded. Eriti lubamatu on see 
nende puhul, kes on valitud J. TA t A K

<3hhu m ediisiini iim bev
Sai teoks raviosakonna neljanda 

kursuse järjekordne kursuseõhtu. 
Ettevalmistustest võtsid kõik aga^ 
rait osa, kusjuures tingimuseks oli, 
et iga rühm pidi sisustama teatud 
osa ohtust. ülesanded jaotati ära 
varakult, seejuures jäi aga igal 
rühmal enesel otsustada, kas esi
neda soovitatud kavaga või valida 
ise uus ja huvitavam.

Kõik asjasthuvitatud tulid kohale 
täpselt alguseks, sest hilinejaid 
tulevaste tohtrite hulgas olla ei 
tohi. Kus aga palju meedikuid koos, 
seal keerleb jutt ikka meditsiini 
ümber. Nii ka seekord.

Ohtu esimeses osas esitati tõsiseid 
ja isegi traagilisi sündmusi medit
siini ajaloost. Seejärel muutus aga

dk mtitiameste, a&imes



Kas ainult rasked kivid? ENE ÕUNAS

Uuslavastused pakuvad alati 
huvi. Lootuste täitumise uie 
otsustatakse parast ramOivalguse 
kustumist.

«Vanemuise» repertuaaris fi
gureerib alates septembrikuust 
L. Kompuse näidend «Eerika 
päev».

L. Kompuse kui draamakir
janiku huviobjektiks on alati 
olnud üliõpilaselu. Aastaid tagasi 
mängitud «Eksamid» ja veidi 
hiljem nähtud «Ümberaetud 
tindipott» paelusid üsnagi huvi
tava probleemiasetuse ning vai
muka dialoogiga. «Eksamitest» 
jõudis tudengielu argipäev eritb 
vahetult /vaatajani, erutas ja 
pani mõtlema.

Ent «Eerika päeva» kohta võib 
kuulda arvamusi: «Ebahuvitav. 
Probleemid jäävad lahendama
ta.» Milles on viga? Kas tõesti 
halvasti, andetult kirjutatud 
lavateos?

Etendust jälgides sai selgeks, 
et «Eerika päev» on näidend, mi
da saab vaadata kahest erine
vast aspektist — külastajana, kes 
tuleb teatrisse, et saada elamusi 
ja mõtteid, ja üliõpilasena, kes 
I kursusel hommikupooliti müüri 
ladus, krohvis, liiva ja telliseid 
tassis ning õhtustel loengutel 
silmist und peletas. Neile viimas
tele pühendabki L. Kompus pea
tähelepanu. Autor on südant 
valutanud tõsise probleemi pä
rast, kuid tundub, et sellele 
lähenemises on toimitud pinna
pealselt.

Eerika on I kursuse üliõpi
lane. Käib tööl ja õpib. Raske 
on. Tegevusse astuvad vanemad 
üliõpilased ja vanaema, kes 
ühest suust püüavad selgeks te
ha, et noortel on raske ehitusel 
telliseid ja krohvisegu tassida.

Tõsi. Sellele ei vaidle keegi 
vastu. Ehitajaamet on karm. Aga 
asi pole sugugi ainult vihmas ja 
rasketes kivides.

Inimene tuli ülikooli filoloo
giat või ajalugu õppima. Tuli 
kuue samba vahele, peas tead
mistejanu ja tulevikuplaanid. 
Sai avaaktusel üliõpilaspileti ja 
ostis paki kladesid. Aga järg
misel hommikul tõmbas selga 
töörõivad ja ruttas ehitusele, 
õhtul ootas auditoorium. Esime
sed nädalad läksid ruttu, sest 
kõik (Ai uus. Siis tulid kontroll
tööd, ühiskondlikud ülesanded 
ja — ajapuudus. Ning töö ehi
tusel hakkaski tunduma mõttetu 
ajakuluna. Tekkisid küsimused:
«Kellele sellest kasu on? Läheb 
mul seda kunagi vaja?» Ja vas
tused: «Meid ei vajata ehitusel. 
Me tahaksime väga lugeda uudis
teoseid, õppida keeli, aga me 
jõuame ainult seda, mida järg
miseks loenguks vaja on. Vahel
TJ/ Ж iTJfJŠ. \й/'Л\ и J/Л й (Г,

ka seda mitte.» Tulid vastuolud Mart Kivisaar hüüatab: «Kus 
ja trots. on mu soni?» ja tõttab kontrol-

Kompuse näidendi faabula on lima üliõpilaste olukorda ehi-
rajatud kahe üliõpilase poolt 
kirjutatud jutustuse «Eerika 
päev» saatusele. Autorid on noo
red, lugu on uudne ja juige. 
Ajakirja toimetaja Hendrikson 
keelab selle ilmumise ära. Lõ
puks ilmub see õppejõud Kivi
saare vastutusel siiski, kuigi 
eitavate kommentaaridega.

Kavalehel seisab märkus: «Te
gevus toimub möödunud aastal 
ülikoolilinnas». Uhe sõnaga — 
peaks olema elu, nagu ta on.

tusel. Kas pole see ikka liiga 
lihtne ja ilus?

Ja näidendi lõpus on klaveri
kunstnik Astrid Kivisaare (Ande 
Rahe) suhu pandud need kõige 
kokkuvõtvamad sõnad. Umbes 
nii, et küsimust on meil ehk 
küll õigus üles tõsta, aga lahen
dus tuleb ikka kõrgematest 
instantsidest.

Veel veidi mõnedest tegelas
kujudest. Ain Alliksoo (Heikki 
Haravee) peaks üks kesksemaid

Laval peaksime olema meie ise, olema, sest tema kirjutatud ju
tänased tudengid.

Ülikool korraldas ühiskülas- 
tuse. Tõepoolest — saal reagee
ris elavalt, aga...  Aga hiljem rippuma. Üliõpilastest meeldis
võis kuulda arvamusi, et päris 
nii see kõik ikka pole. Meie 
huvideringis on rohkemat, kui 
lavalt kõlama jäi. Ja on vähe
usutav, et keegi sel kombel sule-

Ants Anderi kursusevanem Kal
le Meos — «puhver kursuse ja 
dekanaadi vahel, et õppetöö ei 
logis eks»!

Eesti N SV  teeneline kunstnik
tud ukse avab, kui Eerika seda Paul Ruubel, kes esineb laval
tegi. Eerika on armas lapsuke, 
kes oma kontrollimata seisu
kohti ägedalt kaitseb — «peh
mest pesast väljakukkunud lin-

Hendriksonina, on kasutanud 
kõiki võimalusi, mida osa pakub. 
Seda näitab kasvõi üksainus 
meisterlik stseen Kivisaarega 1

nupojake». Tema heaolu eest vaatuses,
võitlevad vanaema ja sõbrad, Eerika vanaema Antonie An-
Eerika ise ütleb juba I vaatuses tonsi iga ilmumine tekitas saa-
Hendriksonile: «Palun ärge aval- us elevust. Hilda Sooperi tõe-
dage seda juttu. Minul pole mi- poolest andekas mäng tegi vana-
dagi viga.» emast etenduse värvikaima ku-

Näidendi teiseks liiniks on ju. Vaatad, muigad tema muhe-
Hendriksoni ja Kivisaare pere- date ütluste ja vanainimeseliku
konnaelu, nende omavahelised iseteadvuse üle; aga järsku tu-
suhted. Mõlemaid tegevusjooni 
on lavastajad Kaarel Ird ja Kul- 
no Süvalep peaaegu võrdselt 
rõhutanud. Ja see on lavastu
sele tervikuna kasuks tulnud, 
sest praeguse probleemiasetuse 
juures pakub peateema midagi 
siiski ainult kitsamale üliõpi
laste ringile.

Võib-olla selle liini sügava
mal arendamisel oleks 
pakkunud enam huvi

leb mõte: «Kas see kuju viib 
midagi edasi või teeb selge
maks?» See mõte piinab sind 
tükk aega ja sunnib lõpuks 
otsustama — oleks ka ilma sel
leta läbi saanud. Vanaema rep
liigid ju kordavad seda, mis 
tegevuse käigus välja koorub.

Kui sa heledasti valgustatud 
teatrifuajeest pimedasse õhtusse 

näidend astud, siis jäävad mõtted para- 
laiemale tamatult veel tükiks ajaks selle

publikule. Antud juhul on laval juurde, mis äsja «üle lava
üksikud, võib arvata, et vägagi läks».
tõsielulised pildid, ent side nende «Eerika päeva» etenduselt lah-
vahel on pinnapealne ja kohati kusid paljud üpris segaste tun-
üsna tugeva kunstlikkuse hõn- netega. Oli etendus, aga mõelda
guga. Kahe liini vaheliseks side- pole justkui millegi üle. Küsid
meks on õppejõudude ja üliõpi- «Miks?»
laste vastastikused suhted. Nii Draamateõse, nagu iga teise
Kivisaar kui Hendrikson on kunstižanri, muudab haaravaks
need, kes vaatavad ülevalt alla. ü l d i s tu s ,  mille me mõnikord
Kivisaar on see киттаИпё juba etendusel ridade vahelt
«pooljumal», see suletud uks, väljq, loeme või milleni me vahel
mille taha kõik vaadata ihka- ka alles mööda päevadepikkust
vad. Autor laseb Eerikal selleks mõteterada jõuame. Hea teos
õnnelikuks saada, kuigi üsna põhinebki ju suurel üldistusel',
jantlikul kombel. Muidugi ootab «Eerika päevast» jäi kõlama
ukse taga pettumus. Aga kena mõte — kui raske ja külm on
noor tüdruk oskab oma elust nii üliõpilasel ehitusel! Ühe õhtut
võluvalt jutustada-joonistada täitva etenduse selgrooks Riik-
(muide, Regina Tõško esines likus Teatris «Vanemuine» jäi
selles stseenis siiski väga ilme- see siiski liialt nõrgaks,
kalt), et kirjanduse õppejõud ELA  LIIMEON

JÜRI K E EV A LLIK

W u vju n E id  vteivn
Ilmar istus kateedris, sõrmitsev 

eksamiprogrammi ja imes rahu
tult suitsupitsi. Sigarett oli kus-1 
tunud. Tema vastas istus dekaan 
— võidukas ja rahulolevas poo
sis, oodates, kuni üliõpilane Il-> 
mar talle uue küsimuse ,leiab. 
Üliõpilane dekaanile? Ilmar ei 
näinud selles midagi imelikku: 
korraldatakse pioneerilaagritesiki 
päevi, millal kasvatajad on kas
vandikeks ja vastupidi. Miks ei 
võiks siis tema, itudeng, ühe ek
sami ajaks Ikohad vahetada?

Aga siiani oli katsealune hiil
gavalt vastu pidanud ega lask
nud end heidutada kuitahes ka
valalt nuputatud ja serveeritud 
küsimustest.

Eksamineerija tigetses endami
si: «Oota sa, koletu kiilaspea!» — 
kuid hakkas järjest rohkem när
veerima. Avastas siis program
mist sõrmega järge vedades: 
«Mida teate kosta Vene-Iraani 
sõjast aastail 1857— 1859?» (Ahaa, 
nüüd on peos!)

Too vaatas enesekindla boana 
ja muigas: «Sellist sõda ei pee
tud.» Ei peetud ... ei peetud ... 
peetud ... kajas seintelt vastu. 
Dekaani hävitav muie ihakkas 
tudisema, kuni kadus koos 
omanikuga. Ilmar pingutas us
kumatult silmi, sest korralikult 
trükitud programmi 4 sõnade 
«Vene-Iraani sõda 1857— 1859» 
asemele ilmus pealkiri «Vana
mees ja meri». Too kiri oli mit-

memeetriliste tinaknopkadega 
kinnitatud kino «Ekraan» seina
le.

Ilmar lõi raevunult rusikaga — 
ju saalk käest putkanud! — vastu 
seina. Ennäe, see lagunes, alt vu- 
lises vesi, mere vahusteks laine
teks kasvades. Ta pöördus õudu
ses jooksma pealetungiva kohina 
eest. Siis komistas ja hakkas va
juma põhjatusse, hirmust kram-

pununa. Aga lööki ei järgnenud. 
All sai nähtavaks tohutu, kahu- 
risuudega üleni kaetud tasapind, 
mis üheaegselt alustas ragisevat 
kanonaadi.

Ta ärkas ja kogu maailm 
koondus silmapilkselt äratuskella 
nupule, mis oli tarvis iga hinna 
eest vaikima suruda.

üiis raputas kõhedalt õlgu na
gu veest kaldale roninud kutsi
kas ja hakkas toatuhvleid otsi
ma.

Eelmisel päeval oli dekaan Ko- 
levain üliõpilase Ilmari ajaloos 
läbi kukutanud.

£ > a u l  e i  I t r p u

KODU
Alati teele saata, 
alati igatseda.
Alati aken vaatab 
minejate ja tulijate jälgedesse 
kord mõõdab pikkusi neil, 
kord vaagib raskust, 
kord pudenend sõnu korjab 
või üleni õnnelik näib.
Ja vahel ka nutta tihub... 
salaja, õige salaja ... 
nagu ema ...

Alati teele saata, 
alati igatseda.

Lõputult midagi loota, 
tagasi oodata.

е ш  lALVt. . .
Vaksapikkune 
mehemürakas 

kükitab Porimere kaldal 
ja kurnab päikesekulda 
läbi oma kümne 
naljaka instrumendi. 
Töötuhinas ta ei märkagi, 
et kulda enam ei tule 
ja sõelgi on rooste läinud. 
Keegi krati pealt võtab kinni 
ja koguni — töökoja suleb!

KAS EBATAVALINE TÖÖPÄEV! Ei!
tustuse ümber tegevus arenebki. 
Paraku on ta üpris verevaene, 
julged sõnadki jäävad nagu õhku

Stipipäev. Kõrvalasuva tuden
gite laudkonna rõhutatult kodu
sed poosid peavad ilmutama 
seltskondlikke kogemusi, paraku 
õhkub üleolevast ilmest õõnsat 
õpilaslikkust.

Rein. nipsutab tülpinult sõrmi, 
kuni keegi teenistusvälmilt tikud 
ulatab. Rohelise likööriga täide
tud klaasi kohale ilmub madal 
ja kahvatu leek. Tehtud ükskõik
susega — kas kõik näevad? — 
tõstab põleva klaasi. «Skai!» 
Noorus januneb teravaid ela
musi.

«Kas tõesti ei kõrvetanud?» — 
on kolm ülejäänut oma koketselt 
sigaretti hoidvast maestrost vai
mustuses.

Siis vajuvad neli paari küü
narnukke lauale ning silmad on 
uuesti täidetud igavusest.

Äkki tekib laul, kärisev, kuiv 
ja haukuv.

Laudkonnad, mille kohale ta

jõuab, jäävad tasaseks. Piinlik, 
nördinud vaikus. Kõik pilgud 
suunduvad Reinule. Ta ei saa 
neist aru, usub end toetatud ning 
imetletud olevat. Laulab valje
mini ja kontsad kõpsuvad laua 
all takti:

«... denn heute gehört uns 
Deutschland 

und morgen die ganze Welt.» 
Saali teises nurgas tõuseb 

noormees, läheneb ja paneb käe 
Reinu õlale: «Kas tead, et SS-la
sed tapsid minu isa ja ema?»

Laul katkeb ja laulja hakkab 
naerma: «Ega laul tapnud! Säh, 
joo!» Käsi klaasiga tõugatakse 
tagasi, nii et liköör Reinule sülle 
paiskub. «Ettevaatust, poja!» — 
loivab too end püsti, naer pühi
tud vihast ja hirmust. Käsi võ
tab löögiks hoogu.

Ei, see laul ei tapnud. Ta oli 
vaid lipp, mille voltidesse pu
hastati täägid. Tapetute verest.

(Algus ik-l l.)

gutepäevas pole üntkl loengut ega 
praktikumi keemiast. See on esi
mene töönädala päev — esmaspäev.

Raadiotehnika praktikum algab 
hommikul kell 8. 8 tütarlast askel
dasid aparaatide juures. Laua ta
ga, mis oli uksele kõige lähemal, 
uurisid Siiri Laas ja Saima Tungel 
kenotronalaldajat.

Mahukas töölaud aparaate, mõõ
teriistu ja juhtmeid täis. Viimastele 
tuleb igaühele õige koht leida. 
Kõrvallaual on tööpaiga leidnud 
Hille Roolaid ja Elvi Muks. Nad 
peavad tutvuma madalsagedusvõi- 
mendaja omadustega, parameetri
tega ja karakteristikatega. Laud on 
täidetud voltmeetritega, helisage- 
dusgeneraatoriga, reostaadiga, aku
mulaatoriga. Tüdrukud uurivad 
skeeme. Millestki ei saada aru, ju
hendaja palutakse appi. Viimaks 
on ostsilloskoobi ekraanil kaua
oodatud ellipsi kujutis.

Kasu. mida sellest praktikumist 
saadakse, võtavad tüdrukud kokku 
paari lausega: «Aparaatide tund
mist läheb tarvis igal keemikul. Siin 
saadud oskusi ja kogemusi raken
dame 4. kursuse füüsikalise kee
mia praktikumides.

Kella 12— 14 on neil meditsiini 
loeng, kella 14— 15.30 kehaline 
kasvatus, 16— 17-ni on inglise keele 
tund ja kella 17 — 18-ni saksa keel. 
Tütarlastel on saksakeelsed SDV-s 
koostatud õpperaamatud ees. Raa
matus on tekste spetsiaalselt kee
mia osakonna üliõpilastele, õppe

jõud kontrollib kodus ettevalmista
tud osa, mille pealkirjaks on «Ained 
ja nende ühendid». Üliõpilaste suus 
on mõisted: aatomkaal, aine, va- 
lents^ molekul.

Keele paremaks omandamiseks 
aitavad kaasa Saima Tungeli, Hille 
Roolaldi, Ilme Lillialliku jt. kirja
vahetus SDV noortega.

Lühemad ja kergemad pole ka 
teised III kursuse tööpäevad. Olgu 
need siis 6-tunnllised analüütilise 
keemia ja praktiliselt kuni 10 tun
di kestvad orgaanilise keemia prak
tikumid. Neil tuleb nädalas 38 ko
hustuslikku + 3 fakultatiivset Ioen- 
gutundl. Niisuguse koormuse juu 
res jääb vaba aega napilt. Siiri 
Laas kasutab seda võrkpalli tree
ninguteks, Maimu Välimets laulab 
TRÜ naiskooris. Mujal kaasalööjaid 
leidub teisigi. Pool kursuse inimes
test (11 tütarlast) elab Pälsoni tn. 
23 ühiselamus. Seal tubades sünni
vadki improviseeritud vaidlused 
raamatutest, filmidest, elust, kee
miast ja kõigest sellest, mida noo
red tütarlapsed armastavad isekes
kis rääkida. Sel esmaspäevaõhtul 
oli nende tubades tavalisest vaik
sem. Ees oli raske kontrolltöö or
gaanilisest keemiast. Nii kestis nen
de tegelik tööpäev hilisõhtuni.

Fotodel (Ulalt alla). Helle Vilt 
(esiplaanil) jälgib saksa keele tun
nis loetavat teksti. Saima Tunqel 
raadiotehnika praktikumis. Tiiu 
Mark (sõõris) on inglise keele tun
nis mõttesse jäänud. Mille üle? Ilme 
Lilliallik märgib kaustikusse uue 
saksakeelse sõna.



Milline on lahendus, laulusõbrad?

Mõtteid
* Jutt on alles olemata mõtteva

hetusest, mis lugejate passiivse 
suhtumise jätkumisel võib ka tule
mata jääda. Et aga nii EPA kui 
ka TRÜ ajaleht pidasid vajalikuks 
probleemi üles tõsta, tuleks selles
se siiski tõsisemalt suhtuda. Küsi
mus on otseselt esitatud laulusõp-

tavad koos nii TRÜ kui ka EPA 
kollektiivi liikmed. Juba möödunud 
aastal avaldas endine parteikomitee 
sekretär U. Polisinski mõtet, et 
oleks vaja luua Tartu Üliopilasklu- 
bi, mis koordineeriks kogu isetege
vust ja sellega tehtavat ideelis-po- 
liitilist kasvatustööd. Klubil oleks 
oma juhtkond, kes annab aru ame
tiühingukomiteedele. Kõige olulise
mate ja põhimõttelist tähtsust oma
vate küsimuste lahendamiseks oleks 
aga sobiv eespoolnimetatud nouko-

Kelle jao ks?

ühe mõttevahetuse üle
radele, keda ainuüksi kolmes üli
õpilaskooris on üle kahesaja. Laulu- 
ja muusikaarmastajaid peaks aga 
vähemalt kümme korda rohkem 
olema.

* Sõna-sõnalt võttes on püstita
tud küsimus meie üliõpilaskooride 
kui suurimate isetegevuskollektiivi- 
de perspektiividest. Probleemi ta
gapõhi on aga tunduvalt ulatusli
kum, puudutades nii üksikuid kol
lektiive kui ka isetegevuse organi
seerimist ja juhtimist kõige laie
mas mõttes.

* Selliselt on küsimusele lähene
tud nii mitmelgi jutuajamisel, millest 
olen juhtunud osa votma. Arutelu 
on läinud teinekord üsnagi äge
daks, aga kahjuks ei vaevu keegi 
oma mõtteid kirja panema, et neid 
ka laiemale üldsusele tutvustada. 
Lahendus aga koorub välja just 
mitmesuguste seisukohade a v a l 
d a m i s e s t ,  nende kõrvutamisest 
ja kaitsmisest. Ja mida tulisem 
vaidlus, seda parem. #

* Kes on kutsutud ja seatud neid 
probleeme lahendama, üldse isete
gevust juhtima? Kas klubid, ameti
ühing, kunstinoukogu? üksikutest 
kollektiividest on juhtimise poolest 
kahtlemata koige paremas olukor
ras Tartu üliõpilasmeeskoor, keda 
juhib TÜM-i noukogu. Selle unikaal
se organi iseloomustamiseks piisab, 
kui öelda, et peamiselt TRÜ ja EPA 
ühiskondlike organisatsioonide juh 
tivatest töötajatest koosnevat 15-liik- 
melist kollektiivi juhivad molema 
õppeasutuse rektorid. Peale selle 
on kooril veel 13-liikmeline juhatus, 
rühmavanemad jne.

* Kahjuks ei' jätku rektoreid, et 
moodustada selline nõukogu igale 
isetegevuskollektiivile. Meeskoor 
pole aga ainuke kollektiiv, kus töö-

gu, kes praegu tegeleb ainult ühe 
konkreetse kollektiivi asjadega.

Kui see mõte ennast õigustab, 
siis mõned organisatsioonilist laadi 
raskused ei tohiks takistuseks olla 
vajaliku idee elluviimisel.

* Veel kord kooridest. Kuidas 
neid hinnata, mille järgi liigitada? 
Pärast ametiühingute kunstilise ise
tegevuse ülevaatust kirjutas Gus
tav Ernesaks, et kergem on nõu 
anda, kui ise teha («Sirp ja Vasar» 
nr.-d 21 ja 22 1963. a. mais). Ta 
rõhutas, et julgemini tuleks liita 
väikesi kiratsevaid koore (nagu 
tegid seda TRÜ ja EPA  segakoo
rid — E. Т.), aga samuti katsetada 
suurte ja elujõuliste eriliigiliste 
kooride ajutisi sünteese, et proo’vi- 
da joudu maailma kooriloomingu 
pärlite kallal. (Näiteks koik J. Töm
bi nim. Kultuurihoone koorid, TA 
nais- ja meeskoor vms.).

Samuti tuleks aegsasti välja sel
gitada elujõulised kollektiivid, et 
«jääks ära hingevaakuvatele koori
dele kunstliku hingamise tegemi
ne.» («Sirp ja Vasar» nr. 27., 5. juu
lil 1963. a. G. Ernesaks.).

* Senisest palju rohkem ootaks 
juhtivaid tegelasi kunstinõukogust, 
ametiühingust ja klubist i s e t e 
g e v u s e  juurde, just siis, kui töö 
parajasti käib.

* Kehakultuur, sport ja kunstiline 
isetegevus — kas teile ei tundu, et 
nendel peaks olema üsna palju 
ühist, eriti organisatsioonilistes 
alustes? Pealegi julgeksin öelda, et 
kunstilise isetegevuse kasvatuslik 
moment on mõnevõrra suurem kui 
spordil või isegi kehakultuuril. Ome
ti on igasuguste ürituste puhul ise- 
tegevuslastega võrreldes sportlased 
peaaegu alati eelistatumas olukor
ras. E. TOOM

Vanemate kursuste üliõpilased, 
kellel on tulnud pärast suvepuh
kust külastada õpperaamatukogu, 
olid kindlasti meeldivalt üllatu
nud, kui leidsid eest puhtad he
ledates toonides ruumid. Lisaks 
püüdsime hubasust tõsta lillede 
ja kunstimuuseumist laenatud 
maalidega. Hiljuti aga seisime 
küsimuse ees: kelle jaoks me 
seda tegime? Harilikult panevad 
ilu ja puhtus ise ennast austama. 
Leidus aga niisuguseid üliõpila
si, kellele ei maksnud midagi 
vastu puhast seina sigarette kus
tutada ja konisid lillekasti tor
gata.

Kelle üle te niimoodi irvitate? 
Kas maalrite üle, kes poolteist 
kuud meie ruumides tööd tegid? 
Kas nende üle, kelle tõttu re
mont võimalikuks sai või hoopis 
kaasüliõpilaste üle, kellest ena
mik armastab puhtust ja ilu?

Meie, raamatukogutöötajad, 
lootsime keelusiltidest lahti saa
da. Tõsi küll, möödunud õppe
aastal küsis üks näitsik, kui te
da keelati valjusti juttu aja
mast: «Aga kus siin on kirjuta
tud, et ei tohi kõvasti rääkida?»

Nüüd aga kirjutasime jälle 
koridori lillekasti lähedale sildi

«Suitsetamine keelatud». Suit
setamise koht aga asub all, kus 
on ka  vastav silt. Aga sellest 
hoolimata istusid kaks noor
meest, Tõnu Pastarus ja Lembit 
Sossi (füüsikaosakonna III kur
suselt) mugavalt aknal ja lasksid 
õhku suitsupilvi. Võib-olla olidki 
nemad alatised keelatud kohal 
suitsetajad ja ka eespooltoodud 
tegude kordasaatjad. Kursuse
kaaslased, küsige neilt seda!

Nüüd on nähtud suitsetamas 
ka Vassili Pastuhhovi füüsika
osakonnast ning Agnessa Tšer- 
novat vene filoloogia II kursu
selt.

Samuti tahaks väga teada 
nende «ilutegijate» nimesid, kes 
samast lillekastist murdsid mit- 
meid-setmeid oksi, et arvatavasti 
oma koju rohelist viia ning ühe 
lille koos potiga minema viisid.

Kas tuleb nende faktide põh
jal teha järeldus, et üliõpilased 
pole ilma järelevalveta suutelised 
midagi ilusat hoidma?

Tahaks väga kuulda üliõpilas
te endi arvamust kõige eeltoodu 
kohta ja abi süüdlaste väljasel
gitamisel. Ei taha ju kahtlustada 
kõiki meie külastajaid.

Raamatukoguhoidja

M aha passiivsus!

TRÜ — Riia KKI 9 :3
Oktoobrirevolutsiooni aasta

päeva tähistamiseks peeti Tartus 
ja Riias kahel päeval sõprus- 
võistlusi käsipallis TRÜ ja Riia 
Kehakultuuriinstituudi võist
kondade vahel.

Tartus võitis ülikooli korv- 
pallinaiskond lätlasi 78:33 ja 
74:33. Täiseduga esines ka võrk- 
pallinaiskond, alistades oma vas
tased mõlemal korral 3:1. Esi
mese võidupunkti loovutas küla

listele võrkpallimeeskond, kuid 
ka siin pidid lätlased järgmisel 
päeval alla vanduma.

Samaaegselt võistlesid Riias 
TRU väravpallurid ja korvpalli
meeskond. Viimane astus otse 
autobussist mänguväljakule ja 
pidi ka alistuma 47:57. Teisel 
päeval oldi aga vastastest kind
lalt üle ja võideti 17 silmaga. 
Ka väravpallimeeskond loovu
tas esimeses kohtumises lätlas
tele võidupunkti, kuid teine 
mäng võideti 19:17. Edukad olid 
ka TRÜ naisväravpallurid, alis
tades lõunanaabreid 9:6 ja 10:7.

Kokkuvõttes võitis kohtumise 
TRÜ 9:3.

E. KÜ BARSEPP

Käesoleval õppeaastal on üli
kooli sporditöös põhiülesandeks 
tõmmata kaasa võimalikult suur 
hulk üliõpilasi. Terve aasta koh
ta on ette nähtud kuus üritust. 
Kaks neist on möödas — orien- 
teerumis jooks ja murdmaajooks.

Paremusjärjestus:
1. Oigus-Maj andusteaduskond;
2. Bioloogia-Geograafiateadus- 

kond;
3. Ajaloo-Keeleteaduskond;
4. Füüsika-Matemaatikatea- 

duskond;
5. Arstiteaduskond.
Üldse oli esindatud 69 kursust, 

kusjuures osavõtjate arvu poo
lest olid paremad:

1. Majandusteaduskonna II kur
sus ((komsomoli grupiorganisaa
tor H. Nuut);

2. geograafiaosakonna III kur
sus (P. Lillepalu);

3. saksa keele osakonna III 
kursus (O. Mengel);

4. Õigusteaduskonna II kursus 
(A. Ots).

Miks on kõige suuremast — 
Arstiteaduskonnast — kõige vä
hem osavõtiaid? Eriti torkab 
silma passiivsus Arstiteaduskon
na vanematel kursustel. Peaksid 
ju need üliõpilased kõige pare
mini teadma, kas kehakultuur

&äti~ teisi päevikust

(Algus ajalehes nr. 26.)

Linnamüür on peaaegu terve
nisti hävinud, kuid säilinud osi 
ja üldse vanu ehitisi uuritakse 
ja püütaikse hoolikalt säilitada. 
Vaevalt on keegi lätlane oma 
pealinna kohta avaldanud nii 
barbaarseid mõtteid, nagu meil 
hiljuti ajakirjanduses Tallinna

vanalinna kohta vilksatas: «Ma
ha lõhkuda!»

Ü KSKÜ LA  (IKSKILE)

1184. aastal randus Väinal 
esmakordselt mitu saksa soost 
meestega laeva. Vaevalt oskas 
nende eestvedaja paater Mein
hard arvata, et tema nimi aja
lukku läheb kui veriste vallu
tuste alustaja. Küllap ta palve
tas iga päev, et halastaja issand 
ei laseks ahvatleda liigsöömise 
või lihahimu surmapattudele, 
sest tühipaljas kuues ikäsk ei 
tulnud kõne alla: oli siis eksi
mus tappa õnnistusele vastu- 
hakkajat paganat?

Jõgi laiub uhkelt kõrgete kal
laste vahel. Meeldis ilmselt ka 
Meinhardile ning ta hakkas siia 
rajama Liivi-Eesti kõige esimest 
kirikut. Nojah, kindlusehooneid 
muidugi ka — kui sõna jõud 
kipub napiks jääma, tuleb relv 
ja kivist kaitsekest toeks.

Kunstiajaloolastele on Üks
küla ehitised alles pooleldi pure
tud pähkliks suure hulga vasta
mata küsimärkidega. Hooned on 
lagunenud, enamikku tunnistab 
vaid paar maa varjust väljakae
vatud müürijuppi. Praegu vare
meis kirik pole esialgne, vaid 
vahepeal tundmatuseni ümber 
ehitatud. Kivi on kivi ja mine 
tee kindlaks, milline on aastal 
1184 müüri pandud, milline 
«ainult» 400 aastat hiljem. Mui
dugi on igal ajastul oma arhi
tektuur ivõtted, mida hiljem ei 
rakendata, aga nende_ ülipõhja- 
likki tundmine ei aita alati. Mis 
siis teha, kui suur osa müüre

on ümbruskonna rahva poolt 
tallideks-lautadeks ära kasuta
tud ja hoone ise üsna napiks 
jäänud? Oletused, uurimised, 
oletused, uuesti uurimused, kuni 
mõne leitud kivikatkendi varal 
jõutakse esialgsuse tõele tolli 
võrra lähemale.

Mõni ehk muigab: «Kas tõesti 
taoliste kivijäänuste uurimine 
võib olla meie aja inimesele 
vajalik, huvitav ning rahuldust 
pa»kkuv töö?» Huvitav on kõiges, 
kui vaid vaevuda otsima, mitte 
kartes töö «kiviseid» külgi.

õhtuks olime kutsutud Riia 
ülikooli Ajaloo-Keeleteaduskon
na avaballile. Kui kell pool tun
di üle määratud algusaja näitas, 
tikkus tahtmatult pähe: «Nagu 
meie klubiski.» Üllatusena olid 
esimesed lavalt öeldud sõnad 
meile, TRÜ ajaloolastele. Rää
giti sõprusest, anti mälestuseks 
album Riia vaadetega. Aplausi 
kõlavus tõendas, et öeldu polnud 
ainult vormikohane viisakus. 
Meie ajaloo-osakonnal ja aja- 
looringil on lihtsalt vedanud, et 
üks lätlanna — Maruta Pa- 
kalns — on Tartu ülikooli eelis
tanud Riia omale: seeläbi saab 
vastata tervitajate koduses kee
les.

20. oktoobril

Jelgava ja Rundale (vene «П» 
kujulised barokkstiilis lossid) 
püstitas Talvepalee taidur — 
Bartolomeo Rastrelli.

Rundale (1736—40, sisetööd 
pärast 1763) on ainuke loss Nõu
kogude Liidus, mille interjöörid 
on teostatud rokokoo stiilis.

mõjub inimese tervisele hästi 
või halvasti. Olen vestelnud mõ
ningate Arstiteaduskonna üli
õpilastega. Enamikus vastavad 
nad, et ei ole aega või et 
spordiüritused ei toimu sobival 
ajal. Mitmel korral öeldi, et ei 
olevat spordiriideid (!). See on 
juba enam kui naeruväärne. 
Kuidas siis 840 üliõpilasel leidus 
aega? Kas neil on tööd vähem 
kui teistel? Milles siis peitub 
saladus? Küsisin seda Oigus- 
Ma j andusteaduskonna spordikol- 
lektiivi esimehelt Eevi Hansu- 
mäelt. Ta vastas: «Meie rahvas 
tahab sporti teha». See ongi pea
põhjuseks.

Juba ammust ajast on teada, 
et sport värskendab vaimu. Ja 
üliõpilasel on seda eriti tarvis. 
Veider, et paljud sellest aru ei 
saa. Nii näiteks ei olnud far
maatsiaosakonna III ja IV, ja 
füüsikaosakonna III kursuselt 
ühtegi osavõtjat. Samal ajal 
aga Ajaloo-Keeleteaduskonnast 
(spordiorganisaator Toivo Sak) 
olid tervelt 5 kursust esimese 
kümne hulgas!

Varsti algavad talvised spordi
üritused. Tuleb lahti saada isik
likust mugavusest!

A. L IN DEBERG

Peen, toretsevalt kuhjatud kips- 
ornament katab terved seinad 
ja laed. Tühje pindu — mini
maalselt. Taimevarred, -lehed ja 
õied väänlevad fantastiliselt ra
hutuks, maaliliseks põiminguks. 
Maalingud ise: roosad, sahha- 
riinmagusalt naeratavad ingli- 
ja naisenäod hõljumas õhulise 
pilvepitsi vahel. Tujukas, priis- 
kav ja snooblik luksus.

Hoonesse on laotud 4,5 miljo
nit tellist, ehitusel töötas ühe
aegselt 1200 töölist. Vaene läti 
talupoeg, kes pidi tasuma Bironi 
toretsemise hinna!

Rundale on üsnagi hooletusse 
jäetud, restaureerimistööd pea
aegu ei tehta. X X II sajandi ini
mesed ütlevad arvatavasti meie 
kohta: «Kuidas te küll võisite 
olla nii hooletud! Me tahaiksime 
oma lastele näidata, mida tähen
das feodalism. Ja üht lehekülge 
kunstiajaloost.»

Järgmisel teeviidal on kiri 
«Lietuvas SSR  — 5 km». Pööre, 
ja kahe jõe ühinemiskohal, jär
sakul, kõrgub matsakate torni
dega Bauska kindlus. Omal ajal 
Liivi ordu lõunapoolseim tugi
punkt. Siin põrkasid ammenda
matus saamahimus kokku saksa 
rüütel ja poola šlahtitš.

* * *

Üle hulga aja tähine öö. Suur 
Vanker luurab otse bussiakna 
taga ega taha meist kuidagi 
maha jääda. Laul annab maan- 
tee-Ikaruselegi tiivad — koju!

A. H Ä R M

Fotol. Mis vana, mis uus Üks
külas? Siin oli vastutulelik 
sm. Jansons valmis ülipõhjalikult 
esitama kõiki teadaolevaid and
meid.

Vastus kriitikale

Kas saab 
korra majja?

Pälsoni tn. 14 ühiselamu nõu
kogu arutas «Komsomoliprožek- 
tori» viimase reidi tulemusi. Ot
sustati järgmist.

Et tuba nr. 112 (I korrusel) on 
viimaste kontrollimiste ajal ol
nud korras ja seal elavad üldse 
nooremad üliõpilased, kes pole 
harjunud internaadi eluga, tehti 
selle toa elanikele esialgu hoia
tus.

Toa nr. 314 (III korrusel) suh
tes jäädi praegu äraootavale sei
sukohale, sest selles elavad kut
sealused üliõpilased.

Toa nr. 424 kohta esitati deka
naadile avaldus, milles palutakse 
need üliõpilased paigutada elama 
Elvasse või Kvissentali.

M. KALKUN, 
ühiselamu nõukogu liige

Teenitud karistus
5. novembril oli Tartu Linna 

Rahvakohtus arutusel vene filo
loogia osakonna endiste üliõpi
laste V. Spiridonovi ja B. Man
ko süüasi. Rahvakohus määras 
toimepandud kuriteo eest V. Spi- 
ridonovile ühe aasta ja kuus 
kuud ning kaassüüdlasele B. Man
kole ühe aasta vabaduse kaotust 
paranduslike tööde laagris.

T E A D A A N D E D
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 

nr. 8 (Vanemuise tn. 46) kõneleb 
teisipäeval, 19. novembril kell 19 
EKP Tartu Linnakomitee sekre
tär A. Jürimäe
NAISE OSAST ÜHISKONNAS.

Lõpuks filmid «Lenin, Vii
mased leheküljed» ja «Jutustus 
partei II kongressist»,

*
üldkeeleteaduse rinqi koosolek 

toimub neljapäeval, 21. novembril 
kell 18 aud. nr. 5.

1. üliõpil. A. E h i n i  ettekanne 
«Kas jukagiiri keele probleem on 
lahendatud?»

2. Üliõpil. A. K ü n n a p i  ette
kanne «Samojeedi keeled ja nende 
uurimine».

Juhatuse liikmeil ilmuda kohate 
pool tundi enne koosoleku alqust. 

<!

Esperantoring otsustas korral
dada esperanto keele kursuse. 
Osa võtta soovijail koguneda 
esmaspäeval, 18. novembril 
kell 17 auditooriumisse nr. 3 
(Kingissepa tn. 18).

*

Loodusuurijate Seltsi üldkoos
olek toimub 21. novembril kell 18 
geoloogiaauditooriumis (Vane
muise tn. 46).

Ettekandega «Eesti NSV 
e l a n i k e  a i n e v a h e t u s e  
m õ n i n g a t e s t  sesooni- 
listest muutustest»  esineb 
E. Vagane.

* *
Alustab tööd Tartu Riikliku 

Ülikooli laste spordiring (võim
lemine, uisutamine) teisipäeviti 
kell 9.30 V. Kingissepa tn. 18 
võimla väikeses saalis.

Ringi võetakse lapsi alates
6. eluaastast.

önne, õnne, õnne!

M A R E  PORIS A M M U L  
ja

JULIUS K O L JA K

Raviosakonna III kursuse 
VII—VIII rühm

NEILE, KES...
soovivad osa võtta diktorite kon
kursist (ja neid on laeikunud 
avalduste põhjal üsna palju), 
olgu informatsiooniks niipalju:

•  konkurss toimub üsna varsti;
•  täpne päev, kellaaeg ja 

koht teatataikse teile plakatil, mis 
pannakse välja peahoone esiikus- 
se. Jälgige seda hoolega!

Konkursil antatkse igale osa
võtjale teikst, mis pärast lühikest 
ettevalmistusaega tuleb mikro
foni lugeda. Žiürii koosseisu kuu
luvad meie ajalehe, raadiosõlme 
ja Eesti Raadio esindajad.

Võib veel registreeruda meie 
ajalehe toimetuses.

Niisiis, jälgige ikuulutuste- 
vitriini!

Toimetaja J. F E LD B A C H

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim', trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 8716. MB-7181.



Tervitus EKP Tartu linna 18. konverentsile!
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

R E E D E L , 22. N O V E M B R I L  1963

Nr.

30 (570)

XVI aastakäik

PAREMATEST PAREMAD
$ (Üliõpilaste teaduslike tööde
I  vabariikliku konkursi võitjate
Y premeerimisest. Algus ajalehes 
? «Tartu Riiklik Ülikool» nr. 29.)

♦ KOLM AN DA  PREEMIAGA 
f 25 RBL.
ф 1. Tartu Riikliku Ülikooli
a üliõpilast J. P u n n i n g u t  

töö «.Mõningate orgaaniliste
▼ lisandite mõju raudelektroodi 
Ф polarisatsioonile» eest. Töö 
ф juhendaja — assistent A. Koo- 
A rits.

2. Tartu Riikliku Ülikooli
▼ üliõpilast I.-I. S a a r n i i t u  
Щ töö «Diferentsiaalvõrrandi lä- 
ф hislahendi vea hindamisest» 
к eest. Töö juhendaja — dots. 
А E. Tamme.

3. Tartu Riikliku Ülikooli
▼ üliõpilasi L  R e nn e l lt  ja 
f A. V a r e k i t  töö «Külm- 
k kvartsi-ravi efektiivsusest al- 
A lergilise rinopaatia ja krooni-
Y lise tonsilliidi haigetel» eest. 
f Töö juhendaja — meditsiini- 
ф kandidaat S. Sibul.
Ä 4. Tartu Riikliku Ülikooli
а üliõpilasi H. V a i n i к u t ja
T P. Roosaart  töö «Kõõluse
f regeneratsioonist auto- ja
Ф homoplastika korral» eest. Töö
ф juhendaja — assistent
А K. Tammera.

5. Tartu Riikliku Ülikooli
▼ üliõpilast М. А u n a töö «Kää- 
ф pa varaneoliitiline asula Võru 
ф rajoonis» eest. Töö juhendaja 
А — vanemõpetaja V. Trummal.

6. Tartu Riikliku Ülikooli 
j üliõpilast K. Gä r t ne r i t  töö 
t «Rahvuskomitee «Vaba Saksa- 
•j maa» võitluses fašistliku dik- 
f tatuuri vastu ja uue, vaba de- 
ф mokraatliku Saksamaa eest» 
t eest.

7. Tartu Riikliku Ülikooli
* üliõpilast A. L  u к .к i tööde 
ф «Mõningaist ideaalkogumi kü- 
ф simustest ENSV Kriminaal- 
A koodeksi järgi» (töö juhenda- 
f ja — prof. H. Kadari) ja «Te- 
® hingud uues tsiviilseadusand-

luses» (töö juhendaja — dots. 
J. Ananjeva) eest.

8. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast H. T o n s i v e r i  töö 
«Rahandusosakondade ülesan
ded kommunismi ehitamisel» 
eest. Töö juhendaja — vanem
õpetaja H. Siigur.

9. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast M. P a j u  töö «Der 
methodische Wortschatz des 
Deutschlehrers» eest. Töö ju- 
jendaja — vanemõpetaja 
F. Kibbermann.

Tõsteti esile järgmisi üliõpi
lasi, teaduslike tööde auto

reid:
1. Tartu Riikliku Ülikooli 

üliõpilast T. V a r es t  töö 
«Mõningate fermentatiivsete 
süsteemide kvantitatiivne mää
ramine» eest. Töö juhendaja— 
vanemõpetaja T. Ilomets.

2. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast H. Ruttast  töö 
«ZnS-Cu, Al ja ZnS-Cl sti- 
mulatsioonispektrid» eest. Töö 
juhendaja — dots. K.-S. Re
bane.

3. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast M. K i lp i  töö «Pa
rempoolselt järjestatud pool
rühmadest» eest. Töö juhen
daja — füüsika-matemaatika 
kandidaat J. Hion.

4. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilasi L  S i k k u  ja 
Ü. K irssi  töö «Venoosse rõ
hu muutused kinnise ajukolju 
traumaga haigetel akuutses, ja 
par anemis järgus» eest. Töö 
juhendaja — assistent A. Tikk.

5. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilasi H. A d a m s o n i  ja 
T. L a a n o j a  töö «Naisvõim- 
lejate stardieelsest seisundist, 
tahtelistest omadustest ning 
nende reguleerimise mõninga
test võimalustest» eest. Töö 
juhendajad: pedagoogikakan
didaat S. Oja ja vanemõpetaja 
H. Elken.

Üliõpilaspäeval klubis
17. novembril korraldas Arsti

teaduskond klubiõhtu, mis oli 
pühendatud üliõpilaspäevale. Et 
külalised TPI-st ja TPedI-st jäid 
tulemata, oldi esialgu üsna pet
tunud. Ent J. Kalitsa huvitav 
ettekanne laia maailma üliõpi
laste elust köitis kõiki ja õhtu oli

ET ÜKSTEIST PAREMINI TUNDA
Novembrikuu algul kohtusid 

ülikooli Arstiteaduskonna kom- 
somolibüroo liikmed Tartu haig
late komsomolialgorganisatsioo- 
nide sekretäridega. Kohtumise 
eesmärgiks oli luua tihedam lä
bikäimine üliõpilaste ja haigla
personali vahel. Sellest saavad 
kasu mõlemad pooled. Üliõpila
sed aitavad aktiviseerida komso
molitööd haiglates, korraldavad

T E A T E D
. . .  Volodja luges kahe ja poole 

aastaselt 100-ni, kolmeaastaselt 

1000-ni, viieaastaselt korrutas 

peast kahekohalisi arve, kuue
aastaselt tundis juba trigono- 
meetrilisi funktsioone.

«Kas matemaatiline andekus 
on üldise andekuse koostisosa», 
«Kuidas avaldub matemaatiline 
andekus» — kõike seda käsitle
vad H.-S. Vasar ja J. Luik oma 
ettekannetes psühholooglaringi 
töökoosolekul 38. novembril kell

Nooite
arstiteadlasfe
kokkutulek

Kolmapäeval, 27. novembril 
algab Tartus VI Balti liiduvaba
riikide ja Valgevene N SV  kõrge
mate meditsiiniliste õppeasutuste 
üliõpilaste teaduslik konverents. 
Töö selle suure ürituse korralda
miseks on kestnud juba paar 
kuud ja nüiid, konverentsi kün
nisel, on kõik enam-vähem val
mis: külalised võivad tulla.

Konverentsi avab meie ülikooli 
rektor prof. F, Klement. Pärast 
Arstiteaduskonna dekaani dots. 
Saarma ja delegatsioonide juhti
de tervituskõnesid algab töö 8 
sektsioonis. Kolme päeva jooksul 
kuulatakse ära 113 üliõpilaste 
teaduslikku tööd. Konverentsist 
võtab osa 15 eri õppeasutust. Pea
le Eesti, Läti, Leedu ja Valgeve
ne NSV üliõpilaste esinevad Tar
tus veel Jerevani, Lvovi, Kiievi, 
Harkovi ja Voroneži meditsiini
instituutide üliõpilased, samuti 
noored arstiteadlased kahest Le
ningradi õppeasutusest: sanitaar
hügieeni meditsiiniinstituudist ja 
I. Pavlovi nimelisest meditsiini
instituudist. Laupäeval kogune
takse jälle aulasse, kus tehakse 
kokkuvõtteid.

Konverents tõotab kujuneda 
väga huvitavaks. Esindatud on 
peaaegu kõik arstiteaduse tähtsa
mad alad, ja, mis veelgi täht
sam, tööd on seotud viimastel 
aastatel üleskerkinud probleemi
dega ja uurimisel on kasutatud 
tehnika uusimaid saavutusi. On 
rõõmustav märkida, et ka meie 
tulevased arstid ei jää maha oma 
külalistest — noortest kolleegi
dest; konverentsile minnakse vas
tu Julgete ja huvitavate mõtete 
ning lahendustega.

I.-P. PADER NIK

Ptof. Ц. Mooshetg 60- aastane

23. novembril täitub 60 aastat 
ajaloodoktori, ENSV TA korres
pondeeriva liikme, professor Hil
da Moosbergi sünnist. Tema tea- 
duslik-pedagoogiline tegevus on 
väldanud üle 35 aasta.

H. Moosberg on sündinud ja 
kasvanud Peterburis töölispere- 
konnas. Leningradi Lääne Vähe
musrahvaste Kommunistlikus 
Ülikoolis omandas ta ajaloo eri
ala. 1936. aastal kaitses H. Moos
berg kandidaadiväitekirja,

Sõjajärgseil aastail on juubilar 
olnud seotud peamiselt Tartu 
Riikliku Ülikooliga. Ta töötab 
NSV Liidu ajaloo kateedri õppe-

Ptof. Af. Kase juubelilt

jõuna ja oli pikka 
aega (1952—1962) 
selle kateedri ju
hataja.

Tema teaduslik 
uurimistöö on hõl
manud peamiselt 
revolutsioonilise 

liikumise ajalugu 
Eestis. 1953. aastal 
kaitses H. Moos
berg doktoriväite
kirja «1905.—1907. 
aasta revolutsioon 
Eestis». Tema su
lest on ilmunud 
arvukalt teadus

likke artikleid 
ning' ta on osa 
võtnud «EKP aja
loo ülevaate» I ja 
«Eesti NSV aja
loo» II köite koos

tamisest. Tema 
suureks teeneks on 
ka hoolitsus aja
looteadlaste kaad
ri ettevalmistami
se eest. Sm. Moos
bergi juhendami
sel on valmi
nud ja kaits
tud kuus kandi

daadiväitekirja. 
Tema õpilased töötavad edukalt 
koolides, arhiivides.

Sm. Moosberg on rahvusvaheli
selt tuntud «Skandinaavia kogu
miku» toimetajana. Tema orga
niseerimisel toimus käesoleva 
aasta mais Tartus üleliiduline 
skandinavistide teaduslik konve
rents.

Pingelise pedagoogilise ja tea
dusliku tegevuse kõrval on juu
bilar aktiivselt osa võtnud ühis
kondlikust tööst 

Soovime juubilarile tema täht • 
päeva puhul õnne ja tervist, rau
gematut energiat ning jõudu 
edaspidiseks yiljakaks pedagoogi
liseks ja teaduslikuks tegevuseks.

Ajaloo-osakonna õppejõud

Mõtteid
kaugõppijate
konsultatsi

oonidelt
Pärast oktoobripühi võisid pal-

Olgu raadiosse,

«päästetud». Pärast ettekannet 
jäi saal «Harvleki» ja tantsijate 
valdusse.

Põnevust tekitas viktoriin Riia 
külaliste ja tartlaste vahel.

Ohtu korraldajad tegid kõik, et 
oleks lõbus ja huvitav. Peolised 
lahkusid klubist hea tujuga.

Hõbemikrofon

poliitinformatsioone ja haiglate 
kommunistlikud noored on abiks 
Arstiteaduskonna I, II ja III kur
suse praktika organiseerimisel. 
Peab ju tulevane arst sisuliselt 
tuttav olema ka õe ja sanitari 
tööga.

Üksteist paremini tundes on 
kergem lahendada ühise töökäi
gus tekkivaid probleeme.

18 pedagoogikaauditooriumis. 
Tulge kuulama!

* * *

Partei- ja riigikontrolli TRÜ 
kaastöögrupi järjekordsel koos
olekul õpetatud Nõukogu saalis 
27. novembril algusega kell 16 tu
leb arutusele TRÜ  Teadusliku 
Raamatukogu töö. Osa võtma pa
lutakse kõiki TRÜ töötajaid ja 
üliõpilasi, kellel on pretensioone 
raamatukogu töö kohta.

Partei- ja riigikontrolli TRÜ 
fcaa#t(№grupl büroo

Laupäeval oli ülikooli aula taas kõnetooli — kõikjale on M. Kask 
aplauside, lillede, kingituste, tä- oodatud.
nusõnade. tervitustelegrammide Piduliku aktuse avas ülikooli 
tunnistajaks: ülikooli pere tähis- rektor prof. F. Klement. Prof. 
tas oma auväärse liikme prof. A. Linkberg andis ülevaate juu- 
Mihkel Kase 60. sünnipäeva. Pi- bilari senisest elust ja tööst. Ars- 
dulik koosolek oli pühendatud titeaduskonna poolt tervitas 
arstile, pedagoogile, teadlasele, M. Kaske dekaan dots. Saarma, 
kes kogu oma ande, energia ja ülikooli auaadressi luges ette sm. 
teadmised on andnud rahva tee- Maaroos. Sõnades ja muusikas 
nistusse ja kes on saanud rahva tänasid professorit üliõpilased, 
hulgas üheks armastatumaks ars- Palju head ütlesid sünnipäeva
tiks. Terves maailmas ei ole sel- lapsele kolleegid, sõbrad, seltsi- jud Tartusse õppetööle tagasipöör 
list auditooriumi, kuhu mahuksid mehed — need, kellega prof. dunud üliõpilased märgata üli- 
kõik need, kes on kuulanud Mih- Kask on koos töötanud. Need olid koolis viibivaid «võõraid». Ei, 
kel Kase loenguid ja ettekandeid, siirad sõnad, niisama siirad, kui võõrad need siiski polnud, nad 

ajakirjandusse, on olnud Mihkel Kase elugi. olid samuti tudengid — kaugõp
pijad, kes olid saabunud nende 
jaoks korraldatud konsultatsioo
nidele. Muidugi olime meie, I 
kursuse üliõpilased, esimest kor
da õppetöö ajal ülikooli seinte 
vahel ja selletõttu polnud meid 
raske eraldada igapäevastest tu
dengitest.

Konsultatsioonidele saabujad 
olid suures enamuses noorema
telt kursustelt. Vabariigi kauge
matest kohtadest olid tulnud 
ainult üksikud. Jäi mulije: kes 
korra käinud, enam ei tule. Kol- 
lektiivsemalt saabusid kaugõppi- 
jad-tallinlased eesti filoloogia I 
kursuselt. Me ei kahetse, et seda 
tegime. Saime palju näpunäiteid 
ja soovitusi õppetöö paremaks 
korraldamiseks ning materjalide 
kasutamiseks. Eriti palju abi oli 
meil kaasaegse eesti keele kon- 
sultatsioonitundidest E. Turu ju
hendamisel.

Kuigi konsultatsioonid olid 
korraldatud hästi, tahaksin siiski 
paari sõnaga puudutada mõnda 
silma hakanud puudust. Et kon
sultatsioonidel olid tihti pikad 
vahed ja päevad jäid nagu ha
ki tuiks, selle kohta ei tahaks 
suuri etteheiteid teha, küll aga 
läks palju kallist aega kaduma 
vastavate ruumide leidmisega, 
kus konsultatsioonid pidid toi
muma. Plaanis seisis näiteks lü
hend «kat.», mis pidi tähendama 
kateedrit. Et meile polnud keegi 
rääkinud kateedrite asukohtadest, 
kulutasime mõnikord terve tunni

Professor Mihkel Kasel on suuri teeneid iraadio ees. Arstiteadus
likke konsultatsioone andis ta raadio kaudu juba kodanlikul ajal.
1937. aastal alustas M. Kask oma kuulsate «viis minutit tervi
sele»-konsultatsioonide seeriat. Need võitsid kohe laialdase popu
laarsuse. Praegu esineb Mihkel Kask oma «terviseminutitega»
«Päevakajas». Raadiokuulajad tunnevad ka tema sisukaid loen
guid.

Hõbemikrofon seati sisse autasuna eriti teenekatele Eesti Raadio vastava koha ja õppejõu leidmi 
kaastöölistele. Esimene mikrofoni saaja ongi meie «raadiodoktor» sele (ladina keel, rahvaluule). 
Mihkel Kask. U. PLEER,

Pildil: Eesti Raadio Tartu stuudio juhataja H. Lupp annab mik- eesti filoloogia osakonna 
rofoni prof. M. Kasele üle. H. TIIGI foto kaugõppe I kursuse üliõpilane



Meie „komsomoliprožektor" ★  Meie „komsomoliprožektor"
« «рлоЛекЬол» /»

«Vaata, kas toidukapp on korras, ma päästan toas, mis päästa 
annab!»

Oli 15. november.
Ent seekord ei olnud «komsomoliprožektori» eesmärgiks kont

rollida, kas kapiriiulid on kaetud vahariidega ja toas voodid kor- 
^ ralikult tehtud. Reidi korraldas komsomolikomitee selleks, et 
■л selgitada, kui palju meie üliõpilased loevad ilukirjandust, käivad 
^  teatris ja kunstinäitusel, millisel määral nad on kursis sise- ja vä

lispoliitikaga ja tunnevad kaasaja teaduse põhilisi saavutusi. Kõr- 
I gem haridus ei tähenda ju üksnes oma eriala suurepärast tundmist, 
vaid ka üldist eruditsiooni. Selliseid reide hakatakse edaspidigi 
korraldama.

Mõned IV kursuse farmatseudid arvasid, et neile pole kirjan
dust, kunsti ja poliitikat tarvis. Et nende asi on valemid ja retsep-

>tid. «Kui oma ala hästi oskame, ei saa keegi midagi ette heita.» 
Kas tõesti mitte?

Kui mõelda, et ülikooli kavatsevad lõpetada inimesed, kes 
С «teavad», et Põhja-Aafrikas on praegu Maroko ja Kongo (!) püri
it tülid ja et Ngo Din Diem on neegrite ülestõusu juht kusagil Aust- 
jbraalias, siis hakkab küll kohe.

®j Väljas oli 16 «prožektori» gruppi. Küsitleti neid, kes parajasti 
Щеtte sattusid. Ühtekokku saadi ainult mõned õiged ja head väetu
lt sed. Ainult mõned. Reid näitab, et poliitinformatsioonidega on 

mitmel pool veel asjad halvad. Mõni küsib, mis mõte on auditoo
riumis lehti valjusti ette lugeda, — kõigil on ju tähed selged. 

’Igaüks võib kodus ise lugeda. Täiesti õige, kuid miks te siis seda 
l ei tee? Aega see palju ei võtaks. Tuleb lihtsalt silmad ja kõrvad 
) lahti hoida!

Rumal on kõndida läbi elu pimedana, peos ainult oma eriala 
j niit, märkamata enda ümber midagi muud. Killud selliste inimeste 
^mõttevahetusest» «komsomoliprožektoriga» on allpool lugeda. Ot
sustage nende üle ise! Nad räägivad selget keelt.

mi EI S A A ,
farmatseudid!

«Prožektori» kiirtevihku jäid 
farmaatsiaosakonnast neli esi
mest kursust. Et viimane, viies 
kursus, taotleb kommunistliku 
õpperühma nimetust, siis olime 
kindlad, et meie ankeedi küsi
mustega nende juurde minna po
le vaja.

Küsitlesime I—IV kursuse üli
õpilasi ilma valikut tegemata. 
Teadmiste tase osutus üsna ma
dalaks, võiks öelda — see on ko
guni alla keskmise. Kõige halve
mini orienteerutakse poliitikas, 
aga midagi kiitvat ei saa öelda 
ka teadmiste kohta kunstis ja kir
janduses.

Milles on siiŝ asi? Grupiorga- 
nisaatorite andmete põhjal võta
vad farmatseudid ÜET ringide 
tööst osa peaaegu 100%-liselt. 
Tööplaanid on tehtud, üritusi 
korraldatakse. Kuid, nagu ütles 
osakonna komsomolibüroo ideo
loogilise töö sektori juhataja Lai- 
di Must, ei ole juhiste saamiseks 
tema poole pöördunud ükski gru
piorganisaator.

Nüüd on ükskõiksuse tulemu
sed silmaga näha.

Tehke sellest õiged järeldused, 
farmaatsiaosakonna komsomoli
büroo liikmed!

K E S  O N  ,..
. . .  Albert Einstein?

H. Pea (farmaatsia IV): «Saksa 
DV riigitegelane, elab praegu, 
maailma mastaabis pole eriti 
kuulus.»

M. öunap (farmaatsia II): 
«Eesti NSV haridusminister.»

L. Smirnova (farmaatsia I): 
% «Saksa oportunist.»

Pälsoni tn. 23 toas nr. 114 ela
vad üliõpilased M. Kaare (geo
graafia I), E. Vaino ja A 4 Lindre 
(bioloogia I): «Rajas m i n g i s u 
guse  teooria, kas füüsika või 
keemia vallas.»

R. Tammeveski (matemaatik!): 
«Ei tea.»

I. Vaarik (farmaatsia II), kui 
kuulis, et Einstein oli füüsik: 
«Me nii põhjalikult füüsikat läbi 
ei võ_ta.»
, . ,  Saksa FV kantsler?

E. Zibo (farmaatsia II): «Walter 
Ulbricht vist.»

M. Metsik (farmaatsia IV): 
«Eesnimi on Gerhard, liignime 
ei tea.» * _

H. Karv ja H. Pea (farmaatsia 
II ja IV) ning L. Blat (füüsika 
II): «Adenauer.»

M. Lill (farmaatsia IV): «Ebers
hahn.»
. . .  Ngo Din Diem?

E. Zibo (farmaatsia II): «Üks 
paha mees ta igatahes oli. Kas ta 
oli nüüd neegritevastase tegevuse 
juures või fašistide juhte? Te
gutseb Austraalias.»

L. Blat (füüsika II): «Kurat 
teda teab!»

A. Vaks (õiguse I): «Laose po
liitik.»
. . .  Keldõš?

A.-M. Leis (bioloogia II): «Ei 
tea.»

I. Vaarik (farmaatsia II): «Pole 
kuulnudki sellist nime.»
,  K. Treu (farmaatsia III): «Ra
ketiasjandusega tegelev isik.»

Hille Roolaid (keemia 111): 
«Lehte loen küll, aga pealis
kaudselt. Ärge minu käest kü
sige — ma ei tea midagi.» Ega 
tea tõesti!

IV kursuse geoloog Sirje 
Mändmets teeb teatavaks oma 
andmed Põhja-Aafrika kohta: 
«Alžeeria oli enne Prantsuse asu
maa, aga rahvuslik liikumine on 
juba ammu alanud. Sõda jät
kub, toimub revolutsioon. La
hingud igatahes käivad.»

Üldist tuttu

K e s  ü l f õ p i l a s f e s f  

e n  s u u r i m a d  

v õ h ik u d . ?

Kõige segasemaid, äärmiselt 
fantastilisi vastuseid andsid või 
hoopis vaikisid järgmised üliõpi
lased:

S. Grossberg (matemaatika III), 
Koolmaa (matemaatika IV), Saar
ma (ravi I), Viskaru (kehakul
tuuri II), A. Karmin, M. õunap 
ja E. Talvik (farmaatsia II), 
A. Vesmes (farmaatsia III), Tõld
sepp (keemia IV), A. Ollino (ke
hakultuuri IV), T. Kõrge ja A.-M. 
Leis (bioloogia II), Gutman (füü
sika IV).

Nad ütlesid, et neil pole kas 
huvi või aega (või kumbagi) ei 
poliitika, kirjanduse ega kunsti 
jaoks. Mis neid siis õieti huvitab?

Juhan Smuul ni
metab üht ajakirja
nike töövõtet «vesti 
alla pugemiseks». 
Selle võtte abil uuri
takse välja inimese 
kõige salajasemad 
mõtted ja soovid. 
Meie «komsomoli- 
prožektoril» oli ava
meelseid vestlusi üs
na mitu.

Sisened tuppa, sil
ma hakkab akvaa
rium kalakestega ja 
paar potilille. Rahvas 
on alles praktikalt 
tulnud, kuid sünd
mustega kenasti kur
sis. Toas elavad geo
loogid ja bioloogid. 
Loengurütmi nad al
les hakkavad lülitu
ma — sellest siis ko
dusolemine niisugu
sel päevasel tunnil.

Paar tuba edasi 
võetakse meid vastu 
ilmse antipaatiaga. 
Üks vanema kursuse 
tudeng on solvunud, 
et tema eruditsiooni 
nii lihtsate küsimus
tega proovile pan
nakse. Tal poleks aga 
tasunud nii turri 
tõmbuda, teinud pa
rem oma kaaslasele,

kelle teadmised 
märksa kesisemad

olid, neid maailma 
asju natuke selge
maks.

Raamatute poolest 
on filoloogid enamas
ti rikkamad kui teis
te erialade esindajad.

takse õlgu ja lisa
takse paljukuuldud 
«Mis mina, las t ei - 
s e d!» Kes teised? 
See pole põrmugi 
rohkem teiste  ko
hustus!

Huvi kirjanduse ja 
kunsti vastu on ke
sine. Ei teata sedagi, 
et ülikoolis On ole-

(vesti all)
Riiulitel konutavad 
viimastel peaaegu 
ainult konspektid.

Vestluse lõpul esi
tame igas toas tra
ditsioonilise küsimu
se: «Kuidas te suh
tute ülikooli aja- 
lehesse?» Vastuseid on 
paarisõnalisi, on ka 
üsna pikki. Asjaliku 
ettepanekuna peab 
arvesse võtma ühe 
noõrema kursuse üli
õpilase soovi, et 
edaspidi saaks meie 
häälekandjast roh
kem lugeda teiste

maade üliõpilaste 
elust. Mitte statisti
list materjali, vaid 
elavaid ja lõbusaid 
lugusid.

Kurdetakse huu
mori vähesuse üle 
ajalehes. Kui aga kü
sida, mida kurt j a on 
teinud selle puuduse 
kaotamiseks, kehita

mas Klassikalise 
Muinasteaduse M uu
seum. Mõni isegi kü
sib avameelselt: «Kus 
muuseum asub?» Kui 
K. Morgenstern selle 
asutuse 1803. aastal 
avas, siis ta arvata
vasti lootis, et seda 
külastatakse!

Maakaardi tund
misega võivad siiski 
uhkustada ainult 

geograafid. Suur 
hulk üliõpilasi tegi 
«avastusi», mis val
mistaksid üpris palju 
nalja isegi tähtede 
järgi sõitnud vana 
aja meremeestele.

Lõpuks võiks mär
kida, et tudengite 
vaimuelu on nagu 
lilleaed: harmoonilis
te toonide hulgast 
löövad välja üksikud 
heledamad «õied»,

H. MANG  
M. KALKUN

Tiina Allmäe (keemia III) ei 
tea midagi Põhja-Aafrika ja 
Iraagi sündmustest, üleliidulisest 
ametiühingute kongressist ega 
sellest, et N L K P  Keskkomitee 
detsembripleenumil arutatakse 
keemiatööstuse probleeme.

<KjGls t&ate., et...
. . .  kui olete võhik poliitikas, saa

te end vabandada kas või selleqa, 
et parajasti pole ühiskonnateaduste 
loenquid. (Anne Muksi — Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna pedaqoo- 
qilise haru III kursuse komsomoli- 
orqanisaatori idee). ..

...vastuseks küsimusele: «Kes on 
Saksa FV kantsler?» lööb IV kursu
se kehakultuurlane A. Ollino käsi 
kokku Ja hüüab: «Issand jumal!»...

. . .  S. lidma (keemia II) arvates 
on ÜRO peasekretär ikka veel Daq 
Hammarskjöld . , .

. . .  A. Lindre (biolooqia I) teada 
on kommunistliku õpperühma nime
tus omistatud vene filoloogia osa
konna II kursusele...

. . .  R. Tammeveskile (matemaati
ka I) jäi 3. novembril ilmunud üli-

PARIMAD
Kõige põhjalikumad ja õigemad 

vastused andsid järgmised üli
õpilased:

poliitikaküsimustes — R. Karu
käpp (geograafia II), M.-M. Ko
das (geograafia I), E.-K. Lukats 
(bioloogia IV).

kultuuriküsimustes — E.-M. 
Veske (geograafia IV), A. Lindre 
(bioloogia I), E. Vaino (bioloo
gia I).

ÜHTVIISI K O D U S  KÕIGIL 
ALA D EL  O N  J. S O O M  (bioloo- 
gia II).

kooli ajalehest meelde vaid «üks 
punane pealkiri» . . .

. . .  L. Jaaska (inqlise filol. 
Ill) ei tea midaqi kursuse üri
tustest eqa suuda nimetada aihsatki 
oma huviala . . .

...Tam m ert (biolooqia I) pole 
kolme viimase aasta jooksul luqe- 
nud ühteqi ilukirjanduslikku 
teost. . .

. . . N1. Õunap (farmaatsia II), kes 
nimetab oma huvialana kirjandust, 
teab väliskirjandusest ainult Sha- 
kespeare’i ja nimetab J. Smuuli teo
sena «Jäist tuult» . . .

. . ,  Leonardo da Vinci maalidest 
ei suuda iseqi «Mona Lisat» meenu
tada E. Kenapea (stomatolooqia (), 
R. Tammeveski (matemaatika I) ja 
A.-L. Raudsepp (farmaatsia III)...

. . .  E. Vaino (biolooqia I) andmeil 
on Mari Rääk qraafik . . .

. . .H u v i  kunstinäituse vastu võib 
olla ka selline: «üksi minema ei 
hakka ja eestvedajat polnud» 
(I. Vaarik — farmaatsia I I ) .. .

. . .  K. Treu (farmaatsia III) arva
tes on L. Raid hoopis kalalaeva 
kapten, mitte ülikooli parteikomi
tee sekretär, A.-L. Raudsepa (far
maatsia III) teada aqa raamatuil- 
lustraator . . .

...m itmedki II ja III kursiise 
keemikud pole kuulnud, et järje
kordne NLKP  Keskkomitee pleenum 
hakkab arutama keemia problee
me , . .

. . .  mitmeiqi tudenqil hakkasid 
silmad laest abi otsima, kui «kom
somoliprožektor» palus neid rääki
da Moskva lepinqust. . .

MIDA MÕTLED, Saviste, 
Grišini, Sibunova kursus?
Vastuseks meie ajalehes ilmu

nud kriitilisele artiklile «Aga kus 
j oli kursus?» saatis asjaomane 
õpperühm — II kursuse vene 

1 füüsikud — toimetusele kirja, 
■ milles ta teeb teatavaks oma 
I seisukohad ja suhtumise küsi
musse.

Kirjast selgub, et kursus pole 
oma vigu ikka veel tõsiselt võt- 

! ma hakanud. Avaldame selle koos 
ülikooli komsomolikomitee kom
mentaariga.

Meie kursus arutas artiklit, mis 
ilmus ülikooli ajalehes pealkirja 
all «Aga kus oli kursus?» Artik
lis käsitletakse olukorda meie 
kursusel — eriti seoses T. Savis
te ÜLKNÜ-st ja A. Grišini 
TRÜ-st väljaheitmisega. Nende 
juhtumite põhjal on tehtud järel
dus, et kollektiivi meie kursusel 
ei eksisteeri, et me suhtume üks
kõikselt seltsimeestesse jne. Mui
dugi ei ole meil kaugeltki ees
rindlik kursus ja esineb tõsiseid 
puudusi komsomoligrupi töös. 
Kuid mis puutub eespool toodud 
sündmustesse, siis ei ole me täies
ti nõus artikli seisukohtadega. 
Esiteks Savistest. Temast on meil 
palju juttu olnud. Kursus reagee
ris temaga juhtunule väga ela
valt. Me palusime rektorilt Sa
viste ülikooli jätmist, sest usku
sime, et ta suudab tehtud vead 
parandada.

Mis Grišinisse puutub, siis ole
me tõesti süüdi, et me varem ei 
pööranud tähelepanu tema käitu
misele. Kuid isegi sel ajal, kui 
teda ähvardas ülikoolist välja
heitmine, tegime kõik võimaliku, 
et teda aidata. Kahjuks olid 
Grišini enda taotlused hoopis 
teistsugused.

Artiklis küsitakse, mida meie, 
s. o. kursuse kollektiiv, tegime 
selleks, et vältida niisuguseid 
sündmusi tulevikus. Mainitud juh
tumeid seletatakse puuduliku kas
vatustööga kursusel. Sellele ta
haksime vastu vaielda. Ei aita 
mingisugune kasvatustöö, kui 
inimene ise ei t&ha end paran

dada, kui tal olid ülikooli tulles 
ükskõik millised muud eesmär
gid, mitte aga õppimine... Oleks 
rumal püüda teda ümber kasva
tada, kui ta ise selle üle naerab 
ja peab ülikooli ajutiseks asuko
haks. Üldse rõhutatakse /iimasel 
ajal väga tähtsa asjana nn. kol
lektiivi positiivset mõju üksikisi
kule. Arvatakse, et selle positiiv
se mõjuga võib ümber kasvatada 
iga inimese. Ei usu! Ja sellepä
rast, kui kollektiivist, antud ju
hul meie omast, heidetakse mõ
ned liikmed välja, siis ei ole see 
veel signaaliks halvast olukorrast 
kursusel. Need inimesed lihtsalt 
ei sobi — ja kõik!

Inimene ei ole masinaosa, mi
da, kui see ei kõlba, võib ümber 
töödelda, parajaks teha. Üldse on 
igaühele, kes vähegi on tut
tav üliõpilaskeskkonnaga, sel
ge, et praegu pole mõtet rääkida 
niisugusest positiivsest mõjusjt: 
enamikul kursustel pole seda mõ
ju niivõrd süures ulatuses, et sel
lele võiks toetuda. TRÜ komso- 
moliorganisatsioon teeb viimasel 
ajal ulatuslikku tööd, et saavuta
da praktilisi tulemusi tõepoolest 
ühtse, printsipiaalse kollektiivi 
loomisel ülikoolis. Ainult et seni
ajani pole nagu kuulda praktilis
test abinõudest, mida selle heaks 
oleks kasutusele võetud. Nii lõp
pes ja rahunes kõik pärast 
jutuajamisi selle üle, kuidas 
muuta tööd elavamaks ja pare
maks, kuidas leida uusi meeto
deid.

Nüüd meie kursuse tulevikust. 
Ilmselt tahetakse, et me annak
sime nüüd vandeid, tõotusi, võ
taksime kohustuse, et midagi 
enam ei juhtu, et edaspidi on 
kõik hästi jne. Kahjuks ei saa 
me seda lubada. Ei! See, kes ei 
taha õppida, kes ei pea kalliks 
ülikooli, see mingu minema. Kin
ni hoidma ja ümber kasvatama ei 
hakka.

Füüsikaosakonna II kursuse 
vene õpperühm

(Kommentaar 4. ife)



Professor G. Kangro
50-aastane

Ülikooli matemaa
tikute pere tähistas
21. novembril piduli
ku koosolekuga ühe 
oma väljapaistvama 
liikme, matemaatili
se analüüsi kateedri 
juhataja prof. Gun
nar Kangro 50-ndat 
sünnipäeva.

Prof. G. Kangro 
sündis 21. novembril 
1913. aastal Tartus 
ehitusinseneri pere
konnas. Pärast Tartu 
Reaalkooli lõpetamist 
astus ta Tartu üli
kooli. Alates 1936.

aastast töötas 
G. Kangro Tallin
na Polütehnilises Ins
tituudis. Seal valmis 
ka tema kandidaadi
väitekiri. See oli pü
hendatud analüüti
liste funktsioonide 
esitamisele polü- 
noomridade аЬЦ» Töö 
tulemused olid alu
seks 1940. aastal alus
tatud uurimusele seo
ses Boreli sum-

meerimismenetlu- 
sega. Samade küsi
mustega tegeles G. Kangro ka Isamaasõjas 1941— 1944» ja Eesti 
Suure Isamaasõja ajal tagalas. NSV  Ülemnõukogu Presiidiumi

Doktoridissertatsiooni kaitses aukirjaga. Ta on valitud Eesti 
G. Kangro 1947. a. NSV Teaduste Akadeemia kor-

1944. aasta sügisest alates töötab _ respondeerivaks liikmeks, 
ta Tartu ülikoolis. G. Kangro on 
koostanud kõrgema algebra ja 
matemaatilise analüüsi õpikud.
Tema nimega on suurel määral 
seotud ülikooli matemaatikaosa- 
konna areng sõjajärgsetel aasta
tel. Kui 1944. aastal oli osakonnas 
6 õppejõudu, siis praegu on neid
22, kusjuures teaduslikku kraadi 
on kaitsnud neist 12. Viimastest 
on 8 prof. Kangro endised aspi
randid.

Enamik tema õpilasi on tööta
nud hajuvate ridade teooria kal
lal. Neile küsimustele on suuna
tud ka prof. Kangro enda põhili
ne teaduslik huvi. Sel alal loe
takse teda üheks kõige tuntu
maks spetsialistiks Nõukogude 
Liidus. Tema uurimused on ära
tanud tähelepanu ka välismaal.

Prof. Kangro on ka arvutusma
temaatika suuna loojaks meie üli
koolis.

Silmapaistvate saavutuste eest 
on G. Kangrot autasustatud me
daliga «Vapra töö eest Suures

L Y  SEPPEL

Ofiaadilgi
1. Armastan päikest,

kui ta on hästi maadligi, 
imeline ja punane 

nagu vastsündinud laps, 
kellest veel ei usu, 
et ta elab ja hingab.

Armastan päikest, 
kiti ta on hästi maadligi, 
just upitamas ennast püsti 
ootava maa äärele.

Armastan päikest, 
kui veel keegi mu sõpradest 
pole jõudnud joosta mu tuppa 
ja hüüda, et päike ...
Aga ma tean,
et nad on juba näinud
ning pole veel küllalt

vaadanud.

2. Põhjatu taeva all 
ümisevad puude ladvad 
maailmale
elust osasaamise laulu, 
ammuli valgeärevate pilvede 

poole.

Suurte samblaste tüvede vastu 
toetavad inimesed sirgeks 
oma töökühmas seljad.

Ja ... ulatavad äkki 
valgeäreva taeva alla 
kaasa ümisema 
latvade sõnadeta laulu.

3. Nõmm suples hommikuses
udupiimas, 

end juuksetuttideni puhtaks
pesi.

Nüüd alla tuhkjashalli
nõmmeliiva 

veel sõnajalgu mööda nõrgub 
W  vesi.

Siis narmastega suured soojad 
linad

tõid alla kaasa päiksesõrmed 
vilkad.

Nii kuivaks saavad põsed,
käed ja ninad. 

Veel jalgadel on tuhat selget 
tilka.

Ma seisan keset tummi
sõnajalgu

ja otsin sõna algust.

K A LLE  K U R G

tymti {щетке
Kuula, kuuski, 
krobetüvine,

lume laulusid, 
vihmade viise, — 

kust tuli tuul-nutt su tüvesse? 
Kae, kaseke, 
kirjukoorne,

tuulte tantsusid, 
pilvede pidu, — 

mõista, kust muie sai mahlasse?

Kuuski sai katteks 
ja põhjaks sai kaseke, 
süda ent, 
süda jäi

keskele ...

СВЕТЛАН CEM EHEHKO

Творчество
Что этому предшествует? Скажу. 
Предшествует простая суматоха, 
но в суматохе этой мне неплохо, 
егко и хорошо сидеть. Сижу,

в руках держу различные
предметы, 

или предметы эти ворошу, 
или укладываю, или что пишу 
на листике. Пищу не это. Это —

пишу потом. Ну а пока прошу 
на что-то собеседника ответа 
и слушаю его ответ. Ответа,

бывает, что и нет. Но я пишу 
тринадцатую уж строку сонета! — 
И говорю, что вот! уходит! — это.

K A LLE  K U R G  

*  *  «к

Konservatooriumides 
laulsid klaverid 
avatud akendel Liszti.

Observatooriumides - 
avati uus maailm pärani.

Oratooriumides 
lauldi kiitust õnnele, 
lauldi kiitust õnnele 
avasilmi ja -sui.

Konsistooriumides
õnnistati sisse uus kirikuraa-

mat,
krematooriumides
polnud söed veel kustutatud ...

**********************

iUV-O.W-

Siin me siis nüüd oleme: 18 tu
dengit, kes üritavad sõita külla 
oma kaasmaalastele kaugesse 
Kaukaasiasse. Kõik on täis indu, 
muidugi ei puudu kelleski ka kil
luke seiklusjanu.

10. juulil seisime Tartu vak
sali perroonil — viimased käe
pigistused, lilled, viimased soo
jad soovitused, ning juba kao
vadki silmist armsaks saanud 
Tartu kontuurid. Ees on Moskva, 
Must meri, Kaukaasia, ees on 
kuu aega tööd kolhoosis «Druž- 
ba», mis ühendab kahte küla — 
Salmet ja Sulevit. Peale tule
vaste tohtrite, kes moodustasid 
meie põhijõu, olid meil kaasas 
veel paar filoloogi ja üks jurist. 
Ja Kilbu, meie kõige rahulikum 
reisikaaslane. Ta on veel päris 
noor õa seetõttu üsna väike— 
mahtus parajasti kleiditaskusse. 
Ka polnud tal kunagi pretensi
oone menüü suhtes — kõik and
sid talle suutäie oma parimast. 
Meie kilpkonn tegi ausalt kaasa 
kõik meie reisi raskused ja 
rõõmud.

Moskvasse jõudsime teise päe
va hommikul. Kahjuks polnud 
põhjalikumaks tutvumiseks lin
naga aega: lõunasse sõit pidi al
gama mõni minut pärast kesk
ööd. Imetlesime Kremlit tema 
suursuguses ilus, Punast välja
kut, mausoleumi, kõndisime piki 
rahvarohket Gorki tänavat, kus 
võis kohata turiste peaaegu igast 
rahvusest, puhkasime jalgu 
Kremli pargis. Moskva ülikooli 
juures oli meil tore kohtumine 
grupi Gaana neegritega, kes õpi
vad Moskvas. Vestlesime, mitmed 
neist vahetasid meiega aadresse.

öösel jätkasime sõitu.
Juba ta paistiski, see Must 

meri! Raudtee kulges nüüd kogu 
aeg piki rannikut. Ühel pool kõr
gusid mäed, teisel pool laiusid 
meri ja rand, mis kogu pikkuses

«Esialgu tuleb 
meil need lukud 
ees hoida.» (A.
Valmet Ajaloo- 

Keelejteadus- 
konna partei

koosolekul).̂

Olen tähele pan
nud, et igasugustes
se tabadesse ja võt
meaukudesse suhtu
mise järgi võib ini
mesed jaotada päris 
mitmesse rühma.

Ühed, need, kes 
parajasti elu sõlmi 
lahti harutades jut
tu puhuvad, arva
vad: «Täieliku kom
munismi ajal kindlas
ti tabalukke üldse 
ei toodeta ja uksed 
tehakse ilma võtme
aukudeta.» Nende 
köögikappidel lukke 
ei ole.

Teised: «Lihtsalt 
õudne, kuidas varas-

Tabalukkudest, inimestest ja üldse
tavad. Kord moosi, 
kord võid, kord lei
ba.» Kapiuste ees on 
neil tabad.

Kolmandad ei ütle 
suurt midagi. Ukse 
haagi küljes ripub 
mõnel neist põrakas 
tabalukk — sulge
mata.

Jäin mõtlema ka 
sellele, et... hiirt on 
kergem püüda ras
vaga kui ilma, et 
neid vastikuid olevu
si (inimese kujul) on 
siisiki teiste ühisela
mus elavate üliõpi
lastega võrreldes vä
he, et kodu mõis
tet on tabadega hir
mus raske seostada, 
et... Elus on nii 
palju ilusat: muusi
ka, sõprus, raamatud,

aga selle ilusa võib 
vahel «hiir» päris 
ära rikkuda — siis, 
kui ühiselamus jälle 
ustelt loed:

«Palun ausat võt
jat nööril kuivanud 
kombinee tuua tuppa 
nr....»

Või kuuled:

«. . .  Jälle läksid 
kapronsukad.»

«Proovi, kas ikka 
lukustasid toau'kse.»

«Ühel kadus paa
rikümne rubla üm
ber.»

See polnud ju si
nu raha, S., et sa 
selle võtsid.

Juhtud mulle tä
naval vastu, näen 
sind kinos, (ja ma 
tunnen vastikust iga 
sinu pilgu, sinu liigu

tuse vastu, sest mu 
mõttelend kujutab 
sind su räpase töö 
juures — hiiliv, häbe
matu, omamoodi julge 
ja siiski arg. Nagu uss 
— salvab ja vinger
dab põõsasse. Selle
sama käe annad sa 
tervituseks sõprade
le, kõige armsamale 
inimesele.

Või sina. Seekovd 
hoidsid jälle paar
kümmend kopikat 
kokku, kui võõrast 
kapist võid leiva 
peale said ja magus- 
toitugi kõigele otsa.

Paljud ütlevad, et 
oled ilus. Jah, sul on 
korrapärane, meel
divate silmadega nä
gu. Ei tahakski us
kuda, et nende suur
te silmade taga tuk

sub aju, mis on läbi 
imbunud alatusest, 
et sul puudub häbi
tunne eelkõige ise
enda ees.

Ka sina annad käe 
teistele, kunagi tu
levikus kirjutad 

kümnete silmapaari
de ees kriidiga tahv
lile sõnu — suuri, 
ilusaid.

Elu, tegelikkus po
le kriidiga või tin
diga kirjutatud sõ
nades, vaid tegudes, 
selles, kuidas sam
mud teistele vastu, 
teistega koos, teed 
rohkem kaaslaste kui 
enda heaks.

Mulle kummitab 
ikka see vingerdav 
olevus. Minu kappi 
pole ta veel pugenud. 
Võib-olla pole veel

jõudnud, võib-olla 
kardab lõksu? Võib
olla pelgab mind. Us
si lõks on piimapu- 
del...

Tänaseks aitab 
neist mõtlemistest. 
Tänaseks. Aga hom
me.. .  Ja ega mina 
üksinda mõtle. Seda 
teevad ühiselamute 
nõukogud, koman
dandid, ametiühingu
komitee rahvas, üld
se — kõik.

«Hiired» ka mui
dugi.

Kuidas küll nende 
tegevusele piir pan
na? Kas tõesti taba
lukkudega? Kas see 
kõige kergem abinõu 
pole mitte vildak?

Istume maha ja 
mõtleme.

E. K ING O

Suvekuu Kaukaasias Eesti kolhoosis
oli täis suvitajaid. Möödusime 
Tuapsest ja Sotsist ning hakka
sime lähenema Adlerile. Valge 
jaamahoone, selle ees palmid ja 
akaatsiad. Olime peaaegu päral. 
Ütlesin »peaaegu», sest enne möö
dus veel mitu head tundi, kui 
jõudsime eesti kolhoosi, mis pidi 
saama kuuks ajaks meie töö
kohaks ja koduks.

Veidi võttis tuju alla see, et 
meil kedagi vastas polnud. Aga 
mis seal ikka, kui olime nii kau
gele jõudnud, küllap siis ei muu
tu ka need mõnikümmend kilo
meetrit takistuseks meie plaani
dele!

Kolhoosis «Družba» paigutati 
meid elama koolimajja, mille 
ümber kasvavad palmid, küp
ressid, loorberipuud. Mitte kau
gel on mäed, kõrgemad ja tera
vamad kui Karpaadid, eemal 
helendab igilumega kaetud tippe. 
Koolimaja asub külast ja kesku
sest kõrgemal, künka peal.

Päike oli kuum, otse kõrvetav, 
kuid pikapeale harjusime sellega, 
ööd, mis lõunas saabuvad kui
dagi järsku, olid pimedad-pime- 
dad. Aga Kaukaasia kuu tundus 
meie omast heledam. Sulev püü
dis tema valgust isegi pildista
misel kasutada.

Esmaspäeval läksime tööle. Pi
dime end näitama tõsiste tööini- 
mestena, sest algul kaldus kol
hoosi juhtkond meid suvitajate 
kilda arvama. Usun, et see mõte 
visati kõrvale juba pärast meie 
esimest tööpäeva. Olime abiks

heinateol. Ületasime vapralt hir
mu usside ees, keda heinamaal 
oli vist tuhandeid, ja valu, mille 
põhjustasid saatanlikult teravad 
«kaljutškad» — okkad, mida lei
dus peaaegu iga rohulible küljes. 
Paar päeva rabasime tublisti ja 
saime heina kuivalt küünidesse.

Siis läksime teistele töödele. 
Tüdrukud korjasid õunu, ploome, 
pirne, magusat pipart, tomateid 
ja baklažaane. Poisid vedasid 
metsa. *Põllul oli tore. Vahel 
aga, kui palavus muutus välja
kannatamatuks, lippasime veidi 
enne tööpäeva lõppu ujuma.

Kohe põllu taga oli jõgi. Ilus, 
külma ja karastava veega. See 
Psou oli üldse väga tore jõgi. 
Ta moodustab Gruusia NSV  ja 
Krasnodari krai piiri. Kui uju
sime üle jõe, siis olime Krasno
dari krais ja võisime kellad jälle 
Moskva aja järgi seada. Gruusia 
kohalik aeg on Moskva ajast 
tunni võrra ees.

Kolhoosirahvaga saime hästi 
läbi. Esimees oli grusiinlane. Tal 
oli tore nimi — Erkvanja — ja 
tema valju võimukat häält võis 
igal hommikul keskuse õuel 
kuulda. Esimehe abi August ja 
meie sõbra Edviku isa — kõik 
nad olid väga lahked ja abival
mis. Tutvusime kolhoosi noor
tega ja saime endale palju häid 
sõpru juurde.

Et elu üksluiseks ei muutuks 
ja et võimalikult rohkem Kau- 
kaasiat näha, tegime igal püha
päeval väljasõite. Olid ju meile 
päris lähedal suured ja kuulsad 
suvituslinnad Suhhumi, Sotši. 
Gagra, Adler. Käisime ka Ritsa 
järvel. Koju jõudes olime alati 
puruväsinud pikast sõidust ja 
rohketest muljetest. Kuid ikka 
võtsime õhtul veel midagi ette: 
käisime kolhoosi klubis, ajasime 
juttu kolhoosinoortega. Kasutasi
me ära iga hetke, et näha ja 
teha võimalikult palju.

Olengi vist kirja pannud põ
hilise. Jääb veel üle kirjutada 
kahest kontserdist, mis andsime 
mõlemas külas — Salmes ja Su
levis. Meil oli naisansambel,

meeskvartett, duetid, solistid. 
Vähesed meist olid varem esine
nud, jäi puudu vilumusest ja os
kustest, kuid usun, et see andes
tati meile. Rohkearvuline publik 
aplodeeris tugevasti. Saime kin
giks tohutuid lillekimpe.

Ja saabuski aeg öelda nägemi
seni meie sõpradele «Družba» 
kolhoosis. Seda omapärast ja to
redat suvekuud, mille veetsime 
seal, ei unusta me aga kunagi.

E. ARU SOO
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Väljendada end 
täpselt ja selgelt'

Kõrgemate koolide poolt kasvatatud spetsialistid peavad oma 
teadmisi ja kogemusi töörahvale edasi andma. Sageli aga ei oska 
küpsustunnistuste ja diplomite omanikud seda vajalikul määral, 
välja arvatud need, kes seda ise õpivad aktiivsete ühiskonnatege
lastena või esinevad üliõpilaste teaduslikus ühingus ja teistes rin
gides. Eriti kaugõppes annab ülikooli õppepraktika väga vähe või
malusi harjutada mõtete suulist väljendusoskust

Ka eksamineerimise tavad ei soodusta võimet kiiresti, asjalikult 
ja arukalt vastata küsimustele. Tavaliselt, saanud eksamipileti, ei 
hakka üliõpilane mitte küsimusele vastama, vaid endamisi kirju
tama. Meie ei ole sugugi järelemõtlemise või mõtete korrastamise 
vastu, kui on tegemist keeruliste ülesannetega või valemitega. 
Aga vaevalt küll on selline vastamise süsteem sobiv kõikidel ala
del. Ega me saa ka tegev-elulistes situatsioonides, kui meilt 
midagi küsitakse, maha istuda ja kirjutama hakata, enne kui me 
oma kõnepartnerile vastame. Jutukaaslane kollektiivis või lapsed 
koolis ootavad ju kohest vastust.

Nõukogude spetsialist, meie tuleviku aktiivne kaasaehitaja, peab 
oskama oma teadmisi ja mõtteid teistele edasi anda kõige lihtsa
mas ning kättesaadavamas vormis. Samuti peab ta olema tarbe 
korral võimeline esinemiseks nii suurema kui kitsama avalikkuse 
ees, nii suuliselt kui kirjalikult.

Sellepärast tuleb treneerida kõne- ja kirjutamisoskust juba 
koolipingis ja nõuda neid oskusi võrdselt kõigilt üliõpilastelt. 
Argu esinejaid tuleb õpetada ja julgustada, suure jutuga moka- 
mehi või ringiratast rääkijaid harjutada suuremaks distsipliiniks.

Rakendusliku kõneoskuse probleeme tuleb ka teaduslikult 
uurida, sest see ala on tulvil eelarvamustest.

Tarvis oleks välja anda ka vastavat kirjandust kas õpikuna 
(kui see on juba võimalik), artiklitesarjana või koguni käsiraama
tuna, mis hõlmaks kogu kõneoskuse laialdast ala teaduslikult fun- 
deerituna ning praktiliselt kasutatavana.

V. ADAMS

Liepajas korraldati 15.—17. no
vembrini lauatennis istide sõprus- 
turniir. Osavõtjateks olid Liepajä 
Pedagoogilise Instituudi, tenase 
«SaxiKanais Metalurgs» ja TRU 
võistkonnad.

TRU võitis LP1 lauatennisistid 
tagajärjega 7:5 ja tehase «Sarka- 
nais Metalurgs» 8:4.

Individuaaivõistlustel tuli nais
test esikohale S. Samre (TRU). 
Teistest meie mängijatest jäi 
M. Indus neljandaks, I. Andre- 
son kuuendaks.

Meeste turniiri võitis lätlane 
J. Jekabzons. Meie P. Karing, 
V. Nigol ja L. Mõisija saavutasid 
vastavalt neljanda, viienda ja 
kuuenda koha.

V. N IGOL

Häda ajab härja 
kaevu

Päeva kolm enne oktoobripühi 
ilmusid ülikooli peahoone kori
dori kaks asjalikku meest, ühel 
kaenlas mingi pruun asi. Tul
nukad vaatasid vilksti siia-sinna. 
Koridor oli tühi. Kõlas vasara 
kopsimist ja tasaseid vandesõnu 
(sein on kivist). «Käib küll!» ja 
õiendajad lahkusid tühja kaenla- 
aluseea.

Seinale jäi pruun papitükk, 
igas nurgas üks-kaks kõve
rat naela. Ülaservas kiri «KOM
SOMOLIKOMITEE TEATED». 
Asi sai kõigile selgeks — asuti 
ellu viima TRU parteiorganisat
siooni üldkoosoleku otsust rek
laami parandamisest, täiustami
sest, tõhustamisest ja paremast 
kunstilisest kujundamisest.

Küllap taoline omaalgatus ei 
meeldinud ja uus «reklaaminäi- 
dis» rändas TRÜ kohviku uksele.

Häda ajab härja kaevu. Kuhu 
küll peavad minema väiksema 
läbilöögijõuga organisatsioo
nid ...

■Ülikooli reklaamialused pea
hoone tuulekojas on uppunud 
kõikvõimalikesse paberitesse. 
Siin on ÜTÜ, ÜET tagasihoidli
kud vihikulehed, teaduslike üri
tuste kutsed-brošüürid, rekto
raadi ametlikult ranged teated, 
klubi plakatid, komsomolikomi
tee uudised, spordivõistluste tu
lemused ja üle kõige teatrite, 
kontsertide jms. müürilehed.

Elu ise nõuab — reklaami- 
aluste pinda on vaja suuren
dada ja otstarbekalt jaotada. 
Võib-olla teha uusi aluseid kas 
või auditooriumide nr. 1 ja 2 

kõrvale? Senine kribu-krabu tu
lek« likvideerida!

4. P A A T

önne, õnne, õnne
ühisel eluteel!

Ebe-Kai Ruubel

ja
Rein Aun

Helle Ritsing 

ja
Ilder Tallo

Kehakultuuriteaduskonna 
kursus ja kursuse juhendaja.

* * *

Olgu jääv teile päike
ühisel eluteel,

E N D LA  JUHT
ja

V A L D O  M A T E L A

Eesti filoloogia osakonna
II kursus

J&ci-dL&QAbfjlfadL
TRÜ ametiühinguaktiivi kooli 

õppus massilise organiseerimis
töö komisjonidele, ametiühingu 
rühmaorganisaatoritele ja laeku
ritele jätkub 22. novembril 1963. a. 
kell 16 farmaatsiaauditooriumis 
(keemiahoones).

*
27. nov. kell 17 on ENSV AON 

Tartu Kultuurihoone suures saalis 
loeng kõigile üliõpilastele, kes re- 

ГТ/ gistreerisid end OET MASSILISE 
1V KULTUURITÖÖ ORGANISAATORITE 

KURSUSTELE.
Palutakse tulla ka möödunud 

aastal kursusest osavõtnuid.

TRO komsomolikomitee

Auto-motoklubi teatab: 

Autokursuste II grupp alustab 

tööd 28. novembril kell 19. õppe

töö toimub ilma vaheajata 

kuni 1. märtsini 1964. a. Soovi

jatel koguneda Kingissepa tn. 19, 

III korrus, aud. l.

ülevaatuskonkursi
Maailmameistrit ja Rooma 

olümpiamängude «hõbedat» Sis- 
sikinit pole kerge võita. Ti it  
P u k s  k e h a k u l t u u r i o s  а - 
k o n n a  II k u r s u s e l t  sai 
sellega hakkama hiljuti lõppenud 
ametiühingute üleliidulistel võist
lustel.

Individuaalarvestuses tuli ta 
meeste floretis 53 osavõtja hul
gast 20. kohale.

Sedapuhku tuleb T. Puksil 
florett mõneks ajaks kõrvale 
panna. Aeg on tulnud minna oma 
kodanikukohust täitma, Olgu 
tõeline relv armee$ teenides veel
gi kindlamalt käes!

Ulükooli kehakultuuri- ja spor
ditöö suurimaks ürituseks on 
iga-aastane ülevaatuskonkurss, 
mis algab ja lõpeb koos õppeaas
taga. Haarates endasse peaaegu 
kõijk sporditöö lõigud, annab kon
kursi kdkkuvõte hinnangu iga 
teadusikonna kehakultuurialasele 
tegevusele. Alates sellest semest
rist eksisteerivad aga ülikoolis 
juba kaks võistlussarja, sest tei
seks on sügisel alanud massiüri- 
tused.

Täna avaldamegi 1962/63. õ.-a. 
ülevaatuskoxukursi tulemused 
(siia sisse arvati ka suvised üri
tused), millest ülevaate annab 
alljärgnev tabel. (Esimeses laht
ris on märgitud teaduskond. 
Järgmises spartakiaadilt, kolman
das õppespordltööst ja neljan
das organisatsioonilisest tööst 
kogutud puniktid. Viimases on 
punktide kogusumma.)

1. Kehaikulauuri-
teaduskond 78 30 40 148

2. Füüsika-Mate-
maatikateadus-
kond 78 28,5 34 140,5

3. Bioloogia-Geo-
graafiateadus-
kond 72 27 26 125

4. Ajaloo-Keele-
teaduskond 64 22,5 36 122,5

5. Arstiteaduskon
na I ja II k. 68 21 32 121

6. Õigusteadus-
kond 52 25,5 38 115,5

7. Arstiteaduskon
na III—VI k. 60 19,5 30 109,5

8. Majandustea
duskond 56 24 28 108

Kehakultuuriteaduskond jagas
spartsikiaadil esikohta Füüsika-
Matemaatikateaduskonnaga. Ke
hakultuuriteaduskond võitis seal 
kergejõustiku, suusatamise, tõst
mise, võrkpalli ja jooksmkrossi 
ning saavutas üldesiikohad ka

organisatsioonilises ja Õppe- 
sporditöös. (Kehakultuuriteadus
kond valmistas ette 5 meister
sportlast, 30 I järgu, 61 II jär
gu ja 92 III järgu sportlast, kus
juures peaaegu kõiik üliõpilased 
olid spordiklubi liikmed.)

Füüsiika-Matemaaitikateadus- 
kond, nagu juba mainitud, jagas 
kehakultuuriastega esikohta üle- 
vaatuskomkursi tähtsaimas lõigus
— spartakiaadil. Seal saavutas 
ta esikoha võnkpallis ja sportli
kus võimlemises, teise koiha 
orienteerumises, tõstmises ja 
suusatamises ning sai kokkuvõt
tes teise koha õppespordi- 
töös (massilist sporditööd see
kord arvesse ei võetud, sest üks
ki teaduskond ei esitanud and
meid sisemiste ürituste kohta).

Bioloogia-Geograafiateadusikond 
tuli nii õppesporditöös kui 
ka spartakiaadil tkoknandaks. 
kuid viimane koht organisatsioo
nilises töös ei lasknud tal üld
kokkuvõttes tõusta kolmandast 
kohast kõrgemale. (Ometi oleks 
just sellel suhteliselt väikesel 
teaduskonnal võimalus saavuta
da head positsiooni, sest viima
sel alal võetakse arvesse spordi
klubi liikmete ja teaduskonna 
üliõpilaste arvulist suhet.)

Kaugeltki ei saa rahule jääda 
Arstiteaduskonna kesise esinemi
sega. I ja II kursus saavutasid 
viienda ja vanemad kursused 
seitsmenda koha. Samuti .pole 
oma eeliseid väikese teaduskon
nana kasutanud Majandustea
duskond, kes jäi organisatsiooni
lises töös eelviimaseks (spordi
klubi liikmeid 45,4%).

Algas uus õppeaasta ja sellega 
ka uus spartakiaad. Kui paran
dada mullused vead, el jää edu 
tulemata, Selleks jõudu!

B. M ATV SI

MIDA MÕTLED, kursus...
(2. lk. järg.)

Lugedes Füüsika-Matemaati- 
kateaduskonna vene osakonna 
füüsikute II kursuse vastust, te
kib paratamatult vajadus kom
mentaarideks. Vastus on pealis
kaudne ja mõtlematu. Süüdista
takse koguni ülikooli komsomoli
organisatsiooni, kes oma töö üm
berkorraldamisel praktiliste tu
lemusteni polevat jõudnud ja 
nüüd olevat see «kõik lõppenud 
ning rahunenud».

Vastuses leitakse, et kursuse 
komsomoligrupp polevatki nii 
halb. Grišin ja Saviste kui üksik
isikud ei näitavat kollektiivi nõr
kust. Aga Sibunova, kes eksmat
rikuleeriti, aga Grišini ja Malits- 
ki «vägiteod» Elvas? Kas need 
«kangelased» ei ole teie kursuse 
liikmed? Kus oli kursuse printsi
piaalse poolteise aasta jooksul, 
kui te nüüd deklareerite: nad ei 
kõlba ja kõik (eksmatrikuleeri
tute kohta). Näib, et need as
jaolud kõik kokku on siiski sig
naaliks, et grupi töö on halb.

Kollektiivist. Teda ei valita kel
legi hulgast, vaid ta kujuneb tea
tud inimestegrupist. Ilmselt el ole 
teda aga teie kursusel kujunenud. 
Ka vastuses räägite indiviididest, 
mitte kollektiivist. Teie ei usu, et 
inimest võib ümber kasvatada. 
Aga ega Grišin ei sündinud see
sugusena, järelikult on ta selli
seks kasvanud teatud ümbrus
konnas. Teine ümbrus, tõeline 
kollektiiv võib ja peabki ta kas
vatama inimeseks.

õige on teie arvamus, et üli
koolis võivad õppida parimad 
noored, et inimrämps tuleb siit 
välja visata. Kuid kas_te ise ole
te selles põhimõttes järjekindlad? 
Kas teie rääkisite Grišiniga kel
la üheni öösel, nagu seda tegi

ülikooli komsomolibüroo? Või esi
tasite te ehk ettepaneku tema 
eksmatrikuleerimiseks? Ei, te ei 
arutanud, olite lihtsalt seisuko
hal, et Grišin peab ülikooli jää
ma. Teie sekretär ei tulnud isegi 
komitee büroole seda arvamust 
kaitsma. Elva ühiselamus valitse
nud olukorra vastu te huvi ei 
tundnud. Teil polnud tõsist mu
ret Grišini pärast. Ja ta naeris 
teile näkku, kui kavatsesite teda 
kasvatama hakata.

Me ei hakka lahkama teisi juh
tumeid teie kursusel. Kuid alati 
on teie juures tunda ebaprintsi- 
piaalset eneseõigustamist ja tea
tud advokaadimentaliteeti.

Nüüd veel teie kirja lõpuosast. 
Kas teie võite kõnelda kogu TRU 
komsomoliorganisatsiooni nimel? 
Võib-olla lõppes teil tõesti kõik 
ainult jutuga ja midagi aususe, 
seltsimehelikkuse, kollektiivsu
se arendamiseks ei tehta. Aga 
ühelgi juhul pole teil õigust loo
pida meie organisatsiooni poriga, 
millega te olete määrinud endid 
ja ülikooli nime. Ärge veeretage 
oma vigu teiste kaela.

Kinni hoidma ja ümber kasva
tama te ei hakka, ütlete oma kir
jas. Aga võib-olla võtate kasva
tamise siiski käsile — mitte teis
te, vaid iseenda juures? Ja te ju 
lubasite bürool, et hakkate Sa
vistele toeks. Kas see otsus on 
teie poolt juba annulleeritud? 
Võib-olla tuleks ta sel juhul eks- 
matrikuleerida? Mõelge. Teised 
on teie eest liiga palju mõtelnud! 
Teie käest ei nõuta ju nagu las
teaias: «Ütle, et sa enam ei tee.» 
Või on aastad tõesti möödunud 
teile märkamatult ja arvate, et 
teil on ikka veel tegemist lasteaia 
tädide-onudega?

ELKNÜ TRÜ Komitee

Igasugusele tudengile, 

kes on teinud nalja, laulnud, 
tantsinud jms., samuti ka neile, 
kes ei ole seda teinud, kuid 
tahavad teha, on kokkusaamine 
ülikooli kohviku rõdusaalis tei
sipäeval, 26. novembril kell 19.

Arutame seal tõsiselt ja asja
likult estraadiringi loomist.

Klubi üktüv

EEST!

Toimetaja J. F E LD B A C H

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. üksik
numbri hind 2 kop. Tellimist 
nr. 0927. MB-10007.

""I
RAHVUSRAAMATUKOGU

Spordisündmusi
üliõpilaspäeval

TRÜ väravpallurid kohtusid 
rahvusvahelise üliõpilaspäeva pu
hul Riia Riikliku Ülikooli voist- 
kondadega.

Meie ülikool suutis komplek
teerida kaks naiskonda ja ühe 
meeste esindusvõistkonna.

Kahe päeva jooksul oli 6 män
gu.

Esimesel päeval võitsid meie 
ülikooli väravpallurid kõik kolm 
kohtumist. Meie esindusnaiskon
na tagajärjeks oli 17 punkti riia- 
laste II vastu, esindusmeeskonnal 
vastavalt 40 punkti 18 vastu,

Puhajpäeval olid jällegi eduka
mad meie võistkonnad.



Kõla! maade orofetaarlased, öhlnecre!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÖ KOMITEE JA AMETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

Reedel, 29. novembril 1963

Nr.

31 (571)

XVI aastakäik

PAREMATEST PAREMAD
Üliõpilaste teaduslike tööde 

vabariikliku konkursi võitjate 
premeerimisest. Algus ajalehes 
«Tartu Riiklik Ülikool» nr. 29. 
ja 30.

Tõsteti esile:
6. Tartu Riikliku Ülikooli 

üliõpilast J. A nt i  tcö «T_rtu 
progressiivse üliõpilaskonna 
fašismivastane võitlus 19i0 
aastail» eest. Töö juhendaja 
vanemõpetaja J. Raid,

7. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilasi H. Baumei strit ,  
Õ. Luptovit ,  M. Mänge- 
lit, A. Penti ,  E. Marke- 
nit ja R. R o o sa a rt  töö 
«Tähtsamate põllumajandus
saaduste omahind ja selle 
alandamise teed» eest. Töö ju
hendajad: vanemõpetajad 
H. Metsa ja Ü. Vanaaseme.

8. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast P.-E. R u m m o t  töö 
«Ekspressionistlik sümboolika 
eesti ajalauludes» eest. Töö 
juhendaja vanemõpetaja 
H. Peep.

9. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast J= S o o n ta k it  töö 
«Euphemism and euphemistic 
expressions currently used in 
English» eest.

10. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast U. S e p p a  töö 
«Looduslikest kompleksidest 
merest kerkivatel saartel» 
eest. Töö juhendaja dots. 
E. Varep.

11. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast J. V i i d a l e p p a

töö «Eesti suurliblikate mää
raja» eest. Töö juhendaja 
bioloogiakandidaat H. Remm.

1262,63. õppeaasta üliõpilas
te teaduslike tööde üleliiduli
sel konkursil autasustati järg
misi Eesti NSV kõrgemate õp
peasutuste üliõpilasi ja õppe
jõude:

Medaliga «Üliõpilaste pa
rima teadusliku töö eest»

Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast R. P õ l l u m a a d  
töö «Kusepõie refloktoorse ta
litluse muutustest ja selle tsü- 
tomeetrilisest uurimisest pea
ja seljaaju traumadega haige
tel» eest.
NSV Liidu Kõrgema ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi au
kirjaga

1. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilasi V. Musta ,  T. R e 
bast ja G. H a u g i  töö

«О дыхательной аритмии сер
дечной деятельности при неко
торых психических заболева
ниях» eest.

2. Tartu Riikliku Ülikooli 
üliõpilast J. G a b o v i t š i t  
töö

«Упорядоченные полугруппы 
и их эндоморфизмы» eest.

3. Tartu Riikliku Ülikooli 
õppejõude dotsent E, Rau- 
d a mi t  ja assistent A. Tik- 
k u auhinnati medalitega töö
de juhendamise eest.

M. PESTI,
komitee esimees

VS,FVfr \ < s f / 5 V ? 5 « r>t=>

K a s  r i ig ie k s a m id  
v o i d ip S o m itä ö

Mõned TRÜ teaduskonnad 
töötavad sellest õppeaastast ala
tes uute õppeplaanide järgi. 
Sellepärast on paljudele ebaselge, 
kes viimaste kursuste üliõpilastest 
peavad tegema diplomitöö ja kes 
riigieksamid ning missugustel 
alustel valik tehakse.

Laskem sellesse küsimusse sel
gust tuua dekaanidel.

ARSTITEADUSKONNA DE
K A A N  DOTS. J. SAARMA:

«Meie teaduskonna viimaste 
kursuste üliõpilased sooritavad 
ainult riigieksamid. Arstiteadus
konna lõpetajal pole otstarbe
kohane kirjutada diplomitööd, 
kus käsitletakse mõnd kitsalt 
erialast probleemi. VI kursuse 
raviosakonna ja V kursuse sto- 
motoloogia- ja farmaatsiaosakon
na üliõpilastel on 5 riigieksamit: 
4 erialal ja üks dialektilisest ja 
ajaloolisest materialismist.

Viimane kursus on praegu 
praktikal. Kevadsemestril toimu
vad resümeerivad lühikesed loen- 
gutsüklid kaasaja meditsiini kü
simustest Need loengud aitavad 
üliõpilasi ühtlasi ka riigieksamite 
ettevalmistamisel.

Dialektilise ja ajaloolise mate
rialismi eksamiks on abiks tule
val semestril algavad loengud 
teadusliku kommunismi alustest.

Praegu on Arstiteaduskonna 
lõpukursuste nimekirjas 202 üli
õpilast (158 raviosakonnast, 21 
stomatoloogiaosakonnast ja 23 
tulevast farmatseut!).

AJALOO-KEELETEADUSKON
NA DEKAAN  DOTS. K. SIILI
VASK:

«Uue õppeplaani järgi võib 
Ajaloo-Keeleteaduskonna V kur
suse üliõpilane kirjutada diplomi
töö või sooritada riigieksamid.

Ajaloo-osakonnas on kaks va
likuvõimalust: kas diplomitöö ja

Шелаем успеха конференции!
Привет студентам-медииам!
Прыв1'танне мала дым медынам!

Sveiaenus jauniem medikiem!
Sveiki otvyke, medicinos studenfai!
Sa!vete, iuveniles medici!

Пусть крепнет сотрудничество!

гъш}

ОНО ТГУ приветствует участни

ков VI объединенной конферениии 

студентов-медякоз и желает в ра

боте конференции успеха и жар

кой творческой дискуссии.

Приятно, что объединенная на

учная конференция студентов-ме- 

диков, которая впервые состоялась 

в 1958 г. в Каунасе, стала тради

цией, и с каждым годов в ней при

нимает участие все больше сту

дентов.

Конференция, в работе которой 

раньше принимали участие прей-

AVALDATI 1ÄNU

2 riigieksamit või 4 riigieksamit. 
Enamikes kateedrites on valiku- 
küsimus otsustatud, arvestades 
seda, et diplomitööd võimalda
takse teha võimekamatel ja ande
kamatel üliõpilastel.

Riigieksamid on NLKP aja
loost, erialast, eriala õpetamise 
metoodikast ja pedagoogikast.

Arvatavasti algavad eksamid 
juba aprillis ja kestavad 3 kuud. 
Diplomitööd peaksid valmima mai 
alguseks, kaitsmisele tulevad need 
sama kuu keskpaigas.

ÕIGUS-MAJANDUSTEADUS- 
KONNA  DEKAAN PROF. P. VI- 
HALEM:

«Meie teaduskonna lõpeta jail 
on igaühel diplomitöö ja 3 riigi
eksamit: NLKP ajalugu, tsiviil
õigus ja kolmandaks eksaminandi 
valikul kas kriminaalõigus või 
riigi- ja haldusõigus. Tööde kaits
mine on maikuu lõpul ja eksamid 
toimuvad juunis.»

BIOLOOGIA-GEOGRAAFIA- 
TEADUSKONNA DEKAAN
DOTS. IL  MIIDLA:

«Tänavused lõpetajad teevad 
kõik 100%-liselt dip'omitööd. 
Töötame uute õppeplaanide jär
gi. V kursuste bioloogia- ja geo- 
graafiaosakonna üliõpilaste dip
lomitööd koostatakse eksperimen
taalsete andmete põhjal. Prakti
liselt algas pedagoogilise eriharu 
üliõpilastel diplomitööde jaoks 
materjali kogumine juba 2 aas
tat ja individuaalplaani alusel 
õppivatel üliõpilastel juba 3 aas
tat tagasi, see oli siis, kui need 
üliõpilased hakkasid kirjutama 
kursusetöid. Neist kursuretcödest 
kasvavadki välja diplomitcöd. 
Tulevased pedagoogid kaitsevad 
oma töid juunis, individuaalplaani 
alusel töötavad üliõpilased aga 
alles sama aasta detsembrikuus.»

M. ORMISSON

Käesoleva aasta 24. juunist ku
ni 2. juulini organiseerisid Eesti 
NSV TA Füüsika ja Astronoomia 
Instituut ja Tartu Riiklik Ülikool 
Nõukogude Gravitatsioonikomis- 
joni ning Kõrgemate ja Kesk
erihariduse Ministeeriumi kollee
giumi juhendamisel suvise gravi- 
tatsioonikooli Tartus.

Kooli peamiseks ülesandeks oli 
noorte õpetlaste ja aspirantide 
kvalifikatsiooni tõstmine n\ng 
mõtete vahetamine nõukogude 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Kolmapäeval, 4. detsembril kell 
18 on kohviku piljardisaalis

PRESSIKLUBI

ajakirjandusgrupi koosolek.
Dots. J. PEEGEL räägib huu

morist ja satiirist ning selle olu
korrast meie kirjanduses.

Palume kõiki enne tutvuda 
ajakirja «Pikker» paari viimase 
numbriga.

ÜTÜ ja  
komsomol

Teaduskondade ja osakondade 
komsomolibüroode juures asuva
tele õppe-teaduslikele sektoritele 
on antud laialdased volitused. 
Distsipliiniga seotud küsimuste, 
õppetöö planeerimise ja koormuse 
reguleerimise kõrval abistavad 
õppe-teaduslikud sektorid üLõpi- 
lasi ka teaduslikus töös. Sektori
tel on kaalukas sõna öelda ühele 
või teisele üliõpilasele vabakuula- 
mise õiguse taotlemisel, indivi
duaalplaanide andmisel ja mujal. 
Abi, vajavad ka need, kes valmis
tuvad teaduslikeks konverentsi
deks või kirjutavad võistlustöid: 
need üliõpilased vabastatakse 
ühiskondlikest kohustustest.

Ent oma abi saab komsomoli
komitee noortele teadlastele pak
kuda vaid siis, kui tal on täielik 
ülevaade sellest, mida ÜTÜ-s te
hakse. Seni on komiteel see üle
vaade kahjuks puudunud. Ei tea
ta täpselt sedagi, millised ringid 
viibivad ikka veel varjusurmas. 
Teaduskondade ja osakondade 
komsomolisekretärid hakkavad 
ÜTÜ ringide esimeeste kaudu rin
gide tööga pidevalt kursis olema. 
Esimehed annavad oma tööst aru 
õppe-teaduslikes sektorites. Eriti 
kehtib viimane nende kohta, kes 
veel õiget hoogu sisse po’e saanud. 
Tuleb parandada ka sidet ringe 
juhendavate õppejõududega.

ÜTÜ töö pärast ei pea muret 
tundma üksnes komsomolikomitee 
ja teaduskondade-osakondade 
vastavad sektorid. Ringide iuhid 
ja liikmed ärgu oodaku, käed 
rüpes, vaid mõelgu, kuidas saaks 
paremini.

Ülikooli ajaleht ootab teie ette
panekuid ja sõnavõtte.

I.-P. PADERNIK

õpetlaste viimaste saavutuste üle 
gravitatsiooniteoorias.

Suvekooli organiseerimiskomi
tee esimees, ENSV TA akadeemik 
H. Keres avaldas t5husa abi eest 
suvekooli organiseerimisel ja kor
raldamisel tänu meie ülikooli teo
reetilise füüsika kateedri juhata

jale dotsent P. Kardile, dotsendi 

kohusetäitjale J. Piirile ja vanem

õpetaja A. Koppelile.

A. PRINTS

мущественно студенты из Кауна

са, Вильнюса, Риги, Минска и 

Тарту, превратилась в форум мно

гочисленных представителей нашей 

многонациональной Родины, В 

работе настоящей конференции 

принимают участие представители 

Ленинграда, Еревана, Киева, 

Львова и других городов.

Научно-технический комитет 

Министерства высшего образова

ния СССР считает, что организа

ция и проведение таких конферен

ций заслуживает примера, что они 

предшествуют организации все

союзной студенческой научной 

конференции. Пусть и впредь креп

нет сотрудничество студентов в 

области научной работы, связь 

между различными учебными за

ведениями нашей страны!

X. СИЛЛАСТУ

Член научно-технического совета 

Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР, 

председатель С НО ТГУ

Канд. мед. наук С. Тюндер и член кружка хирургии А. Вяримяэ 
занимаются коронарографией.

Mis on 
e k s a m ?

Mida endast õieti kujutavad 
eksamid ja arvestused? Kuidas 
neiks valmistuda, milliseid kari
sid ja komistuskivisid võib leida 
see, kes sooritab neid esmakord
selt? Selliseid ja veel teisi niisu
guseid küsimusi arutasid hiljuti
I ja II kursuse farmaatsiaosakon
na üliõpilased. Küsijaks oli I 
kursus, vastajaks II. Kust tuli 
mõte korraldada selline kohtu
misõhtu? Ei kuskilt mujalt kui
II kursuse üliõpilaste endi koge
mustest. Öeldakse, et oma silm 
on kuningas, oma kogemus kõige 
kibedam õpetaja. «Pole mõtet 
ümber lükata vanarahva tar
kust,» leiab farmaatsia osakonna 
I kursus, «kuid üsna palju andis 
ka see tunniajaline kogemuste 
vahetamine.»

Peale selle kohtumisõhtu on 
värskel tutvusel varus hulk plaa
ne ka edaspidiseks. On kavas 
korraldada poliitinformatsioone, 
ühiseid teatrikülastus! ja organi
seerida ühiselt arutelusid ning 
kohtumisi huvitavate inimestega.

I. M AD ISSO O

K I R J A N D U S R IN G IS
«Ettevaatust, kuri ämm!»
Selline tekst hundikoera pea 

kõrval ei meelita väravast sisse 
astuma. Meie rahvaluule kogu jail 
tuli aga sellises talus siiski käia. 
Kuri ämm osutus lahkeks rahva
laulikuks, kelle mõned laulud olid 
üksikuid külapoisse pahandanud. 
Nendelt pärineski muudatus sil
dil.

ÜTÜ kirjandusringi hiljutisel 
koosolekul võis kuulda sellistest 
ja veel paljudest teistest ekspedit
sioonidel juhtunud seikadest. 
Üliõpilased K. Salve, E. Mosin, 
L. Kaisel ja S. Räppo tutvusta
sid oma kogumistöö tulemusi Vi
gala, Palamuse, Tõrva ja Räpina 
kandis.

Saak oli rikkalik. Kaasa toodi 
vanu laule mõisaorjusest, 1905.a. 
revolutsioonist, lugusid krattidest, 
puukide abielust, koledast sisa
liku keha, konna käppade ja koe
ra hännaga Palunõiast (kelle 
metsatöölised olevat maha löö
nud), kalamehe- ja jahimehe j utte.

Ettekanded olid illustreeritud 
arvukate fotodega ning magneto- 
fonilindiltki võis kuulda rahva
laulikutelt salvestatud laule ja 
luhijutte. A _ PABUT



ДРУЖНЫЙ НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
17 лет прошло с тех пор, когда не воды и электролитов в связи с 

состоялось первое собрание и на- хирургическими вмешательствами, 
чалась история кружка хирургии. Работаем в городской больнице 

За это время кружок факуль- под руководством опытных врачей: 
тетской хирургии выпустил в проф. Линкберга, кандидата мед. 
жизнь около 100 хирургов. Среди наук Е. Тюндера, аспиранта X. Ти- 
них кандидаты мед. наук Тюндер хане и других, 
и Пыдер, многие продолжают уче- Экспериментальные работы про
бу в аспирантуре. водятся в лаборатории, которую 

Тематика работ кружка очень построили сами члены кружка, 
разнообразна, начиная от аппен- Каждой весной на прощальном

дицита и кончая сердечной пато- вечеРе членов кРУжка даег? на па' 
логией. В последнее время глав- мять родящим серебряный скаль
ной проблемой была консервация пель.
и трансплантация тканей.

В 1959 году студенты VI курса 
Тальвик, Тихане и Тикко (сейчас 
они аспиранты) впервые начали 
заниматься хирургией сосудов.

Позднее члены кружка подроб
но исследовали различные методы 
консервации кровеносных сосудов 
и гомо- и аутопластику артерий.

Врачи применяют в клинике син
тетические протезы кровеносных 
сосудов, студенты изучают алло
пластику на подопытных живот 
ных.

В кружке подготовлены работы
о трансплантации почек, синдроме 
Судека, трансплантации консерви
рованных сухожилий, свертывании 
крови, патологии коронарных ар
терий.

С работами выступали в Моск
ве, Каунасе, Ленинграде, Душан
бе, Астрахани, Вильнюсе, Риге и 
в других городах.

Членов кружка около 40. 
Все активны. Мертвых душ у нас 
нет.

Нужно подчеркнуть особо актив
ную работу в кружке студента V 
курса П. Роосаар. Он вместе со 
студенткой III курса X. Вайник 
под руководством ассистента 
К. Таммера представил 3 конкурс
ных работы и ряд докладов на 
конференциях.

Большую перспективу имеет ис
следование студентов VI курса
А. Салу и Э. Валланди об обме-

В. МЭЛЬДЕР, 
студ. IV курса, член кружка

больных шизофренией» и сту
дент В. Пайз «Исследование гиа 
литико-синтетической деятельно
сти коры головного мозга у боль
ных шизофренией»). За обе эти ра
боты и за вышеупомянутую 
работу Коппель были удостое
ны 1-ой премии на конкурсе сту
денческих работ СНО ТГУ. Рабо
та В. Пайз была отмечена почет
ной грамотой Министерства выс
шего образования СССР.

Наиболее активными кружков
цами были М. Саарма, четыре ра
боты которого были награждены 
первыми премиями на конкурсах 
СНО, студент Алликметс и 
Е. Кросс.

Кружок численно возрос за по
следние годы, одновременно изме-

Психиатрический кружок
основан 5 апреля I960 г. Руковод- нилась его деятельность, став бо-
ство кружком с момента его ор- лее разнообразной,
ганизации взяли на себя заве- Кружковцы часто делают вы-
дующий кафедрой проф. Э. Кару езды в психо-неврологические
и доц. Ю. Саарма, в настоящее больницы республики, причем каж-
время декан медицинского фа- дая поездка сопровождается вы
культета Тартуского гос. универ- ступлениями студентов. Устраива-
ситета. ются объединенные собрания вмес

Еще до основания кружка сту- те с другими кружками СНО ТГУ,

дентами были проделаны научно- выставки и т. д.

исследовательски? работы по пси- ^з выполненных в последнее
~ время научных работ представле-

хиатрии. Так в 1948 году под ру- н'а разра^0танная под руководст-
ководством проф. Кару студент вом доцента Саарма студентами
Сильвет Коппель выполнил работу Муст, Ребгне, Ханг работа на
на тему: «Результаты электро- т®му: «Деятельность сердечно-с.о-

* судистой и дыхательной систем
судорожной терапии, проводимои ^  некоторь|х психвчеСких забо-

в Тартуской республиканской леваниях». За эту работу круж-
клин. психоневрологической боль- ковцам была присуждена I пре-
нице в 1945__1947 г» мия на конкурсе СНО ТГУ и по-

Пепинте MvnHO-иеслепователь- четнаЯ гРамота Мин- высш- обРа'Первые научно-исследователь- 30вания СССр.

ские работы членами кружка бы- Помимо разработки проблем 

ли выполнены в эксперименталь- психиатрии кружок занимался во
ной лаборатории по исследованию просами философии в медицине, 
высшей нервной деятельности при активно проводил атеистическую 

кафедре психиатрии ТГУ под ру- 

ксводством доц. Ю. Саарма (сту

дент Бреме — «Исследование ус- Т. РЕБАНЕ, 

ловных двигательных рефлексов у председатель кружка психоатрии

На конференции неврологичес
кий кружок выступит с двумя 
докладами о черепно-мозговых 
травмах и о водно-минеральном 

и белковом обмене.
Тематика работ студентов свя

зана с кафедрой неврологии и ис
следовательской работой клиники. 
Здесь изучаются васкулярные бо
лезни мозга, черепно-мозговые

травмы, пояснично-кресцовые ра
дикулиты, паркинзонизмы, гемоин
фекции и другие вопросы меди
цинской науки.

На названные темы к весне чле

нами кружка будет сделано Я 
конкурсных работ.

На снимке: студ. А. Тильк и 
К. Хаосалу изучают влияние иони
зированного кислорода.

УЧЕНЫ Е ИЗ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ф. БИДД ЕР

После основания (1802 г.) Тар- ки. В Тартуском университете ра- 
туский университет стал научно- ботала целая плеяда ученых с ми- 
медицинским центром Прибалти- ровым именем, которые внесли су

щественный вклад в разные обла
сти медицины и естествознания. 

Вот некоторые из них:

Н. И. Пирогов (1810— 1881)— ос

новоположник анатомо-физиологи- 
ческого направления в хирургии, 
создатель топографической анато

мии.

Фр. Биддер (1810— 1884), науч

ные труды которого посвящены 
физиологии и гистологии нервной 

системы.

А .Шмидт (1831 — 1894) — про
фессор физиологии Тартуского 
университета, основатель фермен
тативной теории светрывания кро

ви.

Н. И. Лунин (1853— 1937) — 

видный советский педиатр, открыл 
витамины.

A. Раубер (1841 — 1917) — круп
ный анатом. Выдающимся трудом 
Раубера является руководство по 
анатомии человека, получившее 
мировое распространение.

H. Н. Бурденко (1876— 1946) — 
создатель советской нейрохирур
гии и современной военно-полевой 
хирургии, первый президент Ака
демии Медицинских наук СССР.

К. Бурдах (1776— 1847) — один 
из крупнейших анатомов XVIII 

века.

К. Бэр (1792— 1876) — основа* 
тель эмбриологии, с 1828 г. орди
нарный академик Российской Ака
демии Наук.

Э. Бергманн (1836— 1907) — 
один из крупнейших хирургов в 
мире, основоположник асептики в 
хирургии.

Э. Крепелин (1856— 1926) — 
крупный психиатр, обоснователь 
нозологического принципа в пси
хиатрии.

B. Цеге-Мантейфель (1857—
1926) — известный хирург, изо

бретатель хирургических перча
ток.

Т. В. Хлопии (1836— 1929) — 
крупнейший гигиенист нашей стра
ны в первой половине XX  века.

Н. Ф. Гамалея (1859— 1949) —

выдающийся советский микробио
лог и эпидемиолог.

Л. Пуусепп (1875— 1942) — ос
новоположник нейрохирургии, уче
ный, достигший международной 
известности.

В. КАЛ НИН

НА ТЕМУ ДНЯ
Биохимия — одна из интереснейших биологических наук. Она хра

нит много тайн и загадок, удивляющих и волнующих ученых, она 
ставит перед ними серьезные проблемы, требующие скорейшего раз
решения для того, чтобы ответить на актуальнейшие вопросы совре
менной медицины и биологии. До сих пор открытыми в науке оста
ются такие труднейшие вопросы как: что такое старость, наследст
венность, как и почему возникают психические заболевания, в чем 
сущность работы мозга, как разгадать тайну рака.

В научном студенческом кружке нашего университета с интересом 
работают студенты многих курсов: от 2-го до б-го.

Не все члены биохимического кружка станут биохимиками и не 
в этом главное. Получить больше биохимических знаний, без кото
рых нельзя стать настоящим врачом — вот цель, которая должна 
стоять перед каждым студентом-медиком. Биохимия — это будущее 
медицинской науки, которое уже становится настоящим, и мне хо
чется пожелать успеха всем участникам конференции, стремящимся 
к большим знаниям, достойным нашей великой эпохи.

БЛ. МУЗЫ КА, 
член биохимического научного кружка, студент VI курса

В гостях у  солнечного
Т а д ж и к и с т а н а

f <■,

А. РАУБЕР

■'

Н. БУРД ЕНКО

А. Ш М И Д Т

Н. Л У Н И Н Н. П И РО ГОВ

Едем на конференцию памир
ских студентов! Ура!

Известие пришло как молния с 
чистого неба. Быстро сдать по
раньше два экзамена и в путь. 
Тревожило только: вдруг конфе
ренцию отменят или возникнет ка
кое-либо препятствие к поездке. И  
студент иногда может быть наи
вен.

Прежде чем разобрались в сво
ем состоянии, современная техни
ка доставила нас на место 
Дальше наши судьбы решало ис
тинное таджикское гостеприим
ство, выразителями которого были 
всегда предупредительный и улы
бающийся последователь Авицен
ны Джура вместе со своим дру
гом. Crapbie знакомые по конфе
ренции в нашем университете, со- 
стоящейся год назад.

Поскольку до конференции было 
еще немного времени, мы знако
мились с горными окрестностями 
Душанбе, с достопримечательно
стями музеев и университетом 
имени Абу-Али Ибн-Сина. Т. к. это 
не казалось нашим друзьям за
труднительным, то для удовлетво
рения нашего научного интереса 
нашли время и возможность для 
поездки по незабываемым горным 
дорогам ближе к ледникам. Мест
ные горные курорты, долины и пе
нящиеся быстротечные горные ре
ки оставили глубокое впечатле

ние, которое сохранится на всю 
жизни.

Наши друзья Зоя и Алеша бро
сили нам шутку: «Ну и странные 
же вы, сами в городе, а глазеете 

все время за город, на горы». Они

были правы, т. к. в сравнении с 
нашими наибольшими горами ти
па Мунамяги их «бугры» действи

тельно казались величественными 
и неповторимо красивыми.

С наполненной пестрыми впечат
лениями головой и в относительно 
«прохладную» погоду (+34°) с ин
тересом слушали в течение двух 
дней содержательные доклады 
таджикских студентов. Со своей 
стороны мы тоже предложили го
стинцы —  свой доклад. И  как 
всегда по окончанию конференции 
обмен подарками и теплые слова.

Интересными были встречи на 
дому у наших черноглазых дру
зей, которые блеснули искусством 
приготовления плова и при

ятным зеленым чаем. Хорошее 
виноградное вино не помешало 
обмену мнений в сфере студенче
ских и научных проблем.

При расставании хватило слёз и 
цветов и всего прочего, что неиз
бежно при прощании хороших 
друзей. Поднимаясь в самолет мы 
думали: «Когда же снова встре
тимся со своими друзьями?» Позд

нее, перебирая подаренные кциги. 
нашли надписи, свойственные на
шему обмену мыслями: «Дорогой 
друг, надеюсь, что наша встреча 
положит начало большой дружбе 
между эстонскими и таджикски
ми студентами.» И  в другом мес
те: «Пусть эта дружба с каждым 
годом будет все крепче!»

Хорошее дело —  эти студенче
ские конференции! Не так ли. до
рогие друзья!

Т. СУЛ Л ИНГ, 

студент VI курса



Ei, see poSe iroonia! M u st  z n c m z ie z »  1 9 6 3
Kord palus üks meie ülikooli neljanda kursuse üliõpilane soo

vitada endale head raamatut. Müügile oli just saabunud taas eesti 
keelde tõlgitud Jack Londoni «M ARTIN  EDEN». Nimetasin seda.

Mis raamat see niisugune on?
Võib-olla et rumalasti, aga tuli tahtmine nalja teha: üks Bern- 

hard Shaw naljajuttude kogumik.
Ta läks poodi, küsis raamatut, ostis ära; ainult hiljem tänaval 

vastu tulles ütles, et ma olevat eksinud — autor on sellel raama
tul k e e g i  Jack London.

Anekdoot! — nii raputavad lugejad nüüd päid.
Väljamõeldis! — arvavad mõned.

Osa ei leia sõnu sellise ignorantsuse kohta.
See inimene saab kõrgendatud stipendiumi, spordib pisut, ta 

on moodne ja heade kommetega. Lõpetab ülikooli võib-olla cum 
laude ja saab diplomiga spetsialistiks.

«Iroonia,» ütlesid paljud pärast ülikooli ajalehe «komsomoli- 
prožektori» erilehekülje lugemist.

Ei, see p o l n u d  i rooni a !
Albert Einstein pööraks ennast hauas ringi, kuuldes, et peab 

juhtima Eesti hariduselu. Ei saa uskuda, et Walter Ulbrichtki SFV 
kantsler tahaks olla, ja praegusel Ü RO peasekretäril U  Tan’il on 
arvatavasti võimalus pääseda meie üliõpilase ajukesesse alles siis, 
kui ta paar aastat surnud on (ühes vastuses nimetati praeguse 
peasekretärina Dag Hammarskjöldi).

Vaevalt mõtles keegi neist vastajatest ironiseerimisel, vae
valt. . . läheb irooniast kellelgi geograafia peas segi (nii sattusid 
vägivaldselt piiritülisid lahendama Maroko ja Kongo).

Hea küll, ütleme — juristil pole vaja teada midagi Einsteinist, 
sest nimetatu oli füüsik; arstil pole vaja teada Ulbrichtist, sest 
viimane on poliitik; filoloogil pole vaja teada N L K P  Keskkomitee 
detsembripleenumist, sest seal arutatakse keemiaprobleeme; ke- 
hakultuurlane ei taha teada, kes on Erhard, sest viimane võib-ol
la ei võimle hommikuti...

Asi ei seisne praegu niipalju selles, et inimesed ei tea, kes on 
üks või teine riigimees, teadlane, või eksivad poliitiliste sündmusta 
toimumise ajaga, vaid et väga paljud üliõpilased ei t u n n e  h u v i  
selle vastu. Absurdsed väited «ei ole aega», «unustasin» ci ole 
veel eriti halvad. Aga kui inimene on juba IV kursusel ja arvab, 
et piisab vaid oma eriala heast tundmisest, siis jääb küll midagi 
puudu. Leidub ka neid, kes ütlevad, et «ega keegi mind kohus
tada saa». Kahju, et ei saa. Siis peaksid huvi tundma ka need, 
<kes praegu hästi õpivad, aktiivselt igas ürituses kaasa löövad, 
sporti teevad ja vahel mõne sõna isegi poliitikast kaasa räägivad, 
— ja kes kõigiti on tublid üliõpilased.

Need read ei taha alla kriipsutada seda, et üliõpilane peab 
oma mällu kuhjama kõiksuguseid nimesid ja daatumeid. Küsimusi 
esitati ju üldtuntud isikute ja aktuaalsete sündmuste kohta. Ülal
toodu on kirja pandud peamiselt poliitilises valdkonnas üleskerki
nud küsimuste osas kahel põhjusel. Esiteks oli seda teemat aja
lehes rohkem valgustatud, teiseks — just selle teema osas on meie 
üliõpilaste teadmistes suured lüngad.

Kiitust ei saa jagada muidugi ka neile, kes vaatavad tarbe
kunstnik Mari Räägu graafikat ja loevad Juhan Smuuli «Jäist 
tuult».

Need read tahavad aidata pisut meie «prožektorit» — pole 
ju võimatu, et mõni küsitleja, kuuldes, et Inglismaa troonil istub 
praegu Victoria, minestab — ja teadmiste kontroll jääb pooleli.

Olgu võitlus nendega, kes oma erialast, kohvitassist või sigareti- 
otsast palju kaugemale ei näe!

H. RÄTSEP

Mida awatakie
Komsomoliprožektori reidi tu

lemused meie ajalehes ei jätnud 
lugejat ükskõikseks. Mida arva
takse?

Kas prožektori reid sellisel ku
jul täitis eesmärgi?

Mida tuleks üliõpilasel endal 
teha, et ta teaks rohkem poliiti
kast, teadusest, kirjandusest, 
kunstist?

Jutu sees on kuulda olnud mit
mesuguseid seisukohti:

T. A L A T A L U  (ajaloo-osak. III) 
«Prolektor oli täitsa hea. Tuleb 
lehti lugeda.»

I. TSER N O V  (vene fil. IV) «Ini
mesed võiksid rohkem Toomel 
istuda. Peaksid lugema rohkem 
ajalehti ja ajakirju. On  tarvis 
õppida võõrkeeli!»

R. PÄRTEL  (eesti fil. III) 
«Ainult need kannatasid, keda 
lehte pandi. Poleks vaja olnud nii 
suurt häbi teha. Igaüks loeb ilma 
sundimatagi.»

K. P IH L A K A S  (öigusteadLus- 
konna II kursuselt): «Üldiselt 
võiks heaks kiita. Ajalehes ei 
olnud kõik küll absoluutselt tõsi, 
liialdati ikka ka. Vähesel määral 
muidugi.»

R. K O L K  (füüsika II) — ei ol
nud kuulnud mingist «prožekto- 
rist»,

T. M Ä N D V E ER  (matem. ped. 
haru III) — Täitsa «andekaid» 
vastuseid oli. Ega ma ise ka kõike 
poleks teadnud. Mõnda asja pole 
vist kuskilt lugenud. Tean niisa
ma, iseenesest.»

Olgu või iseenesest, Üks on sel
ge — teadma peab.

S. KUUL

«■Aafrika keeb ja pulbitseb 
nagu vulkaan.»

(N. S. Hruštšov)

4. veebruaril kogunesid kustu
nud vulkaani Kilimandžaaro ja
lamil asuvasse Moshe linnakesse 
60 Aasia ja Aafrika maa esinda
jad oma III konverentsile. 
Musta mandri pojad kinnitasid 
oma tahet elada sõpruses ja koos
töös kõigi riikidega. 15. aprillil 
tähistati kogu maailmas Aafrika 
päeva. Alates sellest päevast näi
tavad kellad Alžeerias endise Pa
riisi aja asemel kohalikku aega.

Kuu aega hiljem kogunesid iid
sesse Addis Abebasse Aafrika rii
kide välisministrid. Nädal hiljem 
saabusid kohale 31 Aafrika riigi 
liidrid. Suur Aafrika loorum 
kuulutas pidulikult vabadust ko
gu kontinendile. U-hu-ru! Aaf
rika ainult ei räägi, Aafrika 
tegutseb! Angoola patrioodid saa
vad väljaõpet Alžeerias! Organi
seeriti abistamisfond põgenikele 
Lõuna-Aafrika Liidust!

Bamakos asus tööle Aafrika

relvastatud jõudude ülemjuhatus 
(moodustati nn. Casablanca gru
peeringu poolt — Gaana, Guinea, 
OAR, Mali, Maroko, Alžeeria, Lii
büa). Samad riigid sõlmisid ka 
kokkuleppe Aafrika «uhisturu» 
loomiseks. Eesmärk — kaotada 5 
aasta jooksul tollikitsendused an
tud riikide vahel.

Aafrika ühtsus muutis rahu
tuks Pariisi, Londoni, Brüsseli, 
Lissaboni, Madriidi ja nende ar
vukad kolleegid kõigil kontinen
tidel. Otsiti väi j a oma sajandite
pikkused kogemused ja kogu 
maailm rääkis Maroko—Maure- 
taania, Alžeeria—Maroko, Etioo
pia—Sudaani, Keenia—Somaali, 
tuntud ja vähetuntud suguharu
de ja hõimude piirikontiilciidest 
ja usutülidest. Aatomiseene var
jus seisavad troopikapäikese kuu
muses Prantsusmaa pojad — 
Charles Suur garanteeris neile 
õiguse vahele segada terve rea 
riikide siseasjadesse. Nad ootavad 
seda momenti. Mandri lõunaosas 
Verwoud ei kavatsegi oodata — 
põliselanikkond surutakse 8 kitsa

«bantustani» territooriumile. 
Voolab veri...

Mandri põhjaosas voolab hi
gi. .. Alžeeria rahvas rajab sot
sialismi aluseid. Keegi ei 
ütle sulle, oo valge kolonisaator, 
kas tabab sind homme kuul An- 
goolas või Mosambiigis. Sa esitad 
mustadele nõudmisi, et nad jä
taksid sind peremenetsema Aaf
rikas. Kuid Pchja-Rodeesias mae
ti sind, kolonialism, musta kirstu 
sees maha. Sa hoiad Eolambemba 
saare vanglas Aafrika poja Lu
mumba kaaslast, kuid sa pead 
veel tänavu andma sõltumatuse 
Zanzibarile (10. dets.) ja Keenia- 
le (12. dets.). Ja sul tuleb taan
duda Lumumbade, Gizengade jt. 
ees.

«Aafrika kuulub meile, aafrik
lastele ja tingimused esitame 
meie. Eurooplased, kes siin ela
vad, peavad kas vastu võtma 
need tingimused või kaduma 
siit...» Kas sa, kolonisaator, pole 
selle peale veel mõelnud?

T. AT  A LA

Mõtteid ühe mõttevahetuse

Kuidas elavad meie farmatseu
did?

... 20. novembril toimus üli
kooli komsomolikomitee büroo 
järjekordne istung. Muuhulgas oli 
seal päevakorras ka küsimus far
maatsiaosakonna üliõpilaste ideo
loogilisest tasemest. Selgus ju en
ne büroo istungit toimunud kü
sitlusel, et osakonna üliõpilased 
ei orienteeru niihästi poliitikas, 
kui ka kirjanduse ja kunsti 
küsimustes.

Miks on farmaatsiaosakonna 
üliõpilaste üldteadmiste tase nii

Käesolev artikkel seab oma 
ülesandeks püüda lõpetada sm. 
A. Sarve poolt alustatud diskus
sioon. Miks? Sellepärast, et 
sm. Sarve püstitatud küsimus on 
«umbisikuline».

Milline on ettepanek? Likvi
deerida Tartu üliõpilassegakoor. 
Kelle ettepanek see on? Kas on 
selline ainult sm. Sarve isiklik 
seisukoht? Keda peaks selline kü
simus puudutama? Ilmselt ainu
üksi segakoori, sest võimalus 
saada «mõningat täiendust» ei 
peaks meeskoori poolt mingit 
vastuseisu esile kutsuma. Kuigi 
laulu- ja muusikaarmastajaid on 
üliõpilaste seas tuhandeid, saavad 
selle üle, kas ja kus laulda, ot
sustada siiski ainult segakoori 
liikmed ise. Kui aga segakoori 
lauljad maha arvata, siis on luge
jate passiivne suhtumine, mille 
üle kurdab sm. Toom, täiesti 
mõistetav. Lugejatel, sm. Toom, 
jätkub lihtsalt delikaatsust ja 
arusaamist, et jätta see küsimus 
segakoori enda otsustada.

Miks siis segakoori liikmed 
vaikisid? Ootasime, mida, ütleb 
meeskoor. Kahjuks sm. Toome 
artikkel ei hiilanud selgete seisu- 
koh.tade poolest antud küsimuses. 
Näib, et meeskoori juhatusel on 
nagu piinlik välja ütelda, mida 
nad soovivad. Kindlasti poleks 
tulnud kaevata passiivsuse üle, 
kui oleks kokku kutsutud kooride 
juhatuste ühine koosolek. Miks 
siis seda ei tehtud? Võibolla ei 
tulnud küsimuse püstitajatel sel
line võimalus lihtsalt pähe? Näib, 
et asi on pisut teisiti.

On ilmne, et kunagine üliõpi
laskooride «kuningas» elab prae
gusel momendil üle rasket aega. 
Loomulikult pole süüdi see, et 
«üliõpilaste elu on tänapäeval nii 
rikkalikult sisustatud» (siis tuleks

Olgem farmatseudi 
nime väärilised

ÕNNE, ÖNNE, ÖNNE!

HELLE  G RÜ N BERG  

JA

HEIN O  TONSIVER

Majandusteaduskonna
IV kursus

madal? Miks on rahvas passiivne? 
Neile küsimustele pidi vastama 
farmaatsiaosakonna algorganisat
siooni sekretär Anne Vesmes.

«Ma ei usu, et meie inimesed 
võisid nii halvasti vastata,» arvas 
sekretär.

Pole midagi teha, tuleb uskuda. 
Fakte ei saa muuta. IV kursusel 
aga öeldi otse välja:

«Küsige meie käest valemeid, 
milleks meile kirjandus ja kunst? 
Ajalehti loeme, pealiskaudselt 
muidugi. Kõigeks ei jää aega.»

Niisiis — osakonna sekretär ei 
osanud vastata. Kuid osakonna 
büroo, eriti aga selle ideoloogiline 
sektor, peaks hoolitsema üliõpi
laste üldiste teadmiste taseme 
eest.

Vaatame tööplaane. Farmatseu- 
tide III kursusel on sügissemest
ris ette nähtud 21 üritust, nendest
9 oktoobrikuus! Selge, et nii suurt 
ürituste arvu on praktiliselt pea
aegu võimatu täita.

Poliitinformatsioohidest. Miks 
mitte otsida uusi töövorme, võtta 
kontakt rahvusvaheliste suhete 
ringi ja rahvase sõpruse klubiga! 
(Siin vahemärkus: mitte ükski

mõtte üle
meil varsti leppida ainult mees
kvartetiga — võimalusi aja sisus
tamiseks tuleb ju järjest juurde), 
vaid see, et meeste arv kõrgema
tes koolides on viimasel ajal jär
sult vähenenud. Seega näib, et 
sm. Sarv on põhjust otsinud va
lest kohast. Sellepärast teebki ta 
meeskoori endise kuulsuse säili
tamiseks ettepaneku kasutada 
sellist drastilist vahendit, nagu 
seda on teise koori «ärasöömine». 
(Teine variant — moodustada 
suur üliõpilassegakoor — on 
ainult abstraktne, mitte aga 
reaalne võimalus: 50-aastasi koo
re ei saadeta nii kergesti laiali 
kui 5-aastasi. Loomulikult ei 
nõustu ka meeskoori lauljad sel
lise lahendusega, see peaks 
sm. Sarvele hästi teada olema).

Peale lootuse meeskoorile «mõ
ningat täiendust saada» on ilm
siks tulnud selle avaliku diskus
siooni alustamise teine tagajärg: 
artikkel «Milline on lahendus, 
laulusõbrad?» on v a st u p  г о - 
p a g an  da  üliõpilassegakoorile.

Praegu on meeslauljate juurde- 
värbamine segakoori äärmiselt 
raskendatud. Tihti võib kuulda 
vastust: «Mis ma sinna segakoori 
lähen, nagunii meeskoor hävitab 
teid ära.»

Sm. Sarv suhtub oma ettepane
kus koorilauljatesse mehaanili
selt. Tema järgi laulavad kooris 
mees- ja naishääled, keda võib 
soovi korral tõsta kastist pealkir
jaga «Tartu üliõpilassegakoor» 
kastidesse «Tartu üliõpilasmees- 
koor» ja «TRÜ naiskoor». Tegelik 
olukord on aga selline, et üliõpi
lassegakoor on k o l l e k t i i v  ja 
peab ütlema, et kuigi tema kuns
tiline tase pole nii kõrge kui

meeskooril, mis on tingitud osalt 
tema noorusest, osalt ajutistest 
subjektiivsetest põhjustest, mil
listest koor on juba kas üle saa
nud või üle saamas, osalt a j u 
tistest  objektiivsetest põhjus
test, milledest kindlasti lähemal 
ajal üle saadakse, on ta t u g e v  
kol l ek t i i v ,  mis koosneb s e 
g a k o o r i  l a u l u  p a t r i o o 
tidest.  Eeltoodu on kirja pan
dud selleks, et hajutada arva
must, nagu oleks segakoor loo
dud selleks, et mingi «rumala ju
hendi» põhjal plusspunkte sa-ada.

Muuseas ka meie võime toetuda 
sellisele autoriteetsele arvamusele 
nagu seda on Gustav Ernesaksa 
oma, kes käesoleval kuul vestlu
ses meie dirigendiga ütles, et 
kerge on koori laiali saata, aga 
raske teda luua ja pooldas tuli
selt üliõpilassegakoori allesjää
mist.

Tartu üliõpilassegakoor jätkab 
oma tegevust. Kooris valitseb 
praegu töömeeleolu, juhatus on 
samuti teovõimeline nagu mees- 
koorilgi. See annab samuti alust 
oletada, et kontsert ja kontserdi- 
matk Leetu teoks saavad. Kõigist 
ettejuhtuvatest ajutisest raskus
test loodame o m a l  j õul  üle 
saada. Ja raskustes ju kollektiiv 
tugevnebki.

Sellega kaotaks mõtte sm. Sar
ve poolt alustatud mõttevahetus. 
Sooviksime aga, et sm. Toome 
tõstatatud «t-agapõhja» küsimus, 
s. t. küsimus isetegevuse organi
seerimisest ja juhtim:.sest kõigä 
laiemas mõttes, leiaks edaspidi 
meie ajalehes laialdast vastukaja. 
Siin kirjutame meie kahe käega 
alla sm. Toome mõtetele. Ja siin 
ei tohi olla «passiivseid lugejaid». 

" Tartu üliõpilassegakoori nimel

V. RUTTAS

farmaatsiaosakonna üliõpilane ei 
võta osa RSK või pressiklubi 
tööst. Nenae lemmikaladeks 
ÜET-s on sport, fotoring, kodun
dus, looduskaitse. Keegi ei ala
hinda nende ringide tähtsust, 
kuid sellest kõigest on vähe.).

IV kursusel on igas kuus ette 
nähtud poliitvestlus, kuid üliõpi
laste teadmiste tase on ikkagi 
kesine. Tähendab — tööplaan on 
vaid vormi täitmiseks. Formaal
selt valiti ka grupiorganisaator 
farmatseutide IV kursusel. Pealt
nägija jutustuse järgi toimus va
limiskoosolek nii: vaheajal kirju
tati kandidaatide nimed tahvlile. 
Kõik esitatud protesteerisid: 
«Misjaoks mind? Mina ei taha!» 
Üks neist aga vaikis. Tema siis 
valitigi.

21. novembril oli algorganisat
siooni üldkoosolek.

«Mõelgem sellele, missugused 
me peame olema, mida tegema,» 
rääkis Pilvi Livental. «Farmaatsia 
on raske ala. Olgem siis sellised, 
et me vääriksime farmatseudi 
nime!»

Varahommikul ruttad vabri
kusse või tehasesse, hilisõhtul tu-

töölt...
Selline on paljude esimese kur.

led loengult või seminarist — nii suse üliõpilaste tööpäev, 
möödub nädal. Teine jälle vas- AIM E  SÕM M ER töökoht

H. PLIESS tupidi: hommikul loengule, õhtul õmblusvabrikus «Sangar» ..
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Miks Õigus-Majandusteaduskond juhib?

Собрания кружка педиатрии кончаются традиционным «венком 
дружбы».

Kui lõppes ülikoolis teaduskon
dade ja kursuste vaheline massi
lise kehakultuuri- ja spordialase 
võistluse esimene ala — orientee- 
rumis jooks —, siis olid väga pal
jud üllatunud: juhtima asus õi- 
gus-Ma j andusteaduskond.

«See on juhus,» arvati. Võib
olla et oli.

Tehti kokkuvõtteid teise ala —

TE A TR IK U U

Lähme 

vaatama
Vabariigis ei ole kutselist noor. 

sooteatnt, teatrit, kus mängitaks 
meue, noorteie. Mängitaks seuest, 
mida me tunneme, ja ka seaext, 
miaa peaksime tunama, kalliks 
piaama.

Aga kindlasti ei tea meist pal
jud, et Tallinnas on noorsoo tea
ter snski olemas. Kui juhtume 
pealinna, tutvugem J. Tombi nim. 
Isetegevusliku iv oorsooteatnga!

Teatri mängukavas on kaasaeg
set ja klassikalist repertuaari, 
nõukogude ning rahvademokraa
tia maade autorite teoseid. Nii 
võime Noorsooteatri laval näha 
Fonvizini «Äbarikku» ja K . Fin
ni kaasajateemalist teost «Nai
se päevik». Esietenduseks val
mib dramatiseering Ch. Dik- 
kensi romaanist «Oliver Twist» 
ja algava hooaja teise uuslavas
tusena näidend Rumeenia noor
test — ««Null» käitumise eest». 
Sellega pole teatri repertuaar aga 
veel kaugeltki ammendatud.

Teater mängib noortele noor
test, ja ka näitlejad on noored — 
Tallinna üliõpilased.

Lavastajatena ja õppejõudude
na töötavad teatris ning tema 
õppestuudios veel Leo Kalmet, 
Aili Leetva, Ants Korv jt,

Oma silm on kuningas, Lähme 
vaatama!

K, T A M M E M Ä G I

Minu kakskümmend 
kasvanniKku

Autor, eesti filoloogia osakonna
III kursuse üliõpilane, piaas suvel 
Valgemetsa pioneerilaagris kas- 
vatajaametit. Tema ftooleai us
teks olnud poistest ongi see lugu 
kirjutatud.

AA R N E

Teised hakkasid prillide pärast 
norima. Näitasin taue, kuiaas 
sooritatakse paremat sirget, No
rimine jäi ära.

A A V O
Kogult turske nagu maadlus- 

veteran. Sõi umbes kolme kraavi- 
viskaja toidu. ‘

AHTI
Vaikne siniste silmadega kä

harpea. Tulid külla kaharpäine 
ema ja vaikne siniste silmadega 
isa. Ema läks jõe äärde päevita
ma. Isa timmis pea soojaks, tegi 
tiritamme ja heitis hundiratast. 
Ahti mängis vutti.

A N TS
Ühe ehitusvalitsuse ülema poeg. 

Kõige suuremaks nuhtluseks oli 
temale töö. Alati virises; «Kas 
meie oleme sunnitöölised!»

EIKI
Karikatuurimeister. Joonistas 

laagriülemat, kasvatajaid, har
vem omataolisi. Vaatasime joo
nistusi ja naersime. Olime sõbrad. 
Kui juhtusin nägema pilti, mille 
all seisis: «Meie kasvataja», oli 
sõprus meie vahel igaveseks kus
tunud,

H AR RI
Pikk kõrend, vagura iseloomu

ga. Ühe riviõppuse ajal viskas 
kiviga tee äärde haukuma jooks
nud musta koerakese lombakaks.

JA A K
Tundus, et tal on ülearu suur 

pea. Kuid see ainult tundus nii, 
sest üks jagu juukseid ta kuklal 
ei kooldunud ei ette ega tahapoo
le, vaid tusatsesid omaette.

K üm nes m uusa
Ülikoolis on mitmel korral 

püütud kinohuvilisi ringidesse or
ganiseerida. Need algatused on 
aga kippunud ainult algatusteks 
jääma. Hulk üliõpilasi koondus 
paari aasta eest kinokabineti 
juurde operaatori- ja režissööri- 
kunsti õppima, kuid varsti kat
kesid õppused — peamiselt nõrga 
juhendamise tõttu.

Olukorda arvesse võttes otsus
tas ülikooli komsomolikomitee 
ideoloogilise töö sektor luua uue 
ringi, mis võimalust mööda koon
daks kõiki kinohuvilisi.

Koosolekuid tuleb uues ringis 
suhteliselt vähe — s. o. selliseid, 
kus istutakse ja «magatakse». 
Ringi liikmed, kes on huvitatud 
praktilisest tööst, omandavad ki- 
nokaamera käsitsemise ja võivad

;filmimisega peale hakata. Tule
musi arutatakse ühiselt. Filmitud 
materjal ei jää tühjaks tööks, 
vaid sellest saab suurepärane abi 
pressiklubi televisiooniosakonna- 
le ülikoolisaadete mitmekesista
misel.

Püütakse likvideerida seni esi
nenud raskused aparatuuri ja la
boratooriumide kasutamisel.

Ringi liikmed omandavad ka 
teatud miinimumi režissööri- ja 
stsenaristitööks vajalikest tead
mistest, tutvuvad üldjoontes ki
no ajalooga jne. Selles aitavad 
meid Tallinna Kinostuudio töö
tajad ja televisioonirahvas.

Kõiki «kinofanaatikuid» ootame 
teisipäeval, 3. detsembril kell 20 
peahoone vestibüüli kella alla,

INITSIATIIVGRUPP

Ja veel — kui vaatasid te
male — ikka valendasid vastu 
tema pikavõitu, kummaski suu
nurgas veidi puseriti kasvanud 
hambad,

K A L L E
Vahetuse jooksul õngitses mitu

sada lepamaimu, kolm-neli forelli 
ja luges läbi peaaegu poole Ho- 
merose «liiast».

(Järgneb.)
S. KA R JA

ÕNNITLEM E!

E LE O N O R A  M A JO R O V A  
JA

M A R T  M Ä G E R

K U LLE  A LASI 
JA

PEET RA IG  

Eesti filoloogia osakonna
V  kursus

jooksukrossi — järel ja paremus
järjestus on: 1. Õigus-Majandus
teaduskond.

2. . . .

Kas ka see oli juhus?
Esitasime ühe ja sama küsi

muse õigusteadlaste spordi
instruktorile Evi Hansumäele ja 
majandusteadlaste spordielu tege
likule initsiaatorile Anne Vaik
maale.

Teatavasti juhib Õigus-Majan
dusteaduskond. Mis on selle süp- 
riisi põhjuseks? Edaspidi vist tu
leb taanduda? 9

E. HANSUMÄE: «See pole 
sürpriis, vaid seaduspärasus.»

A. VAIKMAA: «See pole sürp
riis. See on õiguspärane tulemus. 
Kohta säilitame ja kindlustame.»

Mõlemad vastused anti ilmse 
veendumusega. Oli näha, et vas
tajad teadsid, mida võib lubada 
ja neil oli, kellele toetuda.

See oli paar aastat tagasi, kui 
kergejõustikutreener Alfred Pi
suke ÜSK-i konverentsil märkis 
oma sõnavõtus: «... kuhu on 
nüüd jäänud õigusteaduskond? 
Omal ajal olime spordis igal alal 
ülikoolis esimeste seas. Isegi õp
pejõud lõid kaasa...»

Tõepoolest, kuhu jäid tulevased 
juristid?

Kevadel lõpetanud kursus oli

pisut suurem praegustest. Aga 
ega seal tüdrukuid rohkem olnud. 
See-eest aga lõid igal pool kaasa. 
Hinge Brand ja Maie Eero alt 
juba ei vedanud. Järgmisel kur
susel oli tüdrukutest ainus tegev- 
sportlane sõudmist harrastav 
Maie Altmäe. Praegune neljas 
kursus ei saa paljudel aladel pai
gastki. Kui varasematel aastatel 
poisid oma esinemisega korvasid 
tüdrukute puudujäägid, siis nüüd 
ei ole sedagi. Tüdrukute hulgas 
on «kõvemaks käeks» muidugi 
ülikooli võrkpalli koondnaiskon- 
na liige Sirje Grossberg, aga tea
duskonna eest spordis ainult 
võrkpalliga palju ära ei tee. Alpi
nist Maimu Treiveld vajab küll 
pisut eestvedamist, kuid see-eest 
toob ta kaalukaid punkte võist
konnale peaaegu igal alal. 

(järgneb)

V õ r k p a ü i t a n d n l t

Tallinnas lõppesid vabariigi 
meistrivõistlused võrkpallis. Edu
kalt esinesid TRÜ naisvõrkpallu- 
rid, kes saavutasid hõbemedalid. 
Meeskond jäi neljandaks.

Viie parima võrkpalluri hulka 
arvati ka Pille Palm (TRÜ).

J. KUIVKAEV

Hakkab tööle reklaamibüroo
Viimase ülikooli komsomoliprožektori reidi ajal tuli mõnelgi 

üliõpilasel punastada oma väikeste üldteadmiste pärast. Erialaga 
oleme kursis, aga mis maailmas tehakse, seda me ei tea. Ja ei 
saagi teadma, kui istume endiselt kodus, kusagil ei käi, ajalehti 
ei loe. Meie ülikoolis ei puudu ju sugugi võimalused oma tead
miste täiendamiseks, tuleb vaid endal aktiivselt kaasa lüüa.

Asjal on ka teine külg —: pole alati kerge teada saada, kuhu 
minna või kus kaasa lüüa.

Selleks et vähegi korda luua senistel reklaamitahvlitel ja ker
gendada üliõpilase otsinguvaeva oma elu sisustamisel, otsus

tas komsomolikomitee rakendada tööle koordineeriva organi — 
reklaamibüroo. Viimase loomise tingib ka selline fakt, et komso- 
molikomiteel ei ole ülevaadet kogu ülikooli ulatuses toimuvatest 
üritustest.

Reklaamibüroo ülesandeks jääb informatsiooni salvestamine 
kogu ülikoolis toimuvate ürituste kohta, vastava reklaami ühtlus
tamine ja kujundamine.

Selle teostamiseks peavad kõik ringid, kes ei pretendeeri ainult 
kinnisele, kitsarinnalisele tegevusele, andma täielikku informat
siooni oma tegevuse kohta. Ülevaade kõigi büroode tööst on sa
muti hädavajalik.

Sidepidamisvormiks on tarvis, et iga ringi juures valitaks 
isik, kes hakkab vastutama reklaami eest Tema ülesanne on edasi 
anda informatsiooni reklaamibüroole ja teha reklaami juba koos
kõlastatult.

Selleks, et kõik üleülikoolilised ringide ja osakondade komso- 
molibürood saaksid reklaamibüroo kaasabil korralikult oma tea
teid kujundada, organiseerib ülikooli komsomolikomitee detsemb
ris plakatkirja õppimise kursused, kuhu kõik ringide ja osakon
dade bürood peaksid saatma oma esindajad. Selle kursuse põhi- 
tuumiku moodustavad alguses vastavad sidepidajad. Registreeri
mine kursustele toimub komsomolikomitees kuni 6. detsembrini.

Reklaamibüroo võtab vastu informatsiooni igal esmaspäeval, 
kolmapäeval ja reedel kella 15—17 komsomolikomitees. Samal ajal 
on võimalik saada reklaamibüroolt informatsiooni.

Komsomolikomitee

Veste

Kirjatöö algus
Laupäeva õhtupoolik. Ants 

vaatab pilte, Madis viigib pükse, 
Vello kärbib küüsi, mina ei tee 
midagi. Tuba on ebasõbralikult 
külm, nagu seda Pälsoni intris 
ikka juhtub. Igaüks on iseendaga 
ametis, sellepärast oleme kõik 
vait.

Keegi kraabib ukse taga jala- 
matti, koputab moe pärast ja. 
lükkab ukse valla — Mati. Astub 
tuppa ning ütleb: «On alles 
amet!»

Poisid vaatavad korraks ukse 
poole, jätkavad aga samas iga
üks oma tegevust.

«Missugune amet?» pärin.
«Komandöri oma,» vastab te

ma.
«Mis pagana komandöri,» ta

han küsida, aga taipan samas, 
«ah see rahvamalevlaste kaman
daja amet. Mis tal siis viga on?»

«See sell ei tule patrulli.»
«Kes?»
«Too prillidega. Ajaloolane,* 

selgitab Mati.
«Ahah, see kondine, kõrval

toast, jah?»
Mati noogutab.

«Miks ta ei tule, kui malev
lane on. Põrka peale! On tal 
mingi põhjus?» uurin.

«Pole sel mingit põhjust, ütleb, 
et mujalgi tegemist. Aga täna 
õhtuks on ühte meest veel vaja. 
Pool päeva panin selle nahka. 
Keegi ei viitsi tulla.»

Vaikivad toakaaslased on 
vahepeal üht-teist ette võtnud. 
Ants läheb raha laenama, Madis 
viib triikraua esimeselt korru
selt neljandale omaniku kätte, 
Vello aga, ennäe imet, on «Prii
ma» koni leidnud, mida kuski1 
koridori nurgas tossutab.

«Vaata, vaata, või isiklikud 
asjad,»jätkan juttu. «Küll on

TzadaaKcLad X&üda&itded 7*eo.dacutdcd
K Õ IK ID E  K U R SU STE  GRUPI- 
O R G A N ISA A T O R ID  JA  K A K S

K O M M U N IS T L IK K U  N O O R T  
IG A LT  KURSUSELT!

Homme, see on laupäeval kell 
17 pärast lõunat ootame teid meie 
klubisse seminar-õppustele. Rää
gime, kuidas oma tööd paremuse 
poole nihutada.

ELKNÜ TRÜ komitee
*

TRÜ KLU BIS
Pühapäeval, 1. detsembril kell

20 on orientalistika õhtu.
*

Teisipäeval, 3. detsembril kell 19 
G U S T A V  SUITSU 

luuleõhtu.
Ettekanne K. Taevilt. Esinevad 

Tallinna ja Tartu näitlejad. Pääs
mete eelmüük TRÜ klubis esmas
päeval kell 15—17.

Esmaspäeval, 2. detsembril k. a. 
kell 16 toimub TRÜ kohvik-klubi 
piljardisaalis rahvusvaheliste su
hete ringi koosolek teemal: «Olu
korrast Ameerika Ühendriikides».

Rahvusvaheliste suhete ring tea
tab kõigile, kes soovivad temalt 
loenguid tellida, et TRÜ komsomoli
komitees asub loengute tellimise 
raamat. Kindlasti 4— 5 päeva varem 
tuleb sisse kanda soovitav teema, 
kursus, kes loengu tellib, loengu 
aeg ja koht. Et ringi juhatus i«a 
päev raamatut jälgib, peaks kontakt 
kursustega olema tagatud.

Mõningaid teemasid:
Olukorrast Alžeeias. Olukord 

Lähis-Ida Araabiamaades. Kuuba 
revolutsioon, selle ajalugu ja aren- 
guetapid. Sotslaal-ma^andusllkud 
ümberkorraldused Kuubas. Kagu- 
Aasia maad. Suhted N LKP  ja HKP  
vahel.

Kolmapäeval, 4. dets. algusega

kell 16 toimub Kingissepa tn. 19, 
K K O  auditooriumis kohtumine 
NSV Liidu teenelise treeneri ja 
NSV Liidu korvpalli koondnais*- 
konna treeneri Butautasega.

Spordimängude ring

Alaliselt tegutsevas agitpunk
tis nr. 8, Vanemuise tn. 46, toi
mub teisipäeval, 3. detsembril 
kl. 19 kohtumine NSV Liidu 
Ülemnõukogu saadiku TRÜ rek
tori prof. F. K LEM EN TIG A , 

Demonstreeritakse filme.
*

Желающие приобрести специаль- 
ность авто-мотоводителя! Ближай
шую информацию можете полу
чить по вторникам от 14— 15 ч. на 
кафедре физического воспитания 
и спорта,

/*--—  ES5TI-- -—

RAHVüSRÄÄfelÄTSiKCGü

alles mees. Inimest on vaja, 
tema aga — mujalgi on tege
mist.»

Olemp. hetke vait.
«Sind peaks nagu aitama,» 

lausun siis.
«Ole mees, tule jah ise,» rut

tab Mati ütlema, «sa ju ka nagu 
rahvamalevlane ja ...»

«Tead, ise ma küll tulla ei 
saa. Laupäeva õhtu, saad aru, 
tegemist on, kohvikusse tuleks 
minna, sai nagu lubatud. Üldse, 
eraelu tahab ka seadmist,» pil- 
gutan tähendusrikkalt silma. 
«Aga aitaksin sind teisiti, edas
pidiseks nii-öelda.»

«Mismoodi edaspidiseks?»
«Kavatsen kirjameheks hakata. 

Varsti panen lehte loo, et vaat, 
see ja see mees ei läinud pat
rulli, et läks hoopis — ihihii — 
trefunksi või... Ühe sõnaga, 
isegi nalja saab poisi kulul 
teha.»

«Ah tühi jamps,» lööb Mati 
käega, «ei see aita midagi. Hak
ka veel pärast õiendama. Kir
juta parem, kui tahad, et linna- 
mutid käivad ülikooli sööklas, 
seal vahi alati mitu tundi, suu 
vesine.»

«Sellest kirjutan ka, aga 
rahvamaleva asi on tähtsam, ak
tuaalsem,» rõhutan viimast sõna,

Matit asi ei huvita. Vaatab 
kella ja läheb ära.

Aga kriitilise loo teen ikkagi. 
Otsuse kinnituseks kirjutan 
leheservale järgmise pika lause: 
«Üliõpilane! Enne kui lähed 
lülli lööma, mõtle, kas sul pole 
momendil ühiskondlikke ko
hustusi!» Sellest saab moto või 
midaai niisugust. Jutu enese 
teen edaspidi. Praegu on aeg 
kohvikussp minna.

J. SKU U BEL

PALJU  ONNE!

TIIU VESM ES 
JA

M A TI K A M M IST E

V Õ Õ R F IL O LO O G IA  
O S A K O N N A
IV KU RSU S

Palju õnne ühisel eluteel,

M A R E  H A L L A S  
ja

HE IN A R  M A U R IN G  

Majandusteaduskonna III kursus 
ja kursusejuhendaja

Toimetaja J. F E LD B A C H

«Тарту Рийклик Юликоол> («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту« 
ского государственного университета 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 9115. MB-10053,



R a i Kõigi maade proletaarlased, ühinege! TRÜ ametiühingu XSV konverentsilt
A R V E  ial F A K T E

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

Laupäeval, 7. detsembril 1963

Nr.

32 ( 5 7 2 )

XVI aastakäik

Kohusetundest
Uue ühiskonna aluseks on va

ba töö ühiskonna hüvanguks. 

Töö on konstitutsiooni järgi iga 

inimese õiguseks ja kohustuseks. 

Meile, üliõpilastele on antud Õi

gus teha erilist tööd — õppida. 

Paraku aga kohtad üliõpilast, kes 

mõtleb, et õppimine ei ole töö. Ta 

veab kuidagi eksamilt eksamile, 

lõpptulemuseks on ta — praagi- 

tootja, toodab praaki iseendale ja 

kogu ühiskonnale. Unustatakse, 

et diplom ei tee meist kõrgema 

haridusega inimest. Ainult pidev 

iseseisev töö annab meile vajali

ku pagasi selleks tööks, mis ühis

kond meie jaoks ette on näinud.

Me tahame olla intelligentsed 

inimesed. Kaasajal tähendab see, 

et me oleme teadlikud oma ko

hustustest, et tuleb omandada 

kõik see, mis on vajalik edaspi

diseks tööks kooliõpetaja, arsti, 

juristi jt. elukutsetel.

Ajalehe tänases numbris aval

dame materjali meie tublidest üli

õpilastest, keda võime eeskujuks 

võtta. Samuti kõneleme nendest, 

kes on kaotanud elementaarse 

kohusetunde kollektfivi vastu.

Püüdkem olla ajastu ülesanne

te kõrgusel! Kasvatagem endis 

kohusetunnet!

Millest oli juttu aruandes
TRÜ ametiühingu organisat

siooni kuulub 4219 töötajat ja üli
õpilast. -

Büroode tööd juhtis ametiühin
gu konverentsil valitud 17-liik- 
meline komitee.

Komitee on arutanud kultuur- 
massilist tööd Arstiteaduskonnas, 
TRÜ klubi, mees- ja nais
koori ' ning Arstiteaduskonna 
rühmaorganisaatorite tööd. Kõi
kides küsimustes võeti vastu 
konkreetsed otsused, mis kahtle
mata on kaasa aidanud kultuur- 
massilise töö paranemisele.

Ka on arutatud õppe- ja tea
dusliku raamatukoguga seotud 
probleeme, TRÜ toimetiste välja
andmise ja levitamisega seotud 
küsimusi ning noorte teadlaste 
ettevalmistamist.

Viimase arutamisest võtsid osa 
ka Teaduste Akadeemia insti
tuutide esindajad, kes märkisid, 
et TRÜ lõpetanud tunnevad 
hästi oma eriala, kuid soo
vida jätab võõrkeelte oskus. Tun
takse halvasti kutse-eetika nõu
deid, puudusi esineb käitumis- 
kultuuris.

On analüüsitud ülikooli söökla 
tööd. On ära kuulatud sm. 
V. Simmi informatsioon töötaja
te avalduste ja kaebuste lahen
damise kohta, TRÜ lasteringide, 
spordiklubi ja ühiselamute nõu
kogude aruandeid. Korduvalt on 
arutatud kohvik-klubi probleeme. 
On jälgitud Õigusteaduskonna

Hepottaai tamukate&t inime&te&t
0t£~

«Onu», nii nimetavad teda üli
õpilased ...

2. Kui sisenete peahoonesse, 

siis võtab teid sageli vastu 

valvuriruumis istuva väikese 

vanemapoolse mehe soojalt ja 

kelmikalt naeratav pilk. «Onu», 

nii nimetavad teda üliõpilased, 

töötab ülikooli juures seitsmen

dat aastat. Tudengitega on ta 

üldiselt väga rahul, ainult sega

koori liikmed võiksid lahkudes 

tuled oma ruumist kustutada 

ning võtit mitte kaotada. August 

Kannik loodab ikka kaua veel 

üliõpilastega tegelda ja neid 

aidata, sest paljud pöörduvad 

mõne mure või palvega tema 

poole — eks ole ju südamlikkus, 

.abivalmidus ja korralikkus neid 

siitpoolt alati aitamas.

2. Ega ajalehtede müügipunkt 
peahoones kuigi kaua eksisteeri
nud polegi, aga müüjanna Leida 
Luts on jõudnud oma ostjas
konna kiituse ära teenida. Alati 
korrektne ja hoolikas, täpne ja 
sõbralik — tema juurest oste
takse ajalehti ikka heameelega. 
Ka ülikooli rotaprindi välja
andeid saab siit osta. Kui mõnda 
kirja enam ei jätku, siis peab 
Leida Luts soovi meeles: tulete 
järgmisel päeval ja juba on 
teie soovitud raamat müügi- 
lauas. Ta teeb seda lihtsalt 
vastutulelikkusest. Ärgem siis 
meiegi nurisegem, kui järjekord 
vahel pikale venib!

3. Ülikooli ambulatooriumi 

eesruumis töötab Hilda Tamm. 

Ilma tema abita te kaugemale 

ei pääse. Tema otsib teie kaardi, 

tema kannab päevikusse and
meid teie kohta ja nüüd, alates 
15. novembrist võib tema käest 
küsida ka ravimeid. Apteegi-

müügipunkt peab kergendama 
üliõpilaste vaeva mitmesuguste 
rohtude hankimisel. Hilda Tamm  
töötab siin seitsmendat aastat, 
üliõpilastega on rahul — kõik 

on korrektsed ja viisakad —, 
ainult aastad pidid kiiresti len

dama. Muidu ei saa arugi, aga 

külastajate järgi ütleb ära. Olid 

esimesel kursusel, juba lõpeta

jate hulgas.

4. Õigusteaduskonna kateedri
tes töötab palju laborante. Au
salt öeldes, kõik nad on üliõpi
laste suhtes väga vastutuleli
kud, abivalmid ja üldse tore
dad. Seekord jäime peatuma 
riigi- ja haldusõiguse kateedris 
Beate‘ Kasemaa juures. Tema 
naeratas oma head ausat naera
tust ja ütles, et «pole vaja teha 
mingisugust pilti ega muid 
asju». On vaja! Mitte selle
pärast, et B. Kasemaa pilt 
peahoones autahvlilt kõigile näh
tav on, vaid selleks, et öelda: 

teadku ka teised, 
peale juristide, 
milline tore, sõb
ralik inimene ta 
on. Tema juu
rest tuled raa
matuid otsima 
vahel virila näo
ga, ei lole kusa
gilt saada, siis 
aga leiate kahe
peale mingi la

henduse. Mõne 
lihtsa ja julgus
tava sõnaga viib 
ta sageli kõhkle
jad kindlale pin
nale. Tööd on 
Beate Kasemaal 
palju, kuid ka 
siin on ta alati 
täpne ja korralik.

... aga müüjanna Leida Luts on jõudnud 
oma ostjaskonna kiituse ära teenida.

H. RÄTSEP

— TRÜ ametiühingu organisatsiooni kuulub 4219 töötajat ja 
üliõpilast. Nad moodustavad 143 ametiühinguriihma.

— TRÜ ametiühingu komitee poolt on antud toetusi 199 ini
mesele 3992 rubla ulatuses.

— Aruande-perioodil on välja jagatud 240 tasulist ja 60 tasu
ta profülaktooriumi, 278 puhke- ja sanatoorset tuusikut ning 340 
tervistava puhkelaagri tuusikut.

— Kunstilisest isetegevusest võttis osa ca 750 inimest.
— Klubis oli möödunud õppeaasta jooksul 128 mitmesugust 

üritust. *
— TRÜ Spordiklubi liikmeskonda kuulub 2400 üliõpilast, õp

pejõudu ja teenistujat.

Tööd on Beate Kasemaal palju, 
kuid ...

Ülikooli ambulatooriumi ees
ruumis töötab Hilda Tamm.

poliitmassilist tööd, Vellavere 
puhkelaagri ja profülaktooriumi 
tööd, TRÜ kapitaalehitusosakonna 
töötajate töödistsipliini ja palju 
muud.

Ametiühingukomitee poolt on 
antud majanduslikku toetust pal
judele liikmetele.

Rohkesti tähelepanu on ame
tiühingukomitee pööranud ühis
elamutega seotud küsimustele.

ORGANIS ATSIOONILIS- 
MASSILISE KOMISJONI poolt 
on kogu ülikooli ulatuses kehtes
tatud uus liikmemaksude kogu
mise kord. Komisjon organiseeris 
kohe aruandeperioodi alguses 
kõikides teaduskondades liikme
piletite ja kaartide kontrolli. 
Avastatud puudused tehti teata
vaks laekuritele ning anti täht
aeg nende likvideerimiseks.

Aastaringse töö käigus- selgus, 
et püüdlikult ja hästi täidab oma 
ülesandeid komitee laekur sm. 
L. Inglist.

Tänu tublidele laekuritele 
(sm-d Kreis, Pihl, Haas, Põlendik 
jt.) on liikmemaksude plaan täi
detud. (Järg 2. leheküljel.)

Võõrkeelte
kateedris

Sõprus Leningradi ja Tartu 
Riikliku Ülikooli võõrkeelte ka
teedrite vahel kestab juba üle 
kümne aasta. Algas see TRÜ 
võõrkeelte kateedri liikmete kü
laskäikudest Leningradi selleks, 
et tutvuda oma suure naaberüli- 
kooli töömeetoditega võõrkeelte 
õpetamisel. Sellel järgnes Lenin
gradi võõrkeelte kateedri kollek
tiivi külaskäik Tartu. Viimase 
ülesandeks oli võitlemine ühisel 
rindel võõrkeelte õpetamise pare
mate võimaluste ja tagajärgede 
saavutamiseks NSV Liidu kõrge
mates õppeasutustes. Ja nii are
nes sõbralik koostöö mõlemate 
vanade ülikoolide võõrkeelte ka
teedrite vahel: TRÜ võõrkeelte 
kateedrite õppejõud esinesid Le
ningradi Riikliku Ülikooli tea
duslikkudel sessioonidel ettekan
netega, dots. O. Mutt kaitses Le
ningradis oma kandidaadiväite
kirja; inglise keele kateedri as- 
piranti E. Rebast j ühendatakse 
Leningradi Riiklikus Ülikoolis; 
toimub mõlemate kateedrite pub
likatsioonide ja helilintide vahe
tamine.

Laupäeval, 30. novembril oli 
meie ülikooli kollektiivil heameel 
vastu võtta Leningradi Riikliku 
Ülikooli saksa keele kateedri ju
hatajat sm. Spižarskajat, kes 
meid tutvustas 7. juulist — 4. au
gustini k. a. Weimaris peetud 
rahvusvahelise saksa keele semi
nari tööga. Need seminarid on 
muutunud traditsioonilisteks, 
kusjuures kordamööda juhivad 
neid eridistsipliinid. Käesoleval 
aastal oli kord kirjandusteadlaste 
käes.

Kirjandusliku sisuga loengud 
vaheldusid keeleteaduslikkudega, 
mille peamisteks teemadeks oli 
strukturaalne grammatika ning 
kõne- ja kirjakeele vahekord.

Teisteks üritusteks seminari 
käigus olid vestlusõhtud kirjan- 
dus- ja keeleteadlastega, prakti
line keel, eriti foneetikaharjutu- 
sed ning ekskursioonid Weimaris 
ja selle ümbruses. Huvitavamaks 
kujunes külaskäik Schilleri pai
ka Bauerbachi, kus ümbruskonna 
talunikud andsid vabaõhuetendu
se teemal «Wilhelm Teil».

Lisaks huvitavale ettekandele 
kuulati sm. N. Spižarskaja poolt 
SDV-st kaastoodud heliplaate, 
millest tehti koopiad, rikastades 
seega meie fonoteeki.

Arusaadavalt tekkis kuulajatel 
soov kord ka osa võtta sellisest 
sisukast seminarist SDV-s.

K. KANN

Jällenägemiseni
Grodnos

Balti liiduvabariikide ja Val
gevene NSV kõrgemate medit
siiniliste õppeasutuste VI teadus
lik konverents on lõppenud. Kõik 
külalised on juba koju jõudnud 
ja konverentsi korraldajad või
vad kokkuvõtteid teha.

Kuidas siis läks? Sagimist en
ne konverentsi oli tõesti palju, 
aga kõik läks hästi. Jäid rahule 
peremehed, jäid rahule ka küla
lised. Kõige kaugemalt olid täna
vu üliõpilased Jerevanist — 
L. Tšilingarjan ja V Demirjan. 
Ka nemad arvasid, et tasus tõe
poolest maha sõita nii pikk tee, 
Ainult et ilm oli liiga külm.

Oli tõepoolest, mida kuulata. 
Kirurgid muidugi arvavad, et 
nende sektsioon oli kõige efekt
sem — alloplastilised operatsioo
nid. Plastmassist aordid ja veenid. 
Sellel alal paistsid eriti silma Vil
niuse üliõpilased. Ent ka tavali
sed kirurgid ei lasknud end efek
tidest häirida, sest «. . .  ka kõige 
kuulsam tohter alustab ja lõpetab 
pimesoolega. Neuroloogia sekt
sioonis esines julgelt ja pälvis 
eriauhinna meie L. Solomatina, 
pediaatria sektsioonis võitis üldi
se lugupidamise Voroneži üliõpi
lane E. Lahhin. Ka teistes sekt
sioonides oli palju huvitavat, kõi
kidest on võimatu rääkida.

Ent ega ainult ettekannetel is
tutud. Käidi läbi kogu ülikool, 
tutvuii kateedritega, ei jäetud 
vahele ühtegi kliinikut, külasta
ti Klassikalise Muinasteaduse 
Muuseumi, nauditi küünlaval
gust ülikooli kohvikus.

Laupäeva hommikul oli lõpp- 
plenaaristung, seejärel sõideti 
Käärikule. Imetleti Lõuna-Eesti 
loodust Dr. Lenzner rääkis spor
dibaasi ehitamisest. Kokkutulek 
lõppes banketiga.

Jällenägemiseni tuleval aastal 
Grodnos!

Õnne
muusikamehele!

Sel õhtul kogunesid rahva- 
kunstiansambli liikmed järje
kordsele proovile klubisse õige 
varakult.

Nobedad käed kujundasid 
saaliuksele rahvuslikust vööst 
arvu «55», mis märkis rahva
pilliorkestri juhi E LM A R  
LU H A TSI uut eluaastat.

Pidulikus sõprusringis, millest 
võtsid osa ansambli vilistlased 
ning külalised, anti juubilarile 
üle lilled, kingitused ja Tartu 
Linna TSN Täitevkomitee au
kiri.

Rahvatantsijad soovisid~ «pa> 
pile» edu töös ja kõiki innusta
vat energiat edaspidigt. Statis
tika korras märgiti, et E. Luhatsi 
käe all on orkestris mänginud 
nelikümmend pillimeest.

Hiljem istuti ühises kohvi
lauas. Tütarlapsed eesotsas Eda 
Audovaga näitasid, et nad pole 
mitte ainult tublid tantsijad, 
vaid ka osavad perenaised.

A. TEDER

D IK T O R IT E  K O N K U R S S ,  

jätkub teisipäeval, 10. det

sembril k. 9— 13 ja 14— 18 

ülikooli raadiostuudios.

12. dets. kell 16 on poliitilise 

ökonoomia kateedris EKSKUR

SIOONI JUHTIDE järjekordne 

õppus.



TRÜ ametiühingu XIV 
konverentsi aruandest

RAHVASTE SÕPRUSE KLUBIS

(Järg)

Suure huvi ja kohusetundega 
töötas aruandeperioodil MASSI
LISE KULTUURITÖÖ KOM IS
JON, kelle tööd juhtis sm. J. See
der.

Massilise kultuuritöö alaste kü
simuste tutvustamiseks korralda
ti ametiühingu kultuuriaktiivi 
päev. *
klubiliste ürituste organiseeri

misel pööras komisjon erilist tä
helepanu kindlateemaliste, ideo
loogiliselt kõrgetasemeliste ja si
sutihedate õhtute korraldamisele. 
Käesoleval semestril on temaati
listele õhtutele lisandunud veel 
luuleõhtud.

Kultuurmassilise komisjoni töö 
oli eriti tihedalt seotud klubi 
tööga. Aruandeperioodil võttis 
kunstilisest isetegevusest osa 28 
mitmesuguses kollektiivis ca 750 
inimest.

Kui aruandeperioodi algul oli 
klubi töös suuri puudusi, siis vii
masel ajal on seal tunda elavne
mist tänu sm. A. Siimeri ja 
J. Seederi suurtele pingutustele.

MASSILISE POLIITTÖÖ K O 
MISJONI tööd juhtis komitee lii
ge sm. G. Rekker.

Komisjon pühendas peamist tä
helepanu aktiivsete kommunismi
ehitajate kasvatamisele ja kom
munistliku töössesuhtumise aren
damisele.

Seinalehtede sisulise ja vormi
lise külje parandamiseks peeti re
gulaarselt nõupidamisi seina
lehtede toimetajatega.

ÕPPE- JA TEADUSLIKU TÖÖ 
KOMISJONI juhtis sm. H. Rät
sep. Komisjon pööras tähelepanu 
tootmisnõupidamiste organisee
rimisele töölolevatele I kursuse 
üliõpilastele.

TÖÖKAITSE JA OHUTUS
TEHNIKA KOMISJONI kuuluk
sid aktiivsed ja kohusetundli
kud ametiühingukomitee liikmed 
V. Pisuke ja J. Raudsepp ning 
koopteeritud liikmed Füüsika- 
Matemaatikateaduskonnast G. 
Dementjev ja A. Jaagosild, Ars
titeaduskonnast H. Raaga.

Komisjoni poolt organiseeriti 
1962. a. detsembris töökaitseala
ne ühiskondlik ülevaatus. Kogu
ti materjali 1963. av töökaitse ja 
ohutustehnika kokkuleppe koos
tamiseks.

Komisjon on lahendanud tööta
jate kaebusi ja avaldusi ning

andnud konsultatsioone töösea
dusandluse ja ohutustehnika kü
simustes.

Aruandeperioodil on ka 
SPORTLIKUS TEGEVUSES saa
vutatud teatud edu. Hästi esine
sid üliõpilased vabariiklikel ja 
üleliidulistel spartakiaadidel.

Puuduseks on see, et ühisela
mutes ei ole veel täit hoogu võt
nud hommikvõimlemine.

Toitlustusküsimustega tegelesid 
TOITLUSTUSKOMISJONI esi
mees sm. M. Uibo ja teaduskon
dade poolt valitud 11 -ühiskond
likku kontrolöri.

Komisjon analüüsis toidurat- 
sioone ja menüüsid eesmärgiga 
selgitada nende toiteväärtus.

Komisjon on kontrollinud pro- 
fülaktooriumi tööd ja muid TRÜ 
toitluspunkte.

LASTETÖÖ KOMISJONI tööd 
juhtis komitee liige sm. Kreis. 
Töötasid laste laulu-mängurühm, 
spordirühm ja alates oktoobrist 
ka lastetuba.

TOOTMISKOMISJON (esimees 
sm. V. Kiis) on aruandeaasta 
jooksul oma tegevuses piirdunud 
peamiselt väiksemapalgaliste ad- 
ministratiiv-majandusala tööta
jate töötingimuste ja töödistsiplii
ni puutuvate küsimuste lahenda
misega.

TÖÖLISVARUSTUSKOMIS- 
JONI tööd juhtis komisjoni esi
mees sm. A. Laivo, abiks oli 
sm. L. Ellermaa.

Analüüsides BÜROODE TÖÖD 
leidis komitee, et paremini, sisu
kamalt ja asjalikumalt töötasid 
Ajaloo-Keeleteaduskonna, Õi
gusteaduskonna ja Arstiteadus
konna bürood.

Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna büroo tööd häiris ja takis
tas organisatsioonilis-massilise 
komisjoni lubamatu passiivsus.

Üldse tuleb puudusena märki
da õpperühmade ja kursuste vä
hest abistamist kommunistliku 
liikumise organiseerimisel.

Selleks, et ametiühingulisel tööl 
olevaile inimestele anda selle
alaseid teadmisi, rakendati möö
dunud õppeaastal tööle ameti
ühingu aktiivi kool. Osavõtt õp
pustest oli rahuldav. Paremini ja 
distsiplineeritumalt võtsid õppus
test osa Ajaloo-Keeleteaduskond 
ja Arstiteaduskond.

Konverentsil võeti vastu ük
sikasjaline otsus ametiühingulise 
töö parandamiseks tulevikus.

Konverentsil valiti uus komitee, koosseisus L. Pärl, K. Indre, 
H. Rätsep, A. Jents, E. Suits, V. Pisuke, J. Raudsepp, V. Kiis, 
M. Uibo, R. Kreis, A. Helbe, A. Laivo, L. Inglist, L. Stamberg, 
S. Kohu ja E. Ojand.

Kohvik-klubi nõukogusse valiti järgmised sm-d: M. Kukk, 
V. Soon, A. Lipping, H. Kalevi, U. Kolk, K. Tanimäe.

Klubi juhatus valiti 7-liikmeline: E. Aunmaa, E. Kaaber, 
T. Eimre, R. Aarik, A. õun, A. Paikre, K. Indre.

Konverentsil valiti veel revisjonikomisjon ja seltsimehelik ko
hus.

Jutewjnu ua&a>uigi fuvtma t&kk&jo&k&ja 
(Katja $.ukkata.HWie$a

1. Millal ja kus olete sündi
nud, kasvanud, õppinud?

Sündisin 1941. aasta septembris 
Tallinnas. Esimesest kuuenda elu
aastani elasin Saaremaal, mu ema 
ja isa on mõlemad saarlased (nii et 
jonni ja visadust jätkub). Koolis 
käisin kogu aja Tallinna I Keskkoo
lis. ~

2. Kuidas õppimine läks? Kas 
sportimine tuli iseenesest või 
keegi viis selleni?

õppimisega raskusi pole olnud. 
Läks hästi. Sportima hakkasin nii 
iseenesest kui ka viidi. Tegelesin 
paljude asjadega, küll ujusin, män
gisin palli, jooksin — ent see pol
nud teadlik treening. Sõber läks 
kergejõustikku tegema ja viis mind 
kaasa. Esimene treener oli Jaan 
-Pälling.

3. Milliste aladega olete veel 
võistlejana tegelnud? Milliste tu
lemustega?

Mängisin korvpalli. 1959. a. tuli
me kooli võistkonnaga Tallinna 
meistriks. Teistel aladel palju pea
le ühe treeningu teinud pole.

4. Miks spetsialiseerusite tõk
kejooksule? Kas mitmevõistlustel 
pole tahtmist proovida? Teie pa
rimad tagajärjed kergejõustikus?

Küllap täheldati loomupärast an
dekust. (Kalju Jurkatamm muigab).

Olin tegelikult varem, noore poisi
na, hirmus aeglane. Nii jooksin 14- 
aastaselt 100 meetrit 15,3 sekundi
ga. Teised minuvanused poisid said 
ikka 1— 2 sekundit parema aja. Aga 
kord võmlemistunnis pandi tõk
ked üles . . . Mulle istus jooks väga 
ja koos J. Pällinguga algas siis töö 
esimeste saladuste tundmaõppimi
seks.

Mitmevõistlust olen alati teha 
tahtnud. Niipea, kui tervis korda 
saab. proovin. Esialgu saan tulemu
se 6000 — 6200 punkti — paremal 
juhul.

Teistel aladel on paremaid tule
musi: 100 m — 10,6; 200 m — 22,0; 
400 m — 51,3; 110 m t/j — 14,4; 
200 m t/j — 23,9; 400 m t/j — 55,0.

5. Kaalukamad võidud? Edu
kaim aasta? Valusaim kaotus?

Tundub, et kaalukaid võite tõkke
jooksus ma saavutanud pole. Mui
dugi on mul hea meel 14,4 sekun
diga joostud 110 meetri üle — see 
andis nimetusele meisternimetuse 
õiguse.

Kaalukamateks võitudeks pean 
1962. a. Tamperes peetud Soome— 
Eesti maavõistluse saavutusi mõle
mal sprindidistantsil (100 m — 10,9 
ja 200 m — 22,2). Olin just para
nenud vigastusest ja eelnevat eri
alast treeningut polnud.

Edukaim aasta oli 1961. Valusaim 
kaotus oli 1962. a. NSV Liidu meist
rivõistlustel, kus ma 110 m tõkke
jooksu poolfinaalis kukkusin ja sel
lega luhtus finaalipääsemise võima
lus. Nii kaotasin arvatavasti ka 
sõidupileti Euroopa meistrivõist
lustele.

Ö\ie.n£aii&tü&a- 
õ&tu

Saalis kustub valgus. Lavale 
suunatud prožektor tumeneb. 
Tasasele muusikale liitub pidu-, 
lik hääl, mis jutustab Idamaast. 
Eesriie langeb lahti — laval on 
araabia kohvik. Mustad tummad 
varjud valgete linade taga tõs
tavad väärikalt kohvitasse. Me
loodia laiskleb. Diktor räägib ... 
Varjud kaovad eesriide taha. 
Diktor loeb ikka võrdlemisi ko
narlikku teksti islami usust.

Varjude mängu mõte iseene
sest pole halb. Ka 1. detsembril 
tuli kohvikustseen kenasti välja. 
Kuid ülepakkumine vähendab 
mõju. Kas oli vaja, et «1001 öö 
muinasjuttu» illustreerisid var
jud, mis aitasid venitada niigi 
aeglast tempot, lisamata see
juures ühtki uut mõtet? Hea oli 
türgi keele demonstreerimise 
idee. L. Seppel luges luuletust 
sisemise pingega, rahvas kuulas, 
tundis huvi. Kuid siingi oleks 
tahtnud näha rohkem hoogu.

Natuke elevust tõid saali 
pärsia naljandid, «Läti poeedi 
luuletus» jaapanlasest-torpee- 
dost oli jõuline ja sügav (kahju 
ainult, et ei öeldud poeedi ni
me). Üks õnnestunumaid numb
reid oli I. Soomere jutustus 
jogadest koos diafilmi näitami
sega. õhtu tipuks peeti õigusta
tult Vilimaa india tantsu. Mai
nida võib veel A. Kaalu vestlust 
Indiast, A. Lipsmäe esitatud 
katkendit Tagore’i «Aednikust» 
jt.

Üldiselt võib pidada õhtut 
kordaläinuks. (Kui hindest rää
kida, siis tublisti üle «rahul
dava»). R SK  liikmed püüdsid 
valgustada just neid maid, mida 
me kõige vähem tunneme.

M. K A L A M Ä E  
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7. Teie lemmik- 
sportlane?

Eeskujuks sport
lasena pean Valeri 
Brumelit.

8. Miks valisite 
just matemaati
ka? Tulevik sel 
alal?

Matemaatika liht
salt «istus» kooli

päevil. Teataval 
määral ei ole ras
kusi ka nüüd. Tule
vikus hakkan vist 
töötama program
meerijana elektron- 
arvutusmasinal. On 
võimalik ka mille
legi muule orien
teeruda, kuid see 
nõuab juba rohkem 
aega.

9. Kuidas tree
ningutest aega 
jääb? Loete? Pa

rim raamat?
Eelistate teatrit 

või kino? Paremad 
filmid?

Treeningud on 
viis korda nädalas.
Oma kolm tundi 
korraga läheb ikka 
ära. ülejäänud aja 
puhkan, kas aktiiv
selt või passiivselt — see sõltub 
tundest.

Loen. ükskõik mida mitte. Püüan 
ikka kätte saada paremaid teoseid. 
Viimasel ajal loetud raamatutest 
pean parimaks Jack Londoni teost 
«Martin Eden». Eelistan kino. Miks? 
Teatris ei tundu mäng loomulik. Ki
no eelistamise alla ei sea ma eesti 
filme. Filmidest paremad on olnud 
USA «12 vihast meest» ja NSV Lii
du «Inimese saatus». Vanematest 
filmidest on meeldinud «Rapsoodia». 
Mulle meeldivad tõsisemad, sügava 
sisuga filmid, neist on alati midagi 
•õppida.

10. On Teil elus olnud eesku
jusid?

Konkreetselt pole kedagi olnud. 
Edasi püüdma on mind tiivustanud 
mitmesuguste inimeste saavutused.

11. Mida hindate inimeses koi
ge enam?

Mõistuspärast tagasihoidlikkust, 
tahtejõudu ja . . .  ausust.

12. Milline peaks olema teie 
arvates täiuslik sportlane? Kes 
meie vabariigist selleni küüniks?

Sellele vastates peab kauem mõtle
ma. Lühidalt: üllas inimesena, hea 
sportlasena. Igal juhul peab tal ole
ma mõistust, ta peab olema intel
lektuaalselt haritud. Omad vead on 
muidugi igal inimesel,

Doonau polegi 
sinine

«Lubage edasi anda tervitused 
paljudelt noortelt, keda kohtasin 
reisil — eelkõige muidugi Tšeh
hoslovakkia sõpradelt, aga ka 
noortelt Rumeeniast, Ungarist, 
Saksamaalt, Mehhikost jm.»

Nii algas klubiõhtu rahvade- 
mokraatiamaade sektsioonis. Oma 
möödunudsuviseid reisimälestusi 
jagas endine TRÜ kasvandik, 

praegune Tõrva Keskkooli õpetaja 
L. Laanpere.

Paar kildu siit ja sealt. Oma 
silmaga nägid meie turistid, et 
Prahas on üle 300 torni

... Bratislava linnaväravast tu
deng käia 'ei tohi — «põrub» ek
samil ...

... Tšehhoslovakkia naispere tä
naval kõrget kontsa ei kanna ...

... Doonau polegi sinine, vaid 

hoopis must..,

Seda kõike peab ise nägema!

Prantsusmaa-õhtu
Soovitatakse küll enne Nuusta

kul käia ja siis alles Pariisi min
na, Aga Rahvaste Sõpruse klubi, 
kes alati Nuustakust kaugemate 
kohtadega tegeleb, ei pidanud ka 
seekord tollest «kuldsest põhi
mõttest» kinni. Järjekordsel ka
pitalistlike maade sektsiooni vest- 
lusõhtul siirdusime niisiis ikkagi 
Prantsusmaale ja Pariisi, oigugi 
et ainult mõttes.

Prantsusmaa-reisi muljetest 
rääkis Füüsika-Matemaatikatea- 
duskonna õppejõud sm. Unt.

Sm. Kann kõneles Prantsuse 
üliõpilastest. Ta iseloomustas 
prantslasi kui töökat ja südamlik
ku rahvast.

Heliplaadilt kuulati «Marseijee- 
si». Revolutsioonilise hümni sün
nilugu ja Aragoni luulet tutvus
tasid prantsuse filoloogia üliõpi
lased.

Lähemal ajal on kapitalistlike 
maade sektsioonil kavas Hispaa- 
nia-õhtu. Tulge kuulama!

K. KALK

Kaugõppija ja konspektid
Erialase kirjanduse, sealhulgas 

ka konspektide omamirie on täh
tis igale üliõpilasele, kaugõppija- 
le aga eriti. Avaldades täit tun
nustust TRÜ tegevusele rotaprin
di konspektide väljaandmisel, ei 
saa kuidagi hoiduda mõnest krii
tilisest märkusest,

ESITEKS. Miks on vähe kons
pekte raamatukogunduse eriala 
üliõpilastele? Vajaka on eriti sel
listest konspektidest, mille kohta 
kirjandus puudub (raamatu-aja- 
lugu, eesti raamatukogunduse 
ajalugu, rida teemasid bibliograa
fia alalt jne.). Loenguid peetakse, 
miks ei võiks neid paljundada?

TEISEKS. Kaugõppijal on ras-

Eesti sportlastest on mulle isik
likult jätnud kõige sümpaatsema 
mulje Arvi Lopato, kes tegeleb sa
muti sprindi ja tõkkejooksuga. Kül
lap sellepärast, et tunnen teda teis
test rohkeni. Heino Lipp on meie 
kõvem spordikorüfee — eeskujuks 
on ta kindlasti; teda kui inimest ma 
kahjuks ei tunne.

Kuulduste järgi küünib selle ta
seme täiuslikkuseni Juri Vlassov. 
Kõik tippsportlased on aga vähe
mal või suuremal määral egois
tid . . .

13. Räägite vahest pisut oma 
praegusest treenerist?

Hans Torim on just selline, nagu 
treener olema peab. Ta on hingega 
oma töö juures ja on igapidi hari
tud ning äratab lugupidamist. Te
ma on kaunis palju «süüdi» minu 
saavutustes. Ta on alati abivalmis, 
nii treenerina spordis kui ka ini
mesena elus. Muide, tema on väga 
lähedal täiuslikkusele.

14. Kommenteerige meie aja
lehe erilehekülge 22. novembrist 
(« Komsomoliprožektor i» küsitle
mise tulemused).

Tüdrukutele võib minu arvates 
teatud määral andestada. Kui nad 
aga juba ülikoolis on, ei tohiks ik
ka nii rumalad olla. «Ei tea» on 
siiski ausam, kui mitmesugused väl
jamõeldised. Lausa üllatav rumalus. 
Selgitada inimese silmaringi — see 
oli õige, originaalne üritus.

ke konspekte kätte saada. Palu
sin käesoleva aasta septembri 
algul TRÜ kirjastusgruppi paar 
vajalikku konspekti lunaga väl
ja saata. Ei mingit vastust. 
30. sept. saatsin teistkordse kir
ja, milles kordasin eelmist telli
must ja et vahepeal oli ilmunud 
veel paar mind huvitavat kons
pekti, siis palusin saata ka need. 
Oktoobri keskel täideti mu esi
mene tellimus, teine on täitmata 
seni.

Eeltooduga seoses kerkis üles 
küsimus; kas kirjastusgrupp on 
kohustatud kaugõppijaile lunaga 
konspekte välja saatma? Kui see 
kuulub kirjastusgrupi ülesanne
tesse, siis tuleks seal kehtestada 
kindel kord ja sellest informeeri
da ka kaugõppijaid. Kui pelja
takse, et konspekte saavad ka 
mitte-üliõpilased (on loomulik, et 
mpningate konspektide vastu 
tuntakse laiemat huvi), siis võiks 
ju kaugõppeosakonnast võtta 
kaugõppijate nimekiri.

Aasta-aastalt kasvab kaugõp
pijate arv. Vastavalt sellele peaks 
suurenema ka hoolitsus nende 
eest, eelkõige aga nende varus
tamine vajaliku kirjandusega.

H. HANSEN,
Aj aloo-Keeleteaduskonna 

raamatukogunduse osakonna IV 
kursuse mittestatsionaarne üli- 

üliõpilane

Tööst ja plaanidest
Administratiiv-ma j andusala j a 

Teadusliku Raamatukogu töö
tajad kogunesid ülikooli koh
vikusse, et tähistada L. Koidula 
120. sünniaastapäeva. Ettekan
dega luuletaja elust ja tööst 
esines sm. Liis R’aud. Igaüks 
tunneb Koidulat, kuid mitte 
kõik ei tunne teda kui inimest 
ja just seetõttu pakkus kuuldu 
elavat !huvi.

Kohvitassi juures istudes kuu
lati Koidula luuletusi ning mõ
ningaid laule meie mees- ja 
naisansambli esituses.

Õhtut võib lugeda igati korda- 
läinute hulka. Kindlasti hoolit
seb meie kultuurikomisjon selle 
eest, et taoline üritus ei jääks 
viimaseks.

Edasi on meil kavas korral
dada 22. detsembril ühiskülastus 
«Estoniasse». Vaatame «Uinuvat 
kaunitari». Palume kõiki osa- 
võttasoovijaid registreeruda 
oma ametiühingu rühmaorgani- 
saatori juures hiljemalt 15. det
sembriks.

A. NIELSEN

15. Mida soovite ülikoolikaas
laste^ ja spordisõpradele?

Mina näiteks tahaksin väga palju 
asju teha, kuid lihtsalt ei jää aega. 
Treeningud võtavad suure osa. Spor
dis tuleb kõvasti tööd teha, kuid 
sport ei tohi kunagi muutuda ees
märgiks omaette. Peab elama ja 
töötama nii, et kui kunagi spordi 
maha jätad, oskad ka muud teha. 
Soovin palju indu ja tahtejõudu! 
f Alati võita ei saa kusagil. Soovin 

kõigile ebaõnnestumiste puhul mit
te meelt heita!

Teie deviis iseendale?

Per aspera ad astra!



Ptofeswt Helmut Kadad 60-aastane Teadlased sünnivad otsingutes
9. dets. saab 60-aastaseks tun

nustatud pedagoog ja teadlane, 
kriminaalõiguse ja -protsessi ka
teedri juhataja professor Helmut 
Kadari.

Juubilar sündis Tallinnas, kus 
omandas ka alg- ja keskharidu
se. 1922. aastal . asus ta õppima 
Tartu Ülikooli Õigusteaduskon
da, mille lõpetas 1926. a. kiituse
ga. 1929. a. kuni 1931. a. töötas ta 
Tartu Ülikooli juures teadusliku 
stipendiaadina kriminaalõiguse 
alal, alates 1931. aastast aga sa
mas õppejõuna. 1929. a. omistati 
talle magistri teaduslik kraad. 
Kahel korral, nimelt 1929.—1931. 
a, ja 1933.— 1935. a. töötas ta tea
dusliku stipendiaadina välismaal. 
1935. a. sügisel jätkas ta õpeta
mist Tartu Ülikoolis, lugedes kri
minaalõiguse kursust 1936. a. ala
tes professori kohustetäitjana, 
1938. a. jaanuarist peale aga era
korralise professorina. Alates 
1938. a. oli ta ka õigusteaduskon
na dekaaniks.

Nõukogude võimu taaskehtes
tamise järele töötas sm. H. K a 
dari kriminaalõiguse kateedri ju- 
hataja-professorina ning sama
aegselt ka teaduskonna dekaa
nina.

Saksa okupatsioonivõimud val
landasid juubilari Ülikooli teenis
tusest. Pärast Nõukogude Eesti 
vabastamist asus tema uuesti töö
le kriminaalõiguse ja -protsessi 
kateedri juhata ja-professorina, 
millisel kohal ta töötab ka prae
gu. 1944. a. kuni 1947. a. oli ta 
ühtlasi ka teaduskonna dekaa
niks.

Professor H. Kadari on välja
paistev pedagoog ja üleliiduliselt 
tunnustatud teadlane. Tema su
lest on ilmunud töid üleliidulis- 
tes ajakirjades, Tartu Riikliku 
Ülikooli Toimetistes, rotaprindil 
paljundatud õppevahendeid ja 
mitmeid käsikirjalisi teaduslikke 
uurimusi. Tema on esinenud kor
duvalt aktuaalsete teaduslike et
tekannete ja sõnavõttudega kon

verentsidel nii Eesti NSV-s kui 
ka teistes liiduvabariikides. Eriti 
tuleb aga esile tõsta käesoleval 
aastal ilmunud õpikut «Nõukogu
de kriminaalõigus. Üldosa», mille 
toimetajaks ja peamiseks auto
riks on professor H. Kadari.

Professor H. Kadari peamiseks 
teaduslikuks huviobjektiks on 
olnud kriminaalõiguse üldosa 
probleemid. Nimetagem
ta seisukohti kriminaalvastutuse 
aluste, kuriteo koosseisu, kau- 
saalseose, hädakaitse, tingimisi 
süüdimõistmise jt. küsimustes.

Pingelise kutse
töö kõrval on 
juubilar aktiiv
selt osa võtnud ka 

ühiskondlikust 
tööst. Tema oli 

Õiguseteadus- 
konnas ÜTÜ or
ganiseerijaks, oli 
korduvalt ning on 
ka praegu ÜTÜ 
Õigusteaduse osa
konna teadusli
kuks juhendajaks. 
Juubilaril on suu
ri teeneid õppe
metoodilise töö 
väljakujundami

sel õigusteadus
konnas.

Professor H. K a 
dari on alati nii 
enda kui ka ka
teedri tööd ~ tihe- 
äalt sidunud prak
tikaga. Eriti tuleb 
esile tõsta tema 
tööd Eesti N SV  

kriminaalkoo
deksi projekti 

koostamise k8mis- 
jonis.

Soovime juubi
larile tema täht
päeva puhul õn
ne, tervist ja rau
gematut energiat 
edaspidiseks vil
jakaks pedagoogi

liseks ja teaduslikuks tegevuseks.

Õigusteaduskonna
kollektiiv

Astronoomia on teadus tormi
lise minevikuga ja veelgi põne

vam a tulevikuga. Üha uusi ini
mesi seob end tähtede maailmaga. 
Ja kes ei peaks siis kosmosest 
rohkem vaimustuma, kui mitte 
meie põlvkond, kõik need, keda 
võlub tänapäeva romantika ...

Kui Jaan Ojaste 1959. a. pabe
rid meie ülikooli füüsikaosakon- 
da tõi, oli tedagi vallutanud ast
ronoomia ...

Praegu on Jaan Ojaste viiendal 
kursusel. Peab ütlema, et tal ve
das. Tema ülikoolis viibimise aeg 
langes ühte astronoomia revolut
siooniga meie vabariigis — aas
tail 1958—63 kerkis Tõraverre 
uus obsefvatoorium. Nüüd töötab 
noor astrofüüsik Jaan Ojaste 
Tõraveres. Ta on õppinud lahuta
ma päikesekiirt üksbkosadeks ja 
saadud spektri abil avama tähte
de maailma. See on filigraanne 
töö, nõuab aega ja püsivust. Hil
juti lendas meist mööda järje
kordne komeet. Jaan Ojaste sai 
selle spektri. Läks nädal, enne 
kui saadi kindlaks teha, mida en
dast kujutas see juhuslik külali
ne. Aga komeet oli selle aja jook
sul jõudnud juba ei tea kuhu.

Ent revolutsioon pole veel lõp
penud. On olemas suurepärased 
tingimused teaduslikuks tööks — 
Tõravere kohal on selge taevas, 
läbipaistev õhk, vaatlejat ei sega 
ei suits, ei elektrivalgus, ei linna
kära.

ON  OLEM AS  noor astrofüüsi
kute kaader. Noortel ei ole kül

laldaselt kogemusi, neil tuleb veel 
palju õppida ja otsida, ent ometi 
annab just noorus tööle erilise 
võlu, innu ja loomisrõõmu. P U U 
D U V A D  aga ajakohased vaatlus- 
riistad. Tartu tähetornis oli küll 
pikksilm, ent astronoomid peavad 
seda juba rohkem ajalooliseks 
vaatamisväärsuseks.

Ainuke meie suurim astronoo
mia vaatlusriistade tehas asub 
Leningradis. See ei suuda korra
ga varustada kõiki observatoo
riume selliste unikaalsete aparaa
tidega. Sellepärast võtsidki Tõ
ravere noored astrofüüskud kätte 
ja hakkasid ise konstrueerima 
vastavaid vaatlusriistu.

Ühe sellise vaatlusriista kallal 
töötab praegu ka Jaan Ojaste. 
Kuigi noor astrofüüsik tunneb 
erilist huvi muutlike tähtede vas
tu, tuleb spektrograaf univer
saalne.

Tõraverel seisab ees suur tule
vik. Praegu tühi vaatlusjaam 
ootab uut võimsat ref lektorit, 
peagi hakatakse ehitama suurt 
vaatlustorni. Tõraverre kerkib ka 
uus hotell, mis hakkab lahkelt 
vastu võtma külalisi — astronoo
me teistest linnadest. Lõplikult 
kujuneb välja Tõravere teaduslik 
profiil — muutlike tähtede ast
rofüüsika ja kosmograafia — 
õpetus universumi üldisest ehitu
sest. Selleks ajaks on rajatud 
kindel õpetlaste kaader, kelle 
noorem põlvkond saab oma tead- 
lasepalge just praeguses töös ja 
otsinguis.

I. P. PAD ER N IK
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Ma mäletan Arvo Valtoni esi
mest juttu, mida ma kunagi 
«Noorusest» lugesin. See oli 
«Lauad». Peab ausalt ütlema, et 
see laast mulle eriti ei meeldinud. 
Lakoonilisus tundus väljapressi- 
tuna ja üldse näis kogu asi roh
kem originaalitsemise poole kis
kuvat.

Järgmine, mis kätte sattus, oli 
«Kõbi», mille lugemise järel oli 
mul positsioonide loovutamise 
tunne. Te ju teate, mis tähendab, 
kui antipaatia hakkab vastu en
da tahtmist sümpaatiaks muutu
ma.

Praegu tunnen ma Valtoni vas
tu tõsist sümpaatiat. Ei tea, mis
sugusel määral võib seda moti
veerida, sest eks ole tema juttu- 
destki raske rääkida mingisugus
te teiste sõnadega kui need, mis 
«Veidras soovis» paberile pan
dud.

Küllap on kõige aluseks tore 
lähedustunne, mis üle hulga aja 
tuleb Valtoni kaudu jälle meie 
juurde. On ka teatud kartus vaa
data neid, kes võiksid olla eelkäi
jateks, sest ma näen seal Tajnra- 
saaret ja Krustenit. Tihti räägi
takse rahvuse temperamenti näi' 
tavatest kirjanikest. Ärgem ol
gem tagasihoidlikud: Valton on 
väga soome-ugrilik kirjanik. Se
da tõestab harmoonia, side loodu
sega, selge naeratus.

Näiteks «Kolm etüüdi».
Valtonile on ette heidetud sü- 

žeetust ja dedramatiseerimiskat- 
seid. Tõesti, võtame kasvõi laas
tu «Plahvatus». Siin pole ühte
gi tegelast, keda oleks nime
pidi nimetatud; laast algab õhki
mise ettevalmistamisega ja kul
mineerub plahvatuse hetkel. See
on siin üpris eriskummaline katse 
ehitada kirjandusteos üles mitte 
inimvahekordade pingele, vaid 
n.-ö. «tehnikalisele».

«Plahvatus» on muidugi äär
muslik näide. Aga sellisedki ju
tustused, nagu «Kolmasvahetus», 
«Kolmteist peenart», «Armastus» 
—- siingi ei juhtuks nagu midagi. 
Tõsi, ei juhtu. On elu, reljeefsed 
karakterid — selline, nagu iga 
päev elatakse.

Oma kirjanduslike vastaste üle 
ironiseerides ütleb Valton oma 
laastus «Ilus päev»:

«Sellest ajast peale sai mul 
teadmine, nagu oleks ladus väl

jamõeldis kirjatööde puhul ette 
igapäevasest elust.»

Kuid Valton kirjutab igapäeva
sest elust ja leiab siin rohkem 
poeesiat kui mõni luuletaja oma 
fantaasia parimas vormis olles.

«Läbi vaguniakna», «Mõõduka
tele», «Öö», ka «Kolm etüüdi» ... 
Need, kes armastavad täpseid 
žanre, võiksid neid lugeda proo- 
saluuletuste hulka. Muide, ega 
lahtritesse jaotamine Valtonile 
midagi loe.

Veider soov. Valtoni jutte läbib 
tõesti üks soov. Kord varjatud 
allvoolus, kord ainult hingeõhu 
puudutus, muutub see selgeks 
deklaratsiooniks proosaluuletuses 
«Mõõdukatele».

Meenutage öist tsehhi, unist in
seneri ja imelikku rahutust täis 
poissi «Kolmandas vahetuses», 
pensionäri «Mehes puhkusel», va- 
gunirataste tagumist ja igavest 
kiirust luuletuses «Läbi vaguni- . 
akna».

Kõik mõistavad, millest ma 
räägin. Valton esineb nooruse ni
mel. Rahutus. Igavene poisikese- 
likkus. Mitte vananeda, mitte 
muutuda vanemaks tusaseks här
raks.

Valton naeratab noorusele lu
batud iroonilist naeratust «Süü
distuskõnes» ja «Sukatripis», 
«Ämbris» ja «Ebatüüpilises uus- 
aastaöös». See pole nurga tagant 
piiluja, vaid elust osavõtja muie.

Samas muutub ta kurvaks. 
«Veidras soovis» on kaks juttu, 
mis tõusevad suure üldinimliku 
traagika tasemeni.

Üks on «Uksi puhastamas» — 
lugu šveitsrist, kes armastas uksi 
rohkem kui inimesi, hoolimata 
sellest, et uksed pole midagi ise
seisvat, vaid on tehtud inimeste 
poolt inimeste jaoks. Hetkeline 
inspiratsioon on saanud üldistu
seks.

Teine, «Uudishimu», on asi, mil
lest ei saa vist rohkem rääkida, 
kui öeldud. Lugege.

Sest see maailm paneb naerma 
ja teeb kurvaks.

Lõpuks aga meenutagem Dyga- 
ti «Teekonna» lõppu, kus on öel
dud, et elu näib päris meeldiva
na, kui tema vastu leida väheke 
heatahtlikkust.

Omavahel: Arvo, ma ootan si
nult head kaasaegset romaani.

MATI UNT

«Kõik meist jääb 

inimestele — nii 

hea kui ka halb. 

Ja selles peitubki 

meie kadumine 

või meie surema

tus.

... Kogu tehtud 

töö — see ongi 

meie elu.»

Millele aplodeerib 
kogu Leningradi 

Puškini-nimelise 
Akadeemilise Draa
mateatri hiigelsaal? 
Kas näidendi sisule 
või näitleja N. Tšer- 
kassovi kirjeldama
tule talendile?

Meid haarab tõe
lise inimese elutee. 
Tema igavene opti
mism, tema põhjatu 
teadmistejanu, tema 
siirus, tema püüd 
mõista kõike, tunne
tada kõike, viia kõik 
lõpuni.

Me aplodeerisime

Inimesele, kes otsib, 
Inimesele, kes üt
leb: «Mu töö — see 
on mu hingamine, 
see on mu elu.»

Ei tohi elada as
jata, ega surra iga
veseks.

S. Aljošini 3-vaa- 
tuseline draama 
«Kõik ijääb inimes
tele» mõte ja isegi 
idee lahendamine ei 
ole meile võõras. 
Mäletame väga hästi 
kinofilmi «Ühe aas

ta 9 päeva», kus 
peategelane, samuti 
teadlane, astus meie 
ette põhiliselt sama
sugusena: lõpuni au
sana, lõpuni ise
endana. Inimene 
kaob — viimse hin
getõmbeni uskudes 
ellu — seegi on 
ühine.

Ometi ei sega ju
ba ette tajutav la
hendus meid näi
dendile täielikult 
kaasa elamast. See

on elu ise, mis 
nõuab meilt vastust, 
järelemõtlemist ja 
kindlaid hinnan
guid akadeemik 
Dronovi suu läbi.

Võidurõõmutseme 
koos Dronoviga isa 
Serafimi üle. Kogu 
meie elu on meile 
püha. Teie jõud on 
meie nõrkus, papp 
Serafim. Ja nõrgad- 
ki muutuvad järjest 
tugevamaks ...

Hämmastab autori 
haruldane oskus an
da kergesti trafaret
seks ja vaimulikku 
ebaiusutavalt ruma
laks muuta võivat 
stseeni nii delikaat
selt ja mõjutalt.

S. Aljošin nõuab 
oma näidendis seda, 
mis erutab meid kõi
ki, sunnib mõtlema, 
juurdlema. «Igaüks 
peab endalt küsima, 
milleks ta elab. Iga
üks peab sellele ala
ti olema valmis 
vastama.»

Eesriiete vahelt 
taanduvad dekorat
sioonid, kogu ting
likkus. Jäävad vaid 
põletavad problee
mid. Seal, kõigi ees 
laval teed kokku
võtteid, annad vas
tust SINA ISE.

Leningradlased 
aplodeerivad. Ole
me uhked Inimese 
üle.

S. Aljošini «Kõik 
jääb inimestele» jõu
dis Tartusse «Len- 
filmi» kaasabil. Nõu
kogude Liidu rahva
kunstnik, Riikliku 
preemia laureaat 
N. Tšerkassov ke
hastab siingi pea
tegelast.

Filmimeeste käes 
On igasuguse idee 
avamiseks tavaliselt 
palju rohkem või
malusi kui teatril. 
Sedapuhku aga po
le neid kahjuks osa
tud kasutada.

A. PRINTS

3C&(ifia(L lüiigi (1878-19H5)
1. detsembril täitus 85 aastat innustaja. Käesoleva sajandi esi•

andeka maalija Konrad Mäe mese veerandi «kunstitalade»
sünnist. Lava- ja spordiharras- A. Laikmaa, Kr. Raua, N. Triigi
tajast käsitöö-õpilasest sai Tar- kõrval on K. Mägi silmapaistev
tus energiline rahvusliku kunsti kuju. Tema aktiivne osavõtt

K. Mägi. Valgjärve maastik.

kunstiühingu «Pallas» asuta
misest, pedagoogiline töö sama
nimelises kunstikoolis ja näi
tuste organiseerimisel seovad 
teda tihedalt meie kultuuri
looga.

Maalijana on K. Mägi meie 
kunstis erilisel kohal: tema sä
rav värviderikkus oli uudseks 
kontrastiks X IX  sajandi akadee
milise kunstisuuna pruunikale 
koloriidile. Tema Norra, Pariisi, 
Itaalia vaadetel ja kodumaa 
järvedemaastikel on ühine deko
ratiivne iseloom. Siiski ei saa 
K. Mäe loomingut pidada «vai- 
balikuks», sest seda kannab üha 

uue looduse tunnetuse sisemine 

pinge. Veneetsia iseloomustami

seks on meister kasutanud hoo

pis erinevaid koloristlikke la

hendusi kui Lõuna-Eesti maas

tike jaoks. Väljendades värvi 

(mitte joone) kaudu oma elamu

si, on ka meie kodumaa peisaa- 

žid meeleolukalt koloriidirikkad, 

mitte tagasihoidlikult hallikates 

toonides. Eriti hästi on K. Mägi 

tajunud looduse avarust õhulis- 

tes Saadjärve vaadetes, andes 

värvirikkalt edasi nende oma

pära ja oma loodusest inspiree

ritud elamusi.
N. RAID



„Komsomoliprožektori"
silmaga

Meie seisukoht
Järjekordne «Komsomolipro- 

žektori» reid kontrollis õppe-
jus (Tendal ja Reinberg). V. Laa
nemäe oli luba küsimata ära

tööst osavõttu. Tulemused olid sõitnud. Ülejäänud lihtsalt «ma- 
kaugel sellest, et olla rahulda- gasid sisse», 
vad.

Sõnadeta lugu Heikki Tam
mest loengupäeva hommikul.

1. Füüsika-Matemaatikatea- 
duskonna pedagoogilise osa
konna IV kursus. Dialektilise
materialismi seminar. PUUDU- . . .
SID: MATI KAMMISTE, LEHTE materjali ka ise vastava kirjan- 
KIRSI, MARET MÖLS, KIIRA duse abil labi töötama.

Kirjutises «Mõtteid ühe mõtteva- tamist. See vaid kahjustaks kollek-
hetuse mõtte üie» {«Tartu Riiklik tiivide arengut. «
Ülikool» nr. 31. 29. nov. 1963. a.) 5. Kollektiivide liikmeskonna
avaldas sm. V. Ruttas mõningaid suurendamise ja järelkasvu kind-
seisukohti, mis on rajatud ekslike- lustamise huvides on vajalik veelgi
le oletustele oma naabri, Tartu üli- parem organiseerimistöö ja koori-
õpilasmeeskoori suhtes. Et tõde ja- laulu laialdasem propageerimine

Võib-olla lükatakse sellel kur- misi rühmades arutatakse Vii- lule seada, avaldame alljärgneva üliõpilasperes.

^ n f t a u l T k u n '“ S u l ^ o n  ы“ е bÜK°  k°,OSOlek ‘0imUS A-'sarve Ä lt °ffis t .m d Ä e s S S : V . \ » E  S d a f S Ä  Sjffikuni .oengul. 011 14. novembri paiku. nis. oma sõnavõtt subjektiivsetele ole-
jäänud ainult kursuse büroo? Majandusteaduskonna II kur- Täiesti alusetult on sm. Sarve tustele ja jõudis nende varal ekšli-
(komsomoligrupi organisaator Suse üliõpilase Aino Lepa arva- viid,ud ühendusse Tartu ke järeldusteni Veelgi kahetsus-
woiio P ö m t m L n  + u j  u  jV, ГГТ, Üliõpilasmeeskooriga. Meeskooril vaarsem oleks, kui see sõnavõtt
Helle Farnamagi). tes vabandab meditsiimloengult pole kõnealuse artikliga mingisu- tõesti kajastaks kogu üliöpilasse

3. Õigus-Majandusteaduskonna Puudumist NLKP ajaloo õppi- eušt seost ega ole ta seda ka ins- gakoori seisukohta.
rahanrlncp priharn пт кпгчпс mme. «Ausona, tõesti esimest риееппиа. 7. üliõpilasmeeskoor on alati suh-

: - . , V U 1 kordn ninidm in'» 2- Oleme arvamisel, et sm. Sar- tunud ja suhtub tunnustavalt oma
13-liikmehsest oppegrupist kohal P _ • . ve pakutud lahendused on sama- naaberkollektiivide töösse ning
7. Mida ütlevad selle kohta kom- Loetelu voiks jatkata rohkem võrra vastuvõetamatud nii Tartu näeb meelsasti meie ühise ülesan-
somoli eruninreaniqaatnr М ягр kiii -ühe veeru ulatuses. Aga fakt Üliõpilassegakoorile kui ka -mees- de huvides senisest veelgi tiheda-
somon grupiorgamsaator Maie faktiks —  ouudumiste nrot- Koorile. mat koostööd ja üksteise sõbralik
Mauring ja oppesektori juhataja Jaab tabctiks; puudujrgte prot Le[am kõjk koorü on ku mõlstmist.
Saima Aron? sent on ebanormaalselt suur. oma olemasolu niivõrd õigusstanud,

Kas on koigil kursustel ja grup- et poleemika ühe või teise vajalik- Tar,u ühoptlasmeeskoori
4. Bioloogia-Geograafiateadus- pides hakatud sellele mõtlema? kuse üle on tarbetu. juhatus 

konna IV kursusel puudusid dia
lektilise materialismi loengult 
3 bioloogi, 2 botaanikut ja 
2 taimefüsioloogi.

Maimu Mäeorg näiteks «tun
dis ennast hommikul veidi hal
vasti» ja leidis, et on võimeline

ORLOVA, ENE POMERANTS, 
AIME RAUDKATS, AITA V AS
SIL. Kirsi ja Pomerants tööta
vad õpetajatena. Teiste puudu-

KOHTUMISI ÜHISELAMUTES. 

Tiigi tn. 78. Toa nr. 95 leidj
mise põhjusi pole teada. Ette- sime kell 9 terves koosseisus
käändeks tuuakse seda, et õppe- kodust. Raviosakonna II kur-
jõud ei suuda ainet eesti keeles suse üliõpilased Anne Lepner,
küllaldaselt edasi anda. Kuid Hille Piiri, Inna Andresson,
omapoolseid ettepanekuid kur- Melita Kutti, Aime Jürison olid
sus esitanud ei ole. Niisiis — «tõesti unustanud, et praegu on
põhjuseks on kas laiskus või NLKP ajaloo loeng». Küsisime
aine mittetundmine. Ka järgmi- Paul Lugalt, kes on kursuse
seks loenguks või eksamiks vai- komsomolisekretär. Vastuseks
mistumine ei vabanda. Kursuse oli õlakehitus. Kõrvalseisvad tü-
komsomolibüroo pole seda küsi- tarlapsed aitasid Pauli hädast

4. Ei saa pidada õigeks isetege- «Tartu Riikliku Ülikooli» teime- 
vuskollektilvide suhtes meelevaldset tuselt: Käesolevaga lõpetame mõtte-
korraldust või kergekäelist katse- vahetuse üliõpilaskooride kohta.

Sport ja üliõpilane
Kas tõesti tuleb eraldada distada osakondade spordiorga-

teineteisest need kaks? Muidugi nisaatoreid, kelledest paljud tee-
mitte. TRÜ tublid sportlased on vad seda tööd alles esimest
tuntud kogu Nõuikogude Liidus, kuud. Füüsikute organisaator
Kes ei tunneks TRÜ korvpalli- aga tähendas koosolekul, et oma
naiskonda, Valve Lüütseppa või osakonna sporditööst pole tal
kergejõustiklasi Ants Nurmekivi aimugi, sest ta olevat selles
ja Kalju Jurkatamme? Kuid ne- ametis alles 3 (!) minutit. Ma-

must arutanud.
2. Geograafiaosakonna IV kur-

välja: «Sä ise ju oledki!»

mad moodustavad ainult murd
osa suurest üliõpilasperest. Kui
das aga on lugu teistega?

Õppetöö algusest on möödu
nud kolm kuud . . . .  On toimu
nud kaks suurt massiüritust: rid? Ilmselt selleks, et organisee- 
orienteerumine ja murdmaa- rida sporditööd osakonnas, kur- 
jooks. Ja tulemused? Kiitlemi- sustel. Iga organisaator peab 
seks pole küll põhjust. Oli osa- võtma endale südameasijaks

temaatika pedagoogilise osakon
na spordiorganisaatorid ei su
vatsenud aga koosolekule il
muda.

Milleks üldse on organisaato-

TOOMAS
TENDAL,

KIVIMÄGI, REA Luga: «Sel korral polnud nad 
AILI REINBERG, kohustatud tulema, sest näidati 

REIN JUURMAA; VIRVE LAA- filmi. Aga ega nad nagunii po- v 'äwtt.t w m a i  
NEMÄE, ANNE LAUMETS. Ka- leks tulnud.» '

Sekretär ei tea, kas puudu-

- . <<Miks teie üliõpilased puudu- j . sulTü^^^vabaifdab kondi, kust tuli võistlema vaid tõmmata kaasa oma kursuse
sus, 17-st üliõpilasest kohal 10. sid 26. novembril NLKP ajaloo ^ Tatiana Pruhasko paar inimest. kaaslasi. Tuleb vestelda inimes-
Puudusid ANNE ALLPERE, loengult?» end latjana rruhasko- p t leida nende huvialad.

. «Igaühel ole malakaga sel- ö ’
Puudujate arv igas osakon- jas,» ütles keemiaosakonna spor- Heaks mõtteks on kursuse-

nas, kursusel, grupis PEAB diorganisaator hiljuti toimunud siseste spordivõistluste korral-
Füüsika-Matemaatikateadus- damine. Talv pole enam mä-

«KOMSOMOLIPROŽEKTOR»hei inimesel oli vabandatav põh-

Miks juhib Õigus-Majandus
teaduskond ?

konna spordiorganisaatorite nõu- gede taga. Et ametlikku suusa-
pidamisel. Kas tõesti arvavad päeva sel aastal pole ette näh-
tulevased keemikud ja mate- tud, oleks rõõmustav, kui iga
maatikud, et poolesaja aasta kursus omal algatusel veedatks
pärast areneb nende baasil vähemalt' ühe päevagi suuskadel.

y5älja_ suure pea ja kidurate püüdku iga üliõpilane päevas
kate-jalgadega inimtõug. spordile pühendada vähemalt
toepoolest. meeldib rohkem oil 1Q minu-titki. Selle asemel, et
«jpudel sulti». hommikuti põõnata poole ka- 

.. , , , 1 «Meil pole aega». Seda lauset heksani, võib igaüks tugevdada
Esmaspaeval, 9 detsembril kuuleb rö̂ kem kui sageli. Mui- tervist kergete võimlemisharju-

kell 19̂  algavad V  Kingissepa dugi> üliõpilane €i saa eriti kii- tustega.

de ja sekundite võitmiseks. Kur- \ o r w a m  » S i  deldf  , va?a aia rShkuSe v№ ku sP°rt «ndale kindelsus võttis oeaaegu 100%-liselt osa vo}suu;sea KQrupams.^ ^szmeset Kuid kuidas j0Uavad sus need „a „T01„iM ^ ei.

S P O R l> S P O R T * S P Ö R T
Korvpall

(Algus ajalehes nr. 31)
* U , sus võttis peaaegu 100%-liselt osa

Kolmandal kursusel tehakse „4lmps.p4t matkast suuskadel Tar- Paeval 0n «võistlustules»
sporti märkamatult. Ainult talve , t. bnicra meeskonnad kui ka naiskonnad,
tulekuga muutuks nagu midagi, “ j f s u u s Ä -  10' detsemMl mänglvaä mehed
Otepää poiss Peeter Rahi ei karda jiseu kaasa vnmastei suusamai , t

Kolmas kursus teeb sporti roh-

Kuid 
:< tähed»?

Kõiges ei saa kindlasti süü-

koht tudengi päevaplaanis!

J. K U IV K A E V

11. detsembril naised, 
sembril uuesti mehed.

12. det-

Ä f S i s n o r d l '  kem kampaanialikult. Orientee- Naiste esimeses alagrupis T O S t C O O r ä t l d ä l t  T < Ä ü d ü Ü W . d ß d
lelt kursuselt tulevad talwpordi- v-eti Qsa massiUseit, mängivad Õigus- ja Majandus- I  J IU I a i l U t t l l  Jlelt kursuselt tulevad  ̂talispordi- rumisest võeti osa massiliselt, mängivad õigus- ja Majandus-

^üftamiseksVaOrienteerun^sjooks kursus pääses esimeste hulka, teaduskonna, Arstiteaduskonna
-«Si Jooksurajal seevastu käisid üksi- II kollektiiv (III-IV kursus),

tenti sei sugisei KOJLieKxnvsei Spordiorganisaator Eha Tir- Ajaloo-Keeleteaduskond ja Bio-
kaasa ла tulemused olid parema- man ajles omandab kogemusi, loogia-Geograajiateaduskond.

sus on aga «imekursus» (üks ma- Teises alagrupis: Kehakultuuri-

Kolmas õppus lektorpropa- 
gandistidele toimub teisipäeval 
10. detsembril (mitte esmaspäe-

21Г к Г 2Ш МеПе1 val> 9• dets- na° u esialgu teata’ zw  kg, л ivieijei ti) vabariikliku ühingu «Tea-

TRÜ tõstepõrandal saavutati 
järgmisi tulemusi. Sulgkaalus: 
1. Tõnisson (Kehakultuuritea 
dusikond I)
(Aj aloo-Keeleteaduskond)

jandusosakonna tudeng leidis, ShÜaselt^Teine kursus - 1 teine teaduskond> Arstiteaduskonna I 167,5 kg. Kergekeskkaalus: 1. dus>> Tartl  ̂ linnaosakonna ruu-
et «teie teine ja meie teine on tuee- kollektiiv (I ja II kursus) ja H a ’v (Ajaloo-Keeleteaduskond) 21■ J™ nl h
\ri\u ,'ih eH  R p IIp I «imekursus». beal on eriti tuge ........... .........................  « k o r  ь.„ о  Ш  korrusel). I kursusele esineb

kursuse^on fordis k^asa toidud vad suusatajad ja orienteerujad, 
see värskus fa hoogsSs, mida pai- inimesed löövad kaasa hingega 
j ude juures viimati keskkoolis Oigus-Majandusteaduskonnast

Füüsika-Matemaatikateadus- 
kond.

— 252,5 kg, 2. Kaljumets 
(Kehakultuuriteaduskond I) —
232,5 kg. Kergekeskkaalus: 1.

j— j ~  ,****»„*» ...-----  _ ., .. . ., Meeskondade I alagrupp: Ke- Meister (Kehakultuuriteadus- . , nn TT
näed. Evi Hansumäe sõnade järgi on võrsunud rida silmapaistvaid hakultuuriteaduskond, õigus- ja kond I) — 275 kg, 2. Kukk Puse algus kell ^-00. jj kur su- 
kes ise õpib sellel kursusel, ei ole sportlasi, neid on siin praegugi. Majandusteaduskonna koondis, (Kehakultuuriteaduskond II) — fele tutvustab sm. M. Kasemets 
kedagi vaja kaasa vedada, tahe- Meistersportlased Anne Vaikmaa Arstiteaduskonna I kollektiiv 265 kg. Keskkaalus: 1. Tammet \oengulise too organisatsiooni ja 
takse sportida, armastatakse ke- Evi Hansumae (korvpall), (j ja ц  kursus), ц  alagrupp: (Arstiteaduskond) — 370 kg, uhmgu «Teadus» tegevust Tartu  

hakultuuri. Jooksukrossist võeti He.^n H °ii° (aerutamine), tublid Arstiteaduskonna II kollektiiv 2. Väärtnõu (Matemaatika-Füü- *mnas- õppuse algus kell *8.15. 
osa 1009c-liselt. Siin oli näha, et I Järgu sportlased Vello Nigol (/jj ja vi kursus), Füüsika- sikateaduskonnast) — 360 kg. *

T --- ---- 1— flpiiat.ennisV A m  Tsntamm faeru- Matemaatikateaduskond, Bio- Poolraskekaalus: 1. Toimet (Ke-ei joostud VTK  normide ega ke- (lauatennis), Ain Isotamm (aeru-  _ ______ ~mr.n.q'n±ua. л.
halise kasvatuse arvestuse pärast, tamine), vabariigis ja väljaspool loogia-Geograafiateaduskond ja hakultuuriteaduskond IV) —
siin joosti t e a d u s k o n n a  au võistlev edukas ratsamees Andres Ajaloo-Keeleteaduskond.
q q s Saue, vabariigi parerhaid mudel-

Esimene kursus tegi orientee 
. umises tublilt kaasa. Tuleb roh
kem sisse elada, küllap siis ka alal esimese kolme hulka tulnud
teised alad alla annavad. Aime Kivestu; ülikooli võrkpalli-

Majandusteaduskonna tulemu- koondises mangib Hillar Karm.
sed spordivallas on enamasti ana- Loetelu veniks pikale,
loogilisel põhjusel teistest maha Kui viimastel ülikooli meistri-
jäänud — tüdrukute vähene osa- võistlustel korvpallis tuli õigus-
võtt. Majandusteaduskonna naiskond

Poisid hiilgasid lauatennises ja kindlalt võitjaks, siis võis juba
korvpallis, tüdrukud nokitsesid lootma hakata. Nüüd võib päris 
siin-seal omaette.

dots. J. Kalits teemal «Kuidas 
pidada vestlusi ja saavutada 
kontakti kuulajaskonnaga», õp-

Alatiselt tegutsevas agitpunk-
r.rr, c j tis nr- 8> Vanemuise tn. 46, toi-
257,5 kg, 2 Korge (Arstiteadus- mu^ teisipäeval, 10. dets. kell 19

ййШ1ше лих-sue letti ux-iwxtce- lendureid Tiit Kell, suvel Eesti Teaduskondade korvpalli- 1 ~s ^ ’̂ K^Lk^tfinritS- ^ t u m i n e  Tartu Linna TSN
. K-uisusj и ас ec meistrivõistlustel sõudmisel kahel võistkondade esindajate koos- lus- f.^PP (Kehakultuuritea alalise tervishoiukomisjoniga.

^ 1S!f „ ^ bI Ü ? aaS V ,IUlÜ . rt :  S H Ä Ä T Ä  olek on ,aupäeval, 7. detsembril ^.Wpuks filmid: «Ohvrid süü-
kell 17 V. Kingissepa tn. võim- (Ajaioo iveeieteaauskona) -siu distavad», «Asi oh seda väart,

kg. Uliraskekaalus võitis esi- jack».

« Komsomoliprožektori» 

õiendus

koha Võngri (Ajaloo-Keeletea
duskond) — 230 kg.

Agitpunkti juhataja

Meie

Aga praegu? Ka siin lõpetas hüvasti jätta, 
mullu ülikooli terve rida teadus- Oigus-Majandusteaduskonnas
konna spordi tugisambaid, prae- on veel palju ära teha, ei ole
gused diplomandid on aga prakti- «imekursused» veel kõik. Tahtsin

Karikad parimate tulemuste , , ,
eest tõukamises (145 kg) ja Autokursuste 2. ruhma voe-

. . .  ... . . В-tõste kogusummas (370 kg) takse soovijaid täiendavalt juur-
шишш 1ШМШ xNuuw vmu йот» ajalehe ule-eelmisse võitis Tammet .(Arstiteadus- de- Semmarid^ on esmaspäe-
kindlalt «punase laterna», sildiga numbrisse on <,komsomolipro- kond). võistkondlikult olid pa- v.ti ke а 14- 7 ja neljapae-

sattunud remad: 1. Ajaloo-Keeleteadus- V1̂  }  . ,,ni mart
kond — 47 punkti, 2. Kehakul- sini- Oppesoit toimub eri graa-
tuuriteaduskond I — 42 punkti, ,

3. Matemaatika-Püüsikatead us- Soovijaid registreeritakse

žektori» süü läbi 

järgmised vead:

1) A. Liivak (õigusteadus
K U Ö C U  aiüiuillctxiuiu  vJii ciga arwii- « i iu c ft .u iö u ö c u »  VC C I л ш л ,  j. a u  и м и  ---- ------V  , 7 ------ -— ---  n о! т ю л е

kai Eesti mitmesugustes kohtades, näidata, et huviga ja hea organi- konna II kursus), mitte A. Vaks kond 21 punkti, 4. Kehakul- ■_ . fbwtiwm tel
Neljas kursus, kus õpib ka Anne seerimisega võib jõuda liidripo-
Vaikmaa, on üldiselt tubli, seal sitsioonidele. On ju teistes suure-
õpib muide möödunud-aastane mates teaduskondades ka häid
vabariigi meister vehklemises sportlasi rohkem, aga vajaka jääb

ütles, et Ngo Din Diem on Laose tuuriteaduskond IV 

poliitik; 5- Arstiteaduskond

20* punkti, keemiahoones (keldrikorrusel 
18 punkti* asuvas auto-motokabinetis).

2) Tammert (Bioloogia-Geo-
6. Kehakultuuriteaduskond II

vcimranipw омшшо1 1ш т и ц  eSa vujena jaau ° 12 nunkti
Mare Nupp, kes rahvaste sparta- tahtmisest. Juristidel-ökonomisti- graafiateaduskonna I kursus) ^

Toimetaja J. FE LD B A C H

«Тарту Р и й к л и к  Юликоол» («Тар-

kiaadil kaitses ENSV au. Siin on del ei ole veel kogu organism pole lugenud kolme viimase
Aialnn-Kpplpfpaduqknnna võist- ТУСКИЙ государственный университет»)... .с___  ________  ______ _______  Ajaioo xveeieteaausKOnna võist r Харху Эстонской ССР. Орган Тарту-

tublisid matkajaid, orienteeru- terve, tugev ja edasipuudev, kuid , iookqil1 Wil1 eoc+ikPP̂ Pirt konnale võib avaldada kiitust gcoro государственного университета
jaid. Alpinist Anu Post käis lõu- tuum on juba olemas. Ja see on J ш Kun eestlKeelseia Hans Heidemanni nim. trükikoja

na pool mägesid vallutamas ja hea. See lubab oodata tulevikult teoseid, kuid on lugenud УШЙ;^ | а£j ^ nj ^ ise eesi-
leiab ka siin aega kontrollpunkti- rohkemat. H. RÄTSEP  keelseid.

RAHVUSRAAMATUKOGU

T. SAK
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 9375. MB-10086.
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XVI aastakäik

Saa heaks õpetajaks!
Kes kõlbab koolmeistriks? Mis

sugune peab olema tänapäeva 
peuagoog? iviiks ei saa igast dip- 
lomiomanikust head õpetajat? 
Miks purouo mõne ülikooli lõ
petanu peaagoogistaaž 3 aasta
ga? Kuiaas peans õppima, et nil- 
jem oskaks õpetada? Kes? lViiks? 
Missugune? Kuidas?

suunas ikka tehtud ka. Ja mitte

JA KU S  K A N D A ?
Toivo Ehrenpreis jätkab: 

«Loengutel kindlasti. . .  aga res
torani minnes ma küll ette ei 
paneks. See, kes on istunud seal 

Esimene küsimus tundub na- juba pikemat aega, kuigi mina 
gu ülearunegi. Kas peab kom- ehk tõstan oma esimest ja vii- 
munistlik noor kandma noor- mast pitsi, vaatab mind, klaasi, 
sooühingu rinnamärki? märki ja võib teha järelduse:

Ilmtingimata! «Sellised on need kommunistli-

komsomolimärki ?
Ma ei seadnud endale ees- kud noored!» Ta ei näe asja si-

märgiks kontrollida märgikand- su, vaid ainult pilti silmade ees.
mist üldse. Seda polnud vaja, See ei tõstaks kuidagi noorsoo-
sest juba pealiskaudne pilk üt- ühingu autoriteeti...»

on* IHkiirmH halvad. Asi Vaatame, kuidas lähenesid kü-
_  , 8 . teosammuI- simusele A A D O  K IU D O R V  (ar-
Enne kui asüsin kirjutama vutusmatemaatika I k.), AN TS

Rohkem olgu 
otsivaid noori

Ülemöödunud nädala lõpul ko
gunesid ülikooli UTU osakondade 
esimehed ja ringide liikmed 
Teaduslikku Raamatukokku, et 
koos teadusala prorektori 
J. Tammeoruga vaagida teadus
liku töö küsimusi.

Prorektor iseloomustas meie 
ülikooli kui teaduslike tööde ar
vult seni üht parimat Nõukogude 
Liidus, (üliõpilastelt 470 ja õppe
jõududelt 673 teaduslikku töod), 
Kahjuks kipume aga käesoleval 
aastal tööde arvu poolest vii
maste hulka jääma. UTU rin
gide tööst võtab aktiivselt osa 
ligi 1500 üliõpilast, s. o: peaaegu 
pool üliõpilaste arvust. Kaugele

ainult pedagoogilise ' praktika ?du. vftlesin paljude üli- R O O P A L U  (füüsika ikagoogi- väljaspoole meie vabariigi piire
jooksul. Üheksa II kursuse üli- .0 , i  ^a nimelt nendega. Use haru I k.) ja HAN S
õpilast viibisid kaks päeva Kää- . tänavu esimfest korda astu- K L A U K S  (matemaatika peda-
rikul ja õppisid pioneeritarkusi. sisse ülikooli uksest. Mida googilise haru I k.). Märke, mi-
Nüüd on nad tõelised pioneeri- arvavad nemad, eri algorganisat- da oled õigustatud kandma, on

^ sioonidest tulnud noored?juhid... Lapsed ootavad koon- шиша nooreu? palju. Kõiki korraga rinda pan-

dusi alati pikisilmi... LEINI M Ä G I (eesti filoloogia n.a e* s<̂ *' Matkale minnes valid
TRÜ komsomolisekretäril * k.): «Peab kandma!. . .  Kui kindlasti turismimärgi. Võistlus-

Küsimused erutasid, panid к  Adamsonil on põhjust rõõmu üliõpilane kannab vormimütsi, r^.sl!e so‘tes on _s“ l rinnas spor-
motiema ja reageerima. Aruieiu tunda. Sest parem olgu 9 «hin- tunneb ta tugevamini sidet enda diühingu või mõni meistrimärk,
õnnestus. Ega neid küsimusi gega» pioneerijuht! kui 99 «hin- Ja ülikooli vahel. Kandes rinna- Paljud kasutavad siin analoogiat,

Ibuusika-Matemaatikateadus- getut»... Aga päris rahul märki, tunneb kommunistlik tulles järeldusele, et komsomoli-
konna pedagoogilise haru kom- K. Adamson siiski pole.* Sest noor samuti, et ta on kindlami- marki kantakse ainult komso-
munistiiKe noorte koosoieKUl ü8. juba ta küsib: «Miks ei võiks n* seotud oma organisatsiooni- molikoosolekutel ja üritustel,
novemurii keegi ette lugenud, pioneeri juhtidena töötada nii &a* Kuigi kommunistliku noore *ms on seotud sinu kui
Iseenesest kerKisid, ettekannetest kaua, kuni käiakse ülikoolis?» käitumine peab alati väärima te- kommunistliku noorega,

siginesid. Tekib elav vaidlus. Mõni ikka ma nimetust, aitab märgikand- On neid, kes vabandavad en-
arvab, et selleks ei jää aega. mine^ehk vältida nii mõndagi

Algul kuulati küllakutsutud Aga teine: «Õigem oleks igaühel Pisivääratust...»
õpetajate arvamusi, bona jvottis endalt küsida, kas jätkub taht- TO IVO  EHRENPREIS (Oi-

mist...» Jõutakse otsusele, et gusteaduskonna I k.):
kooliga tuleks tegelda I kursu- «Kui oled astunud kommu- kus räägitakse kommunistliku
sest peale. nistlikuks nooreks, tuleb kanda noore südametunnistusest! Ni-

Miks õpib suhteliselt vähe märki...»  melt sellest küljest tuleb lähe-

Tuleb kanda. Nii väljendasid neds ka märsi kandmlse'e.

verivärske peaagoog A. Simm. 
Diplomi sai ta tanavu suvel, 
tunde annab töölisnoortele. 

«Raske on õpetada. Palju ras-

nast sellega, et Ü LKNÜ  põhikir
jas puuduvat vastav punkt. Nad 
võiksid põhikirja hoolikamalt lu
geda. Kui palju on seal punkte,

kem kui õppida,» ütles ta. Peda- inimesi ÜET-s? Muidugi, aja- 
ajal andis nappus on suurim vabandus.googilise praktika 

A. bimm nn. briljantseid tunde. 
Kui koolis ei olnud katseriistu, 
sus vus neid tunni tarüeks üli
kooli laboratooriumidest. Mui
dugi tundsid õpilased huvi, sü
venesid ainesse ja «jagasid» 
füüsikat. Nuud aga, pärispeda- 
googi polves, on raskusi mone 
linibamagi katseriistaga. .Lae
nama minna pole kuskilt, selleks 
et ise valmistada, jääb koge
musi napiks.

Teooriaga on asjad rohkem 
juttis. Monest ülikoolis kuulatud 
kursusest on kasu peaaegu igas 
tunnis. Näiteks teoreeulme men- 
haamka, aatomi- ja tuumafuü- 
sika.

Hoopis halvad on aga lood 
metoodikaga. Ülikoolis vist ei

kiire ennast kõik. Aga kniks siiski ena- Kas kanda? Kus kanda? Kus 
mik sellest aru ei saa? Vastused sobib? Kus mitte? — kõik need 
olid jälle «üksmeelsed»: «Kui küsimused otsustab kommunist-

on tuntud meie arstide, füüsi
kute, matemaatikute jt. tööd. 
Kuid siiski, kas kõik võimalu
sed on ammendatud? Nii ette
kandja kui sõnavõtjad (T. Nils
son, P. Järve jt.) leidsid, et kau
geltki mitte. Kõigepealt võiks 
teaduslikku tööd tegevate üli
õpilaste hulk ulatuda jube 
praegu 75—80%-ni — kui rinr 
gidest kaoksid nn. «surnud liik
med».

Meil on Toomel väga hea raa
matukogu, mille fondid (eriti 
teaduse ajaloo kohta) on Nõu
kogude Liidus rikkalikumaid. 
Paari viimase aasta jooksul on 
neid fonde kasutanud ainult 
mõni (!) TRÜ üliõpilane.

Peaks ehk looma kontakti Le
ningradis ja mujal väljaspool 
meie vabariiki õppivate eesti 
üliõpilastega, et saada vajalikku 
kirjandust, sest raamatukogude
vahelise abonemendi kasuta
mine võtab küllaltki palju aega.

Real teadusaladel esineb veel 
raskusi välismaal ilmuva eri-

Vahel on tõesti väga 
Praktikumid ... Eksamid ... Se

mestri lõpp>... Kinos tahad ka teised> siis ka m ina>)(> Ent paljud liku noore südametunnistus. Iga- alase kirjanduse hankimisega 

nUsaniä surnul« Tuleks aga ehk ^ k a n n a v a d !  päevase korraliku riietuse Juurde л— -— „ „ . . „ w ,  

hoopis mõelda, kuidas oma aega Kurb, et nende paljude sekka iga märk, ja kui sa valid 
paremini iaeada? ei kuulu kõik kotnsomoliaktivis- selleks komsomolimärgi. näitad,

Küsimusi aina kerkib. Kõiki tid.. Vaevalt veenab kedagi kiri- J™1 tugevasti tunnetad oma
korraga lahendada ei jõuagi, kuõpetajate lööklause: «Käige kuulumist kommunistlikku noor-
Muist jäävad «tagavaraks» — m»nu sõnade, mitte minu tegude soouhingusse kui noorsoo polii 

rühmakoosolekutele vaagida: järgi.»

P. LIAS
Parimate kommunistlike noor

te isiklik eeskuju ja oskuslik sel-

Clhest tocedast sõidust
Udune novembrihomrnik ja tavamat, kui oli Rakveres nähtu,

kakskümmend unist nägu bussi- Sealne' Kurtide Laste Internaat -
... .. akendest välja vaatamas — nii kool on ainulaadne vabariigis ja

õpetata metoodikat metoodiliselt algas pedagoogikaringi «huvireis» õpetamismeetodite poolest üks
õigesti. _Ka klassijuhatajatoo RakVere ja Porkuni poole. Vaa- omapärasemaid ka kogu Nõuko-
kuulub kõvade pähklite huika: tamata äpardusele rattakummi- gude Liidus, õpetajad, kes töö-
tihti ei oska õpilastega umber <jega sõitsime lõbusa lauluga ja tavad niisuguses koolis, peavad
kaia. Kaks kolmandikku nabast paaritunnise hilinemisega Rak- tundma tohutut armastust oma
ajast kulub selle pahkli katki- vere internaatkooli treppi. elukutse ja laste vastu. I klassi
närimiseks. Tehes kokkuvõtteid ringkäigust tuleb inimene, kes ei kuule ja

Sm. Simm soov; fab metoodika mööda kooli, võib kindlalt öelda: seetõttu ei oska sõnagi rääkida,
loengute asemele beminare. Se- sün elavad lapsed hästi. Rõõmus- Teda tuleb algul õpetada hääl-
minarides tuleks tegelda füü- tav on see, et õpilastel on tundu- dama üksikuid silpe, alles siis
sikaõpikutega, neid uurida, oma- vait rohkem vabadust kui tava- sõnu ja sõnaühendeid. Kui II
vahel võrrelda, leida nende head ijse kooli internaadis, kus igal klassis poiss ütles lõunasööki vas-

tilisse organisatsiooni; märk on 
üheks sinu poliitilise teadlikkuse 
näitajaks.

Rõhutan — sellisele järeldu
sele jõudsid I kursuse tudengid.

Kommunistlikud noored vane
matelt kursustelt! Mida olete 
teinud, et see arvamus neis säi
liks? Teist ju võetakse eeskuju.

J. PAJU

(küberneetikas näiteks).

Üliõpilaste teaduslik tegevus 
peab tihedalt olema seotud 
praktikaga. Meie teaduslikus 
raamatukogus kasvavad järjest 
kataloogikastide read. Kas ei 
oleks üheks suureks ja kasuli
kuks tööks uurida, kuidas liht
samini fondist raamatut leida, 
kuidas tuleksid üldse fondid 
paigutada, et neid kõige efek
tiivsemalt kasutada?

See on ainult murdosa ülesan
netest, mida seekord raamatuko
gutöötajad soovitasid. Käed kül
ge, olgu rohkem otsivaid ja 
juurdlevaid noori!

A. P A A SM A

ja vead.

Noored pedagoogid pidagu 
meeles, et sellest, kas nad oska
vad õpilase küsimustele õigesti 
ja põhjalikult vastata, sõltub 
autoriteet. Seepärast — teadmi
sed olgu laialdased. Suudetagu 
väljenduda lihtsalt ja selgelt... 
Pedagoogiks ärgu õppigu see, 
kes asja vastu huvi ei tunne. 
Parem olgu kolm «hingega» pe
dagoogi, kes töötavad 30 aastat 
kui 30 «hingetut», kelle staaž 
küünib 3 aastani. Kõige parem 
aga: 30 tõelist õpetajat!

Oma pikast pedagoogitööst pa
jatab õpetaja L. Tanimäe.

— Ei leidu elukutset, kus töö 
ei tunduks vahel ääretult väsi
tav. Aga pole vist elukutset, 
mis kütkestaks rohkem kui töö 
lastega!

— Armasta ainet ja lapsi, siis 
on elu talutav.

— õpetaja peab teadma nii 
laiuti kui sügavuti.

_Kõik kuulavad. Sm. Tanimäe 
võlub kuulama. Kui oskaks kord 
ka ise niiviisi kütkestada ...

sammul on juures kasvataja. Siin tu võttes «tänan» asemel «tere»,
siis IX klassis 

võisime bioloogia- 
tunnis kuulata 
üsna asjalikku 
vastust kolba ehi
tusest.

Varem me ei 
osanud ette kuju
tada, kuidas on 
kurtide juures 
lood distsipliiniga. 
Nüüd nägime, et 
nad on võib-olla 
rohkem distsipli
neeritud kui ta
valised lapsed. 
Piisab õpetaja ja- 
lapõrutusest (mis 
meid esialgu ülla
tas ja ehmataski) 
ja tunni normaal
ne rütm on juba 
jälle tabatud. Jäi 
mulje, et seal suh
tuvad lapsed õp
pimisse tõsisemalt.

peavad kohustuslikust õppimis- See on lühidalt ühest toredast
tunnist osa võtma ainult puudu- sõidust. Aga see pole kaugeltki

Esimesi tipa-tapasid on selles like hinnetega õpilased. Iseseisev kõik pedagoogikaringi tööst. Kui-
1 tundide ettevalmistamine kasva- gi sõit mainitud koolidesse oli sel

A R S T IT E A D U S K O N N A  tab lapses kohusetunnet ja vastu- aastal esimene suurematest tiri-
T E A D U SLIK  K O N V E R E N TS  tust. tustest, käib ringis töö pidevalt.
Täna lõpeb ülikooli Arstitea- Kui liikusime mööda maja rin- Üliõpilased tegelevad rea uuri-

duskonna teaduslik konverents, gi, meenus igal sammul S. Ran- mustega pedagoogikavallast. Pas-
mis algas 10. detsembril. Konve- namaa «Kasuema» (see on ju siivseid pealtvaatajaid meil ei
rentsi töö toimub sektsioonides, kirjutatud Rakvere Internaat- ole. Enne tööde esitamist tahame
Ära on kuulatud mitukümmend kooli elu põhjal). Pilk peatus need ära kuulata oma ringis, et
ettekannet kõige mitmesuguse- kord ühel, kord teisel poisil-tüd- oleksime ka ise kursis sellega,
matelt arstiteaduse aladelt. Ule- rukul ja otsis Kadrit, Sassi, En- millega tegelevad ringikaaslased.
vaadet konverentsist lugege ricot, Sveni. Pildil: tund Kurtide Laste In-
raeie ajalehe järgmisest numbrist. Porkunis ootasime veelgi huvi- ternaatkoolis. N. JA ANU S

Vene-eesti kirjandus
suhete konverentsilt

M Õ TTEID  JA  M ÖTTEJU PPE

«Vene kirjanduslike suhete uurimisele pühendatud teaduslik 
konverents» — selline oli ta ametlik nimetus. Aset leidis ta 
2.—4. detsembrini. Korraldaja: Tartu Riiklik Ülikool (täpsemini: 
vene kirjanduse kateeder).

Kolme päeva jooksul kuulati ära 15 ettekannet, kusjuures 
6 neist olid vene kirjanduse kateedrilt, 3 eesti kirjanduse kateed
rilt, ülejäänud väljastpoolt ülikooli (muuhulgas ka B. Jegorov 
Leningradi ülikoolist ja A. Vilsons Läti NSV TA Keele ja Kir
janduse Instituudist). Sissejuhatavalt kõneles S. Issakov vene- 
eesti kirjanduslike suhete uurimise põhiprobleemidest. Sellest ja 
ka enamikust teistest ettekannetest (K. Taev, E. Laugaste, H. Peep, 
V, Bezzubov) jäi kõlama mõte: teha on ääretult palju, uurida on 
hädasti vaja, aga tehtud üpris vähe. Siit soovitus ürituse algata
jale — vene kirjanduse kateedrile — sellised konverentsid saagu 
traditsiooniks, nad toimugu ka edaspidi mõne aasta takka. Võib
olla isegi igal aastal, sest piisab ju ka 4—5 heast ettekandest, et 
konverents ära pidada. Kõnealune tunduski liiaks üle koorma
tud olevat.

* * *

Auditooriumi moodustasid peamiselt vene filoloogia üliõpila
sed. Ääretult vähe oli Tallinna teadlasi, peaaegu niisama vähe 
eesti filoloogia osakonna üliõpilasi — mõlemaid vaid üksikud. 
Eks see kõnele huvist, suhtumisest. Ainult ühiste jõududega saab 
midagi olulist ära teha. Muide, üliõpilaste osavõttu mõjutas kind
lasti ka konverentsi aeg: kaks istungit toimusid hommikupooli
kul, loengute ajal. Kas see on otstarbekas?

* # *

Vististi polnud kuulajate hulgas ühtki võõrfiloloogi ei kateed
rist ega kursustelt. Oleks ära kulunud! Vene kirjanduse kateeder 
on leidnud oma õige koha; oluliseks uurimisalaks on siin vene- 
eesti kirjandussuhted. Saksa keele kateeder ja inglise keele katee
der on vastavas valdkonnas üsna vähe ära teinud (selle järgi ot
sustades, mis avalikkuse ette jõudnud). Ega see vähem oluline ole 
meie kultuuri seisukohalt, eriti- mis puutub saksa mõjudesse.

Sellega ei tahaks veel punkti panna. Jäi ju konverentsist ter
vikuna positiivne mulje, veendumus, et ühe väärt asjaga on jälle 
algust tehtud ning lootus, et sellele algusele järgnevad edasised 
teod.

H. VIIRG



KAKS AASTAT TRU LEKTORIGRUPI TÖÖD
Kaks aastat tagasi pandi alus 

ühingu «Teadus» TRÜ liikmes- 

grupile. Eeloleval teisipäeval, 17.

detsembril algusega kell 15 toi- 

mub Õpetatud Nõukogu saalis va

bariikliku ühingu «Teadus» TRÜ 

liikmesgrupi II konverents, kus

vaetakse möödunud aastate jook
sul tehtud tööd ja kavandatakse 
sihte kitsaskohtade likvideerimi
seks. Selleks, et kogu aima mate- 
ri pere oleks informeeritud meie 
lektorite grupi tegevusest, kõne-

* leme sellest käesoleval konve- 
rentsieelsel leheküljel.

2. Organisatsioonilisest tööst Arvude asjalikus keeles

I.

TRÜ-l on populaarteaduslike 
loengute ja vestluste pidamiseks 
paremad eeldused kui miš tahes 
teisel kollektiivil meie vabarii
gis. Kusagil -mujal Eesti NSV-s 
ei ole teadmiste levitajate rida
desse koondunud nii paljude 
erinevate alade spetsialiste, kes 
oleksid samaaegselt kõrge kvali
fikatsiooniga pedigoogid. Ülikoo
li õppejõu nimi annab auditoo
riumile õiguse oodata teadusli
kult kõrgetasemelist ning vor
milt paeluvat ettekannet. Need 
erakordsed eeldused aga seavad 
samaaegselt meie kollektiivile 
tõsised kohustused. Rahvas ootab 
ülikooli lektoritelt õigusega pal
ju. Oleks loomulik, et iga 
ülikooli õppejõud kuuluks tead
miste levitajate ridadesse.

Senini on TRÜ lektorite grupp 
tulnud edukalt toime tema ette 
seatud ülesannetega. Nii täideti
1962. aasta plaan 124%-liselt 
(ettenähtud 1500 loengu asemel 
peeti 1867). 1963. aasta plaani 
(1600 loengut) täitsime Suure 
Sotsialistliku Oktoobrirevolut
siooni 46. aastapäevaks. 1. det
sembri seisuga oli liikmesgrupi- 
le laekunud vormistatud saate- 
iehti 1899 loengu, vestluse ja 
ekskursiooni kohta. Võttes ar
vesse detsembrikuus peetavaid 
loenguid, aga samuti asjaolu, et 
küllaltki palju senistest on kas 
«akadeemilise hajameelsuse» või 
mugavuse tõttu jäänud tänini 
vormistamata, võime väita, et 
meie lektorite poolt 1963. aastal 
peetud loengute koguarv ületab 
tunduvalt kahe tuhande piiri. 
Seega anname umbes 40% kõi
gist ühingu Tartu linna osakon
na lektorite loengutest, samal 
ajal kui meie lektorite koguarv 
moodustab linna Toengupidajäte 
üldarvust veidi üle 30%.

Viimastel aastatel on Tartus 
populaarteaduslike ettekannete 
maht märgatavalt suurenenud. 
Veel 1957. aastal esinesid kõik 
Tärtu lektorid kokku 1833 kor
ral, 1963. aastal ületatakse aga 
juba 5000 piir. Samaaegselt on 
teadmiste levitamise ühingu töö 
läinud ikka enam ühiskondlikele 
alustele. Tartu linna üle 700-liik- 
melise lektorite väesalga kohta 
tuleb ainult üks koosseisuline 
töötaja. TRÜ liikmesgrupp töötab 
aga täielikult ühiskondlikus kor
ras. See asjaolu seab igale ühin
gu liikmele kõrgendatud kohus
tused — olla täpne ja korrektne 
nii loengute vormistamisel kui 
liikmemaksude tasumisel. Liik
mesgrupi juhatusel on kasutada 
üksnes moraalse mõjustamise va
hendid ja ta loodab, et neid tu
leb meie kollektiivi suhtes ka
sutusele võtta üksnes eesrind
laste esiletõstmiseks.

Meie liikmesgrupp alustas 
tegevust 12 sektsiooniga, kuhu 
kuulusid kokku 215 lektorit. 
Liikmesgrupi tööd juhtis 7 ini
mesest koosnev juhatus, kes 
valis esimeheks H. Palametsa ja 
vastutavaks sekretäriks H. Lut- 
riku. Kahe aasta jooksul on 
juurde tulnud kehakultuurisekt-. 
sioon ja liikmete arv küünib
1963. aasta lõpul 250-ni. Samal 
ajal on mitmesugustel põhjustel 
grupist lahkunud 41 liiget, nii et 
juurdekasv ulatüb 76-ni.

Juhatus on piaanud aruande
perioodi jooksul 9 koosolekut, 
nendest 4 koos sektsioonide esi
meestega. Ühingu tegevuse edu
kus sõltub olulisel määial tööst 
sektsioonides. Seal, kus sektsioo
ni esimees võtab asja südamega, 
on ka tulemused rõõmustavad. 
Kui sektsiooni esimees on ainult 
ameti- ja aukandja, siis pole ka 
imeks panna, miks töö ei taha 
kuidagi edeneda. Positiivses 
mõttes tuleks esile tõsta peda- 
googikasektsiooni esimeest
A. Lunget, majanduse sektsiooni 
esimeest V. Türki ja füüsika- 
matemaatikasektsiooni esimeest 
P. Kardi. Alarmeeriv on olu
kord teadusliku ateismi sektsioo
nis, kus juba pikemat aega puu
dub esimees ja töö vägisi soi
kuma kipub.

Juhatusele võib õigustatult 
ette heita seda, et pööratakse 
vähe tähelepanu sektsioonide 
tööle. Pidevama kontrolli ja 
suunamise korral oleks see 
olnud hoogsam ja sisukam. 
Praegu aga kipuvad nii mõnedki 
üritused liialt venima ja ei 
anna soovitud resultaate. Ka

oleks asjale kasuks tulnud suu
rem kollegiaalsus juhatuse töös, 
rohkemate ülesannete andmine 
juhatuse liikmeile.

Liikmesgrupi juhatusel on ku
junenud koostöö ühingu Tartu 
linna osakonnaga ja TRÜ  
parteikomiteega. 24. aprillil
1962. aastal arutas EKP  TRÜ  
komitee oma koosolekul lekto- 
ritegrupi tegevust ja võttis 
vastu vastava otsuse. Kahjuks 
viidi otsus ellu vaid poolikult ja 
hiljem pole parteikomitee selle 
täitmist enam arutanud. Uus 
liikmesgrupi juhatus ootab, et 
ülikooli ühiskondlikud organi
satsioonid tunnevad edaspidi 
lektorite töö vastu pidevat huvi. 
Sellest, et ainult aasta lõpul, 
mil vajatakse andmeid aruand
luse tarvis, lektoreid meelde tu
letatakse, on vähe.

Poolikult on ellu viidud ka 
TRÜ nõukogu otsus 30. oktoob
rist 1962, millega loeti popu
laarteaduslik töö suurt tähtsust 
omavaks kateedri tegevusalaks, 
peeti vajalikuks annoteeritud 
temaatika koostamist ja kohus
tati kateedreid ning ÜTÜ-d as
tuma samme üliõpilaslektorite 
kasvatamiseks. ÜTÜ-ga on pee
tud mitmel korral läbirääki
misi; ÜTÜ nõukogusse valiti 
koguni noorte lektorite küsi
musega tegelev funktsionäär, 
anti kindel lubadus, et iga tea
duslik ring valmistab ette 2 üli- 
õpilast-lektorit ja .. .  jäeti kõik 
sinna paika. Peale tühjade luba
duste pole ülikooli liikmesgrupp 
aruandeperioodi vältel ÜTÜ-lt 
peaaegu midagi saanud.

näeb meie liikmesgrupi sektsioonide tegevus välja järgmiselt:

Sektsioon Esimees Liikmed Nendest Peetud 
passiivseid loenguid

1. Ajaloo S. Vahtre 20 4 238
2. Arstiteaduse H. Petlem 47 19 241
3. Bioloogia K. Kalamees 18 10 31
4. Filosoofia E. Matrov 10 4 16
5. Füüsika-matemaatika P. Kard 36 9 169
6. Keele ja kirjanduse G. Laugaste 22 4 139
7. Majandusteaduse V. Türk 21 8 123'
8. NLKP ajaloo I. Volkov 12 4 190
9. Pedagoogika A. Lunge 16 1 180

10. Rahvusvaheliste suhete K. Jaanson 10 — 318
11. Riigi ja õiguse E. Koba 21 — ■ 118
12. Teadusliku ateismi — 11 4 101
13. Kehakultuuri A. Viru 6 — 35

Kokku 250 67 1899

Ülaltoodud tabeli analüüsimisel peetagu silmas, et andmed 

käivad käesoleva aasta 11 kuu kohta. Passiivsete liikmete hulka 

pole arvestatud neid seltsimehi, kes võeti ühingusse vastu 1963. 

aasta viimases kvartalis, sest mitmed nendest pole senini jõudnud 

loenguga esineda. Kehakultuurisektsiooni väike liikmete ja loen

gute arv on seletatav asjaoluga, et see sektsioon moodustati alles 

kuu aega tagasi ja astub praegu oma esimesi samme.

Loengute temaatikast

3. Uute lektorite ette
valmistamisest

Kaua aega oli üli
õpilaslektorite kü
simus meie liikmes
grupi kõige valusa
maks kohaks. Lekto
rite hulka kuulus 
vaid l°/o üliõpilas
test, needki peamiselt 
Aj aloo-Keeleteadus- 

konnast ja Õigustea
duskonnast. Ülejää
nud teaduskonnad 
pidid üliõpilaslekto
rite suhtarvu väljen
damiseks kasutama 
koguni promille!

Alates käesole
vast õppeaastast või
me aga täheldada 
rõõmustavat mur
rangut paremuse 
poole. See on seo
tud ühelt poolt üli
kooli komsomoli
komitee sammudega 
üliõpilaste suuna
miseks loengulisele 
tööle, teiselt poolt 
sellega, et Ühis
kondlike Elukutsete 
Teaduskonna juures 
hakati ette valmis
tama lektoreid-pro- 
pagandiste. Praegu 
õpib selles osakon
nas üle 35 üliõpi
lase väga mitme-' 
sugust l̂t erialadelt.
I kursusel saavad 
nad ülevaate popu
laarteaduslike loen
gute ja vestluste 
metoodilistest alus
test, tutvuvad loen

gu koostamise ja 
näitlikustamise põ- 
hivõtetega ja astu
vad esimesi samme 
oma loengu koosta
miseks. II kursusel 
tutvutakse loenguli- 
se töö organisatsioo
niga Tartu jiinnas, 
külastatakse Eesti 
Raadio ja Televi
siooni Tartu stuu
diot ja astutakse 
juba loengutega 
rahva ette.

Komsomolikomi
tee kaasabil aspi
rant M. Titma ja 
üliõpilaste M. Uesoni 
ning K. Jaansoni 
eestvedamisel pandi 
sügisel käima rah
vusvaheliste suhete 
ring. Ringi peami
seks eesmärgiks on 
varustada sellel alal 
tegutsevaid ja tegut
semiseks ettevalmis- 
tuvaid noori lekto
reid uudse mater
jali ja seisukohta
dega, arutada kol
lektiivselt läbi ak
tuaalsemad sünd
mused rahvusvahe
lisel areenil. Nii on 
viimasel ajal ringis 
kõne all olnud Nõu
kogude Liidu ja 
Hiina Rahvavaba
riigi suhted, ulatus
likud muudatused 
Alžeerias ja olukord 
Ameerika Ühendrii

kides pärast presi
dent J. Kennedy 
mõrvamist. Arves
tades üliõpilaste 
küllaltki elavat hu
vi ja sõnavõttu
de sisukust ning 
värskust, võib väi
ta; et selline ring 
õigustab end igati. 
Ainult et edaspidi 
tuleks enam tähele
panu osutada kõigi 
liikmete kaasatõm
bamisele küsimuste 
arutamisel.

Uusi liikmeid ei 
tule aga otsida 
ainult üliõpilaste 
seast. Kuidagi ei 
saa rahulduda olu
korraga, et pooled 
ülikooli õppejõudu
dest pole ikkagi as
tunud ühingu «Tea
dus» liikmeks. Jääb 
loota, et uue juha
tuse tegevuse tule
musena saabub ka 
siin murrang. Et 
meil lektorite kasvu- 
baas on küllaltki 
tugev, tõendab as
jaolu, et käesoleval 
aastal on loengute
ga esinenud 97 õppe
jõudu ja üliõpilast, 
kes senini ühingusse 
ei kuulu. Eriti palju 
leidub selliseid or
ganiseerimata lekto
reid Arstiteadus
konnas ja Kehakul
tuuriteaduskonnas.

Meie kiiresti edasirühkiv elu 
nõuab, et populaarteaduslike 
loengute temaatika peegeldaks 
teaduse ja tehnika viimaseid saa
vutusi, mille vastu elanikkonnas 
on eriti suur huvi. Paraku on 
liikmesgrupi praegune temaatika 
koostatud 1961. aasta teisel poo
lel, mistõttu puuduvad paljud 
aktuaalsed teemad; mitmed seal 
esinevad probleemid on aga mi
netanud oma tähtsuse' ja muu
tunud tarbetuks ballastiks. Liik
mesgrupi uue juhatuse ette ker
kib kiireloomulise ülesandena 
uue, kaasaja nõuetele vastava 
temaatika koostamine. Ühtlasi 
tuleks silmas pidada, et loengute 
pealkirjad oleksid huviäratavad 
ning laiadele hulkadele arusaa
davad. Samuti peaks märkima, 
millisele auditooriumile on loeng 
mõeldud: noortele, lastevanema
tele, rahvaülikoolidele vm. Üli
kooli liikmesgrupi temaatikas 
peaksid kajastuma ka meie kol
lektiivi saavutused ühel või teisel 
teadusalal. Samuti võiks elanik
konnale tutvustada, millist otsest

abi osutavad meie teadlased rah
vamajandusele ja kultuurile, ha
ridusele ning tervishoiule.

Vähevõitu on seni peetud loen
guid isiklikust hügieenist, ravi
mite kuritarvitamisest, alkoholis
mist, kultuursest käitumisest, es
teetikast, enesekasvatusest, kom
munistliku ühiskonna inimese 
kujundamisest, kriitikast ja ene
sekriitikast. Kindlasti suureneb 
lähemal ajal tunduvalt huvi kee- 
mia-alaste küsimuste vastu. Seda 
peaksid ülikooli keemikud tee
made valikul arvestama.

Lõpule tuleb viia annoteeritud 
temaatika koostamine, millest 
umbes pool on olemas, teine pooi 
aga ootab juba terve aasta, mil
lal lektorid leiavad aega (ning 
kohusetunnet) 10-realise anno
tatsiooni paberilepanekuks. Pä-, 
rast seda, kui oleme andnud väl
ja rotaprindil paljundatud anno
teeritud temaatika, muutub loen
gute tellimine kahtlemata teadli
kumaks ja mitmekesisemaks, kui 
ta seni on olnud.

k õ i g e . ...

UUT TEATMEKIRJANDUST 
TEADUSLIKUS R AAM ATU

KOGUS
-ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ОК

ТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 
-Краткий путеводитель. Ленинград 1962. 
183 lk.

КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ. Анно
тированный указатель 
Москва 1962. 56 lk.

Н. А. Кимова, С. М. Воякина, 
А. М. Горбунов. СТРАНЫ .п<\тцн-

т
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СКОЙ АМЕРИКИ. Рекомендательный 
указатель литературы. Москва 1962. 
117 lk.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ
ДИЯ- Промышленность и строитель
ство Т. I. А-М. Москва 1962. 951 tk.

ПЯТИЯЗЫЧНЫЙ. СЛОВАРЬ МИНЕ
РАЛОГИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ. Москва 
19G2 347 lk.

ТОНКИЕ МАГНИТНЫЕ ПЛЕНКИ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В ЭЛЕКТРОН
НЫХ ЦИФРОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
НЫХ МАШИНАХ. Библиография. Киев 
1962. 119 lk.

АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ МАТЕ
МАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. Москва 
1962. 371 lk.

А. Серрей. Справочник по орга
ническим реакциям. Именные реак
ции в органической химии. Моск
ва 1962. 299 lk.

Г. П. Богоявленский. Физическая 
география. Библиографическое по
собие для учителей. Москва 1963. 
208 lk.

Самостоятельная работа уча
щихся. Рекомендательный указа
тель литературы. Москва 1961. 
143 lk.

Статистический словарь. 1700 
статистических выражений на се
ми языках. Budapest 1960. 171 lk. 
Vene, ungari, bulgaaria, tšehhi, 
poola, saksa, inglise.

Книжные фонды библиотек уни
верситетов СССР. Саратов 1962. 
92 lk.

. . .  kaugemal on käinud loen
guid pidamas ülikooli rektor
F. KLEM EN T . Tema arvestus
lehed kõnelevad loengutest, mis 
on toimunud Saksa Demokraat
likus Vabariigis Rostocki linnas 
ja Kesk-Aasias Alma-Atas.

. . .  lähedasemad loengud toi
muvad ülikooli peahoones õppe
töökoja kollektiivile. Siin töötab 
juba teist aastat lektoorium, mi
da juhib kommunist sm.. M U U 
GA . Loenguid on peetud väga 
erinevatel teemadel regulaarselt 
iga kahe nädala tagant. Et huvi 
lektooriumi vastu on elav, seda 
tõendavad sm. Muuga sõnad: 
«Juba nädal aega varem haka
takse pärima, kas ikka loeng 
tuleb ja kes on sedapuhku lek
toriks.» Töö edukuse tagab kin
del plaan, mille sm. Muuga koos
tas juba sügisel, arvestades kuu
lajate ettepanekuid ja leppides 
lektorite suhtes kokku ülikooli 
liikmesgrupiga.

.. .  nõutavam lektor on N L K P  
kateedri aspirant K. KOG ER , 
kes on kahe aasta jooksul esi
nenud ligemale 200 korral ette
kannetega kommunistliku töö 
liikumisest ja meie partei po
liitikast. Loengute populaarsuse 
saladus peitub rohke kohaliku 
materjali kasutamises ning ela
vas ja probleeme tõstatavas esi
tusviisis.

. . .  aktiivsemateks lektoriteks
1963. aastal on ajaloolane Õ. U T 
TER, meedik M. K A SK , bioloog 
P. ALLES, füüsik G. DEMENT- 
JEV, filoloog G. KIVIVÄLI, 
majandusteadlased H. M E T SA  ja 
U. POLISINSKI, parteiajaloola

sed J. JA K O B S O N  ja J. KALITS, 
psühholoog U. SIIMAN, peda- 
googikateadlased H, LIIMETS ja
I. UNT, aspirant M . T ITM A  ja 
üliõpilased К  . JA ANSON , M. 
UESON  ning T. A L A T A L U  rah
vusvaheliste suhete alalt, jurist 
E. S A L U M A A  ja ateistid 
A. M ITT  ning R. TANI. Kui ar
vata nende poolt peetud loen
gud kokku, siis ulatub arv 
700 ligidale.

. . .  rohkem üliõpilaslektoreid 
on andnud ajaloo-osakonna V 
kursus. Selle kursuse 18 üliõpila
sest kuulub lektorite ridadesse 
7 pluss kaks poliitringi propa
gandist!. Ehk teiste sõnadega — 
loengute pidamisega on haaratud 
50°/o kursusest.

•.. suurem kollektiivne üritus 
meie liikmesgrupi! oli rotaprin- 
dikogumiku «Abiks ühiskonna
õpetuse õpetajale ja lektorile» 
väljaandmine. 9-trükipoognalises 
kogumikus kirjutasid kuus auto
rit ühiskonnaõpetuse aktuaalse
test probleemidest. Ühiskondlikus 
korras koostatud kogumik on 
saanud vabariigi õpetajatelt hea 
hinnangu.

. . .  suuremat peavalu teeb vas
tutavale sekretärile liikmemak
sude krooniline hilinemine. Veel 
praegugi on mitmetel seltsimees
tel tasumata 1962. aasta liikme
maks, kõnelemata 1963. aasta 
maksust. Linnas oleme sellega 
ligi 50 liikmesgrupi hulgas eelvii
masel kohal.

H. PALAM ETS ,
Ühingu «Teadus» TRÜ liikmes

grupi juhatuse esimees



я Looming" eeloleval 

aastal
Vabariigi Kirjanike Liidu häälekandja ajakiri «Looming» 

astus tänavu oma viiendasse aastakümnesse. Kunagisest väike
sest, kümme numbrit aastas ilmuvast väljaandest on tänapäeval 
kujunenud mahukas kuukiri, mis oma veergudel avaldab suure 
oss. meie kirjanike uudistoodangust, tehes selle lugejatele kii
resti kättesaadavaks. Samuti valgustab ja analüüsib «Looming» 
mitmekülgselt kirjanduselu meil ja mujal.

Erinevalt enamikust perioodikast ei piirdu selle väljaande 
tähtsus tänasega; võib liialdamata öeld?., et «Loomingu» varase
mate aastakäikude väärtus aja kulgedes ei kahane. Eriti vajali
kud on need inimestele, kelle kutsetöö on seotud kirjandusega.

Midr. siis pakub ajakiri oma lugejaskonnale eeloleval, 1964. 
aastal?

Mitu meie tuntumat sõnameistrit lõpetavad uusi teoseid ja 
neid võib lugeja kõigpealt «Loomingust» leida. Aadu Hindil on 
valmimas tema suurromaani «Tuuline rand» neljas, viimane osa. 
kus sündmustik jõuab kodanlikku Eestisse. Uut näidendit vana
de kangete rannameeste elust pealkirjaga «Kihnu Jõnn» kirju
tab Juhan Smuul. Egon R?,nneti peatselt valmiva lavateose «Ka
rikas ja madu» tegelaskond ja konfliktid viivad meid meditsii
nitöötajate hulka. Ralf Parve on lubanud satiirilise komöödia.

Hästi võtsid lugejad vastu Eduard Männiku «Ajalehepoisid» 
— mälestusliku teose revolutsiooniaegsest Tartust. Tuleval aastal 
on temalt oodata samalaadset jutustust «Tooma surm». Novelle 
ja jutustusi saab «Looming» eeloleval aastal tõenäoliselt üldse 
avaldada rohkem, kui see oli võimalik tänavu. Lugeja ette on 
lubanud astuda L. Promet, P. Kuusberg, M. Kalda, O. Tooming, 
У. Saar ja hulk teisi autoreid. Huvitavaiks ja mitmekülgseiks 
tõotavad kujuneda luuleveerud: uute värssidega esineb enamik 
meie silmapaistvaid poeete.

Sisukaks tõotab kujuneda ajakirja artiklite-osa. Vabariigi 
tuntumad kriitikud ja kirjandusteadlased on lubanud oma kaas
tööd. ' \ "

Lisagem veel, et 1964. aastal kavatseb «Looming» senisest 
ulatuslikumalt tutvustada vennasvabariikide, sotsialismimaade ja 
kapitalistlike riikide kirjanduselu nii informatsiooni kui ka ilu
kirjanduse tõlgete kaudu.

Tänavu tõusis «Loomingu» tiraaž tunduvalt, kuid sellele 
vaatamata jäid paljud kirjandussõbrad mõnest numbrist ilma. 
E; seda enam ei juhtuks, on kasulik tulevaks aastaks ajakiri tel
lida. Selleks on praegu ülim aeg!

V. ILUS

U D O  OTSUS

On süg-iipaev 
just пади 

Kõ.õ.mgi
On sügispäev just nagu rõõmgi

hele.
Ei tea, mis puhta laotusega

teeks!
Vist jätaksin ta hoida metsadele, 
siis näeksin teda jälle koduteelt.

Oi, kuidas ruttan, sest mul
jooksujalu 

on siia jõudnud ikka mõtted
vaid

Nüüd viimaks ise tulin, ja ma
palun

taas endale neid hetki ilusaid.

M u aias kõik on jälle sügisene 
ja hõbedat on rohkem ema peas. 
Kuid sügispäev on nagu rõõmgi

hele
ja see on hea.

Otsisin võtmeid, et oleks 
avada südameid, — 
küsisin tihti, kas pole 
kusagil nähtud neid.

Siis sa tulid — ja 
võtmed ma leidsin. 
Mõistsin — neid enese 
südames peitsin ...

JU H A N  PAJU СВЕТЛАН C EM E H EH K O

%m. tmdeya A U L I Li

Laine Mäe, TR AKAI.

Tartu rajooni _ ______ _____
vate üliõpilaste töödest koostatud kunstinäitus 
Keskkoolis.

Linoollõige. 1963

«Arengu» sovhoosi rahvamajas avati TRÜ kujutava kunsti kabinetis õppi- 
'* 1глля4л*пЛ irnnatfnS4+..o Jaanuarikuus eksponeeritakse sama näitus Nõo

M u sisemaailm piiritõkkeid 
aeg-ajalt kipub vajama.
Kuid teadus veel ei tunne

võtteid,
mis keelata ja tabada
võiks mõtet, tema lendu sinna,
kus parajasti võitlus keeb:

kus püssirohust kõrbend rinda 
näeb palgasõdur enda ees; 
kus kumminuudi double-tivisti 
Bob-band taob streikijate seas, 
või seal, kus, surund hambad

risti,
loeb vandetõotust kräsupea:

nüüd kuulaku mind mässav
meri,

suur tähevaip ja tõusev kuu 
ja süütult tapetute veri, — 
et unustama saan kõik muu, 
et ihu mul ja vaim ei väsi 
ja halastust ei tundma saa 
ma seni, kuni võõras käsi 
veel kägistab mu kodumaad ...

Ja kuigi maades pole käinud, 
kus mõte võitlusse mind viib, 
vaid saalipimedusest näinud, 
mis vägivald ja mis on piin; 
ja raamatute säde kannab 
tõeleegi üle vahemaa ...

Kõik annaks ära, ära annaks, 
et olla seal, koos nendega!

Мы говорим на разных языках,
Но это' ровно ничего не значит! — 
Как если... белый рад, а черный

плачет,
То здесь беда не в разных языках.

Вот — жест один, но не одно он
значит:

Мое лицо еще в твоих руках ... 
Твое лицо уже в моих руках ... — 
Тобою — сделан, мной — не будет

начат.

И пусть сгустится ночь у самых
глаз.

(О, знаю, в ней не только кошки
серы!)

О ночь, молю, оставь мне этой
веры!

О ночь, прими, о ночь, помилуй
нас! ....

Но ты встаешь. Свежа. Резва без
меры,.

А я разбит. И синяки у глаз.

G. Suitsu 
luule õhtul
Luuletuste pealkirjad olid 

kavalehest mitu korda läbi loe
tud, mõnega neist oma mälugi 
proovitud. TRÜ klubi saal oli 
3. detsembri õhtul jälle luule
huvilisi täis. Eks kodus või ka 
lugeda — peab siis selle pärast 
kohe klubisse jooksma? Jah, 
aga... hea on kuulata hästi 
loetud luuletusi. See paneb na
gu rohkem luuletuste mõtte üle 
arutlema, otsustama. Pealegi — 
kui värsid sellised on, mida kõ
vasti lugeda sobib.

Niisiis: G. Suitsu luule õhtu.
«Lendavad ihalduste tulised 

tunglad: / noored, need otsivad 
muinasjutu Kunglat...»

«Elutuli» lõikab hingesse. Lä
hedane ja sütitav teema.

Ja «Ühele lapsele» kõlas S. Ree
gi esituses päris toredasti. Luule
tus kord rõõmustab, siis seisatab 
jälle kurbuses.

«Värisevate haabade all» ja 
«Rooside eleegiat» luges Ü. Ulla, 
Võib-olla veidi liiga puiselt. 
Nukker-helisevad «Kerkokellad» 
ja hallipäine H. Laur. Soojus, 
hingestatus, rahu. Seesama ka 
«Tuulemaa II-s» — tagasihoitud 
raevuga segatult.

Juhan Liivi mälestuseks «Kä
kimäe kägu». K. Ader esitas 
selle hellalt ja veidi kelmikalt.

Üldse lugesid näitlejad tunde
lüürikat nagu paremini. Kas 
suuremast sisseelamisest või 
millestki muust. E. Rauer ei esi
nenud küll halvasti, kuid «Lapse 
sünd» «läks» talfe siiski rohkem 
kui «Lippude vahetusel». \

E. ÕUNAS

Nakatav entusiasm Kas nii on õige?
TRÜ kunstikabinet — selle 

ruumi ukse taga kõhkles ja 
kaalutles nii mõnigi meist. Kas 
minna või mitte? Sellest on ju 
vähe, et oled armastanud joo
nistamist juba lapsepõlvest 
peale. - 

Jah, alguses oli hirmu ja 
piinlikkustki oma saamatuse pä
rast. Esimestel nädalatel sai 
mindud rohkem nagu kohuse
tundest, et selline asi juba kord 
ette võetud. Ent sedamööda, 
kuidas abitus kahanes ja jul
gus kasvas, muutusid iganäda
lased tunnid kabinetis peagi va
jaduseks ja meist said entusias
tid. Meid kõiki ühendab armas
tus kunsti vastu ja püüe tun
gida pisutki kunstiteoste valmi
mise saladustesse. Sest siitpeale 
said näitusesaalide seintel rip
puvad pildid meie jaoks teise 
ilme. Seda märkasime üsna 
varsti.
-Kõike seda meenutades рёа-

tume mõttes sageli oma juhen
daja Kalju Põllu juures. Tema 
ongi see, kes meis need muutu
sed esile kutsub, kes aitab meil 
avastada ja rõõmustab koos 
meiega.

Kalju Põllul pole kunagi aega 
olla väsinud, tüdinud, pahas tu
jus. Üks grupp tuleb teise järel, 
üks tund järgneb teisele... Ta 
on alati sõbralik ja abivalmis. 
Kuigi meid on 100 ümber ja 
juhendaja üksinda, suudab ta 
meid kõiki julgustada ja õpe
tada. Otsekoheselt arvustab 
sm. Põllu meie vigu ja just see. 
aitabki väga sageli kõige pare
mini mõista olulist.

Üks tütarlaps ütles kord vest
luses:

«Temas on ääretasa seda suu
repärast, mida paljudes inimes
tes leidub vaid tilgakaupa.»

Meie, kunstikabineti rahvas, 
oleme selle tütarlapsega nõus.

M. K A L JU

3. detsembril TRÜ klubis toi
munud kirjandusõhtul kuulsime 
Gustav Suitsu luulet.

Selline õhtu peab arvatavasti 
lähendama kirjaniku loomingut 
lugejale, publikule, välja tooma 
võib-olla sellegi, mida tavaline 
inimene ei märka, rõhutama 
kõige väärtuslikumat, kõige olu
lisemat. Gustav Suitsu luule 
õhtul esinesid meie tuntud näit
lejad. Luulehuvilisi tuli pea
aegu saalitäis kokku.

Kas õhtu täitis oma ülesande? 
Mõningal määral kindlasti, sest 
publiku hulgas oli väga palju 
noori, kes esmakordselt tutvusid 
Suitsuga lähemalt. Huvitav oli 
kuulda E. Laugaste mälestusi 
sellest, kuidas luuletaja töötas 
professorina, samuti K. Taevi 
lühiülevaadet G. Suitsu elust ja 
loomingust.

Meelde jäid Ü. Ulla, H. Lauri 
ja T. Aava esinemised. J. Saul! 
ettekandes meeldis «Hauakiri»,

E. Rauerilt «Lapse sünd».
Kahju on aga sellest, et palju 

luuletusi jõudis saali üsna pin
getult, tühjalt («Kevade laul» 
«Inspiratsioon»). Pole halb, kui 
näitleja esitab teksti raamatust 
(kuigi eelistada tuleb vaba esi
nemist), kuid pole enam hea, 
kui ta selle juures komistab 
mitte ainult ühe korra. Ja veel 
halvem, kui deklameerija ei ole 
suutnud (või ei püüagi?) süve
neda luuletuse sisusse, kui kut
selise näitleja häälevalitsemis- 
oskuse tagant hoovab kuulajani 
ainult ükskõiksust, — ükskõik
sust autori mõtte vastu.

Luuleõhtuid on tarvis. Aga 
need ei tohi vähendada armas
tust poeesia vastu. Nad ei tohi 
suunata luulesõpru ainult oma
ette lugema. Näitleja peab luu
letuse tunnetamisel põhjani 
jõudma, andma edasi autori 
idee, meeleolu ja värsi ilu.

L. IH ER

Novembri keskpaiku oli eesti 
filoloogia III kursus ekskursioo
nil Leningradis. Käisime, muu
seumides, teatrites, kinos, tut
vusime Leningradi Riikliku 
A. A. Zdanovi nimelise Ülikoo
liga.

Suurt huvi pakkus meile I 
Viisaastaku nimelises klubis toi
munud luulelõuna, millest me 
osa võtsime.

Oma uuemat loomingut esitas 
kümmekond Moskva poeeti, петх- 
de hulgas S. Polikarpov, 
S. Smirnov, K. Registan, V.Fir- 
sov, S. Kuznetsova, V. Türkin 
jt. Kuulajate soovil astusid 
kõnepulti ka kaks Leningradi 
luuletajat — L. Gavrilov ja 
L. Agejev. Kavas oli nii lüüri
lisi looduspilte ja vaikseid mõ
tisklusi kui rõhutatud kodaniku
tundega luuletusi. ; :1 ■

Kuulatust jäid meelde pari
mad värsid, huvitavamad mõt
ted. Nendega koos tuleb hiljem 
ka autor jälle silmade ette — 
nagu uus tuttav, kellega oled 
tänavanurgal tükk aega juttu 
ajanud ja kellega tahaksid hom
me jälle kohtuda.

Näiteks Bokovi luuletus «Ime». 
Lihtne ja lühike mõtisklus sel
lest, kuidas kõik meie elus kii
resti võib vahelduda — kord 
sõidad turistina Berliini ja 
teistesse Euroopa linnadesse, 
kord jälle saadetakse sind ku
hugi vaiksesse «maakolkasse». 
Elu vingerpussid tunduvad pä
ris hirmsad. Lõpus aga järgne
vad ootamatud, võidutsevad 
read — elu, see on ime, elagu 
amplituud!

Või jälle mõte iihest . V. Fir- 
sovi äärmiselt sugestiivsest luu
letusest: me oleme nii vaesed 
looduse ees, et loodus ..ei %оЩ 
seda vaesust meile kunagi an
destada.

Meeldis Leningradi publiku 
elav reageerimine esinemistele. 
Ei, see polnud ainult hellitlev 
tunnustuse jagamine. Kui laval 
kõlasid ühe esineja õõnsad vär
sid kolmanda maailmasõja ohust 
ja kui autor kõuehäälse pateeti
kaga hüüdis:

«Kus te olete, Venemaa usta
vad pojad?», muutus saal vile- 
põrguks: Maha! Häbi! Haltuura!

Samas aplodeeriti tormiliselt 
tõepoolest headele sõjavastas- 
tele luuletustele (näiteks S. Poli- 
karpovi ja L. Agejevi värsid).

Siis veel: hea on, kui sinu, 
kuulajaga, räägitakse silma 
vaadates, mitte pilku paberites 
hoides. Mitte keegi esinejaist ei 
lugenud oma luuletusi paberilt 
maha.

Moskva luule almanahhi «Poee
sia päev» esindajana teatas 
V. Türkin, et järgmine alma
nahh ilmub käesoleva aasta 
detsembrikuu alguses. See num
ber on õige mahukas — esine
vad umbes 200 autorit.

Almanahhi kaudu on uuesti 
võimalik kohtuda ka sellel luu- 
lelõunal esinehutega.

L. SEPPEL
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«Prožektoriga» ühiselamutes Oli tore?“~„Oli!“ Xocopalti:
TIIGI 14
Üldmulje — rahuldav. Kuid on 

näha, et mitte kõigi korruste 
sanitaarvolinikud ei täida oma 
ülesandeid korralikult. Ega me 
muidu poleks II, III ja V  korru
sel kohanud üliõpilasi, kellel 
polnud aimugi, kes võiks olla 
sanitaarvolinik. Mitmed ei tund
nud isegi mitte kursusevanemat.

Kõige räpasem oli II korruse 
köök. Korrapidaja, vene filoloo
gia osakonna III kursuse üliõpi
lane EELM ÄE, aga ütles, et tal 
on vaja eksamiteks õppida ja 
ega päeval pole vaja koristada.

Korrapidamisgraafikuid kont
rollides selgus, et oma kohustu
sed olid unustanud ka OJA  (218), 
REINAP  (219), KIRSS (133), 

t LILL  (408), P R A K S  (204), 
M Ä G I ja M ILJA N  (309). Toas 
nr. 108 arvasid K O T K A S  ja 
OJASSON , et koristamine se
gab õppimist ja et pole lihtsalt 
aega.

Kaaslaste hinnangu järgi täi
dab sanitaarvolinikuna oma ko
hustusi kõige halvemini LAINE  
K A D A K A S .

Esitasime LA IN ELE  mõned kü
simused.

«Kas te olete kontrollinud kor
rapidamist?»

«Jah, olen küll!»
«Kas te olete teinud valve- 

graafikusse märkusi?»
«Ei ole!» (?) я
«Olete rääkinud nendega, kes 

jätavad köögi koristamata?»
«Ei ole!» (?)
«Mis te arvate, miks kaasla

sed iseloomustavad teid kui pas
siivset üliõpilast?»

«Mul on aega vähe, olen d i p 
l o m a n d ,  pean tihti diplomi
töö asjus Tallinnas käima.»

T U G I 78/80
Köögid. II korrusel oli graafik 

täitmata. Viimane köögikorrapi- 
daja oli olnud M A R E  TRUU, 
keda «eeskujuliku» koristamise 
eest oli «premeeritud» veel 3- 
päevase korrapidamisega.

B-sektori III korruse köögis 
ripub plakat pealkirjaga «Nii ei 
tehta!», mis peaks üles kutsu

ma suuremale puhtusele. Tegeli
kult oli teisiti — otse plakati 
all olevat ääreni täis prügikasti 
ümbritses prahi ja jäätmete 
virn. Paremas seisukorras ei ol
nud ka B-sektori I korruse köök.

PÄLSON I 14 
ч Võrreldes «prožektori» eelmise 
reidiga on olukord poiste ühis
elamus märgatavalt paranenud. 
Köögid on puhtad, söögikapid 
korras (siin moodustas erandi 
ilma numbrita kapp B-sektori 
II korruse söögitoas. Kapp oli 
täis toidujäätmeid ja musti nõu
sid).

Küsisime sanitaarkomisjoni 
esimehelt V Ä IN O  RIISM AALT, 
kes on ühiselamu «mustad lam
bad», kui neid üldse on, ja kus 
nad elavad?

Vastus oli järgmine:
«Ikka on. Kõige hullem on 

B-sektori III korrus. Seal ela
vad tulevased geograafid, geo
loogid ja majandusmehed.

Veel: kui aspirandid ja assis
tendid elavad ühiselamus, siis 
maksavad nende kohta samad 
reeglid mis tavalise «reatuden- 
gi» jaokski. Seda arvestagu ka 
mittestatsionaarsed üliõpilased. 
Korda tuleb pidada, hoolimata 
sellest, et elad majas ajutiselt!»

PÄLSONI 23
Hea üldmulje ühiselamust ri

kuti IV korrusel. ^Nimelt ei las
tud tuppa nr. 411 «prožektori» 
liikmeid sisse. TJkseprao vahelt 
nägime vaid kahte silma, mis 
kibekiiresti oskasid olukorda 
hinnata, siis käis klõps! ja uks 
oli lukus. «Pole aega!» jõuti 
veel hüüda, seda juba läbi ukse.

Nii kiiret reageerimist võib 
ainult kadestada, kuigi väheusu
tav, et selle põhjuseks ajapuu
dus oli. Tüdrukud peaksid siis
ki suutma oma toa niisuguses 
seisukorras hoida, et poleks häbi 
ükskõik keda sisse lasta.

Ja lõpuks kiitus G a g a r i n i  
t ä n a va ühiselamu nõukogule, 
kes on suutnud oma majas 
maksma panna korra, puhtuse ja 
rahu.

Minu 20 kasvandikku
(Algus ajalehes «Tartu Riiklik 

Ülikool» nr. 31)

LEM B IT
Minuga juhtus õnnetus: nii kui 

ma, Reet — seitsmenda rühma 
kasvataja — süles, paar astet sain 
astuda, et neiukene basseini uju
ma viia, kukkusin prantsti! selili. 
Poisid ütlesid, et turjal veritse
vad как s trepiastme jäljendit. 
Valu tegi kõvasti. Lembit hakkas 
minu ravitsejaks: igal õhtul 
maaris seijaie savi, kuni para
nemise tundemärke tuli. Temast 
peaks hea arst saama.

LEO
Meisterdas savist igasuguseid 

asjakesi. Ehitusmaterjali ülejääke 
võia näha seintel, ustel, akendel, 
ahjudel, isegi kaaslaste kukla- 
taqustel.

M A TI
Teda tuli alati noomida, — kä

sid teha üht, tema teeb ikka teist. 
Ja alati püüdis ennast õigustada, 
mis puhuks tal oli kujunenud 
eriline rääkimisviiski — veniias 
sõnu läbi nina. Võis üldiselt tä
hele panna, et kui lapsel midagi 
asjalikku öelda ei ole, hakkab 
inisedes sõnu venitama. Seda esi
neb teinekord isegi täiskasvanute 
juures.

M IK K
Õlgadest kiitsakas (klaveri

mängija), alati nagu riviseisan- 
gus — peenikesed käsivarred vas
tu külgi. Poisi käterammu suu
rendamiseks panin ta aeg-ajalt 
ronimisköie otsa kõlkuma.

O L A V
Poiste vastu mängis ta rahvas

te palli komandos nii loiult, et sa
geli teda mängu ei võetudki. Tu
lid aga tüdrukud platsile, võitles 
Olav kas või kümne piiga vastu 
ihuüksinda, ikka jäi võitjaks. 
Väga vastuoluline karakter.

poisile. Nathan muutus korrali
kuks. (Materiaalse huvitatuse 
printsiip!). Ärasõidu eel, enne 
rongile minekut, andsin raha me
hele kätte. Kuni teised vaguni
tesse trügisid, lõi ta mõned kan
nud telefonipostidelt alla.

O S K A R
Hea sportlane, kuid korrast ei 

hoolinud. Pidin karistama. Lask
sin tal tema enda pruudi akna all 
sada kükki teha. Rohkem arusaa
matusi meie vahel ei olnud.

PRIIT
Iseloomult mehine, kuid kehalt 

õhuke. Tema suured imeõhukesed 
kõrvalestad lipendasid ka abso
luutselt tuulevaikses kohas isegi 
pärast käsklust: «Rühm, valvel!»

(Järgneb.)
S. KA R JA

№

7. detsember.
Pakin asju. Kaks 

lina ja padjapüür, 
hambahari ja käte
rätt, paar villaseid 
sokke ja treeningu- 
püksid. Pakin asju 
24 tunni tarbeks.

Oi, Mati palus 
fotoaparaadi kaasa 
võtta, lubas mõned 
vahvamad momen
did surematuks 
muuta. Tea, kas 
seal pilditegemise 
ja suusatamise il
ma tuleb — udune 
ja lörtsine teine tä
na —- aga olgu, vea
me «lauad» igaks 
juhuks ühes.

Ljonja unustas ne
gatiivid Tartusse. 
Käin vene filoloo
gide toas, annan 
edasi, et nii ja naa, 
Käärikul oodatakse 
negatiive ja meid 
ennast ka. Veel tu-' 
leb raamatupidami
sest volitus toitlus
tamise kohta välja 
võtta ning muusika 
suhtes kokku leppi
da, siis oleme oma
dega mäel.

Kella nelja ajal 
oleme Riia mäel, 
natuke hiljem Tar
tust väljas. Meid on 
kaks bussitäit. Jutt 
käib eesti ja vene 
keeles segamini, laul 
samuti. bO kilomeet
rit kaob rutturruttu 
rataste alla.

Kohale jõudnud, ei 
saa ада к one maria 
astuda: Mati Kaikun 
ja Leonid Mindlin 
«kamanaavad», Puev 
enne teisi said nad 
Käärikule ja sättisid 
kõik korda. Nüüd 
jagavad rahvast — 
poisid sinna ja sin
na, tüdrukud jälle 
mujale. Kõige pare
mini jääb meelde, 
et pool kaheksa on 
õhtusöök ...

Istume lauda, tee
me «kirju rea». Iga
le poisile jääb kaks 
«hoolealust». Andres 
Ehin «loeb sõnad 
peale» ning esimene 
eesti ja vene filoloo

gide kohtumisõhtu 
punkt täidetakse — 
einestame.

«ivana» on leiva 
luusse laskmise eest. 
«jbi me ette tea» 
saatel (see tuieb 

magnetofonilindid) 
saame omuoanel tut
tavateks. Kõik pea- 
vaa tantsima, part
nerile tuieb öelda 
vanemalt eesnimi; 
kui muusika katkeb, 
valime uue ja seni 
tunamatu jaiaKee- 
rutusele.

.ч-ui vuntakse üks
teist, voiö juoa mi- 
uagi tõsisemat ja 
rasKemat ette võtta. 
Jaguneme neija
täiesti juhusiiKUit 
moodustatud run- 
ma, igaunes umbes 
20 inimest. AntaKse 
veerana tundi aega. 
Nuud on vaja val
mis mõelda midagi 
koitvat, midagi põ
rutavalt naijüKat.

Ja pubiiKu eest 
mööduvad kaamelid 
ning nende ajajad, 
vacged louendia um 
ber; segaKoor lauiab 
innukait mitmel 
häälel (häälte arv 
vastab liikmete ar
vule); tervitussõnu 
meie sõprusõntule 
lausub laialt žesti- 
kuieeriv ning tem
peramentne araab
lane; A . Hallik ja 
M. Kalkun ei lase 
unustusse vajuaa 
kahe osakonna aja
lool.

«Mängime Kalle- 
Kustat,» ütleb Igor 
Tšernov ja seletab, 
kuidas see käib. 
«Teeme rongi,» hüüa
tab Tiina Alla ja 
veab tudengid liik
vele. «Tantsime 
oirat,» tahavad eesti 
filoloogid ning uute
le sõpradele tehakse 
muhu rahvatants 
selgeks.

Nii läheb hilise 
ööni. Kuigi lõpeb 
liikumine, ei lõpe 
veel laulud ...

8. detsember.
Plekist lastetrumm

äratab magajad 
Sööma, siis välja — 
loodusesse. Hommik 
on täis kulda ja hõ
bedat, silmadel hak
kab vaius. Jumalik 
suusailm, see ei jää 
kasutamata.

Ühel vaesel mehel 
ei vea: satub ette 
puu, mis on tugevam 
kui suusk. Tõnu 
Kõiv — tema see 
ongi — ei hooli suu
remat, pool suuska 
ikka parem kui mit
te midagi. Teeb koos 
Ago Pabutiga veel 
suure ringi ümbrus
konnas.

Vene filoloogia 
osakonna komso
molibüroo sekretär 
Svetlan Semenenko 
leidis vist loodusest 
mõne värske luule
tuse: ta kiidab ra
huldatult: «Краси
во!»

Jüri Skuubel, Ants 
Haljamaa ja veel 
mõned eesti kolman
dalt kursuselt lük
kavad Käärike jär
velt tüki lumivaipa, 
neil on uisud kaasas.

Pingpongilaud ei 
lase paljusid enda 
juurest minema. 
Kaua seisab selle ta
ga Arseni Roginski, 
sest mäng käib 
«võitja lauas».

Kella ühest lähme 
duši alla, puhastena 
tõttame sööma. Isu 
on hirmuäratav, kee
gi ei tee väljagi, 
kui Raivo Velsker 
oma kaameraga
nina all suristab ja 
sööjate ahnuse fil
mile jäädvustab.

Jääb veidi aega 
asjade korrastami
seks, siis. . .  näge
miseni, Kääriku! 
Järgmisel aastal tu
leme ehk jälle!

9. detsember.
«Noh, oli tore?» — 

«Asja eešt!»
«Kuidas läks?» — 

«Ei kahetse!»
«Как понравился?» 

— «Отлично!»

P. M A IM IK

futtu
Vastab N SV  Liidu teeneline 

treener E D G A R  N AARITS

VäravpalLivõistlustelt

mm• » j m  gus saavuta
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4.—8. detsembril toimusid 
Sillamäel Eesti JNöV 1963. aarita 
varavpalli karikavõistlused, osa 
vottis 8 naiskonda, nenae hul
gas ka TKU. Ülikooli voistkond 
esines oma alagrupis täiseauga, 
voites «iMorma», Tapa ja Vil
jandi. Teises alagrupis sai kao
tuseta finaali Kivion. Ühe kao
tusega said edasi lapa ja 
TPedl.

Laupäeval kohtusid finaal
mängudes omavahel TRU ja 
Kiviõli. Väga tasavägises män
gus saavutas 7:5 võidu Kiviõli

naiskond. Tapa naiskond kind
lustas endale 3. kona, voites 
TfedI tagajarjega 7:6.

Viimasel paeval kohtus TRÜ 
naiskond Tredl-ga ja Kiviõli 
Tapaga. Võidukad olid TRU ja 
Kivioii.

TRU naiskonna koosseisus 
esinesid E. Rannu, M. Remlo, 
E. Aasama, M. Luuk, K. buur- 
väli, A. Siitam, E. Lõokene, 
J. Martinson, T. Kaljola, T. Tii- 
tus ja A. Ollino. Võistkonna 
treener on E. Kübarsepp.

A. U LLIN O

Reedel, 13. detsembril 1963 
kell 16 toimub farmaatsiaaudi- 
tooriumis (keemiahoones) TRÜ 
ametiühinguaktiivi kooli õppus 
massilise organiseerimistöö ko
misjonidele, ametiühingu rühma- 
organisaatoritele ja laekuritele. 
Aktivistide ülesannetest räägivad 
L. Pärl, J. Reimand, E. Namm.

Osavõtt kohustuslik.

Reedel, 13. detsembril kell 18 
on pedigoogikaauditooriumis ÜTÜ 
ajaloo, võõrkeelte ja väliskirjan
duse ringi ühine koosolek tee
mal «Kelti rahvaste ajaloost ja 
kultuurist».

Päevakorras:-
1. «Inglismaa ja Iiri suhted 

läbi sajandite» — V. Sirk.
2. «Läbilõige iiri (gaeli) kir

jandusest» — U. Martinson.
3. «Kelti mõjud inglise kee

les» — V. Talts.

N A T H A N
Lõhkus aknaruute ja taburette, Kolmapäeval, 18. detsembril

aknakardina tõmbas ribadeks. Ta kell i8 on kohviku piljardisaalis
isa, kellel oli auto ja autoriteetne »r«»
kõht, andis mulle kümnelise, et PRESSIKLUBI
fcui poeg midagi lõhub, siis sealt ajakirjandusgrupi koosolek.
maha arvestada, ülejääk anda Kirjanduskriitikast ja retsen

sioonist tullakse rääkima Kir
janike Liidust ja «Edasist».

*  *  *

Teisipäeval, 17. detsembril kell
18 toimub geoloogiaauditooriumis, 
Vanemuise tn. 46, Loodusuurijate 
Seltsi üldkoosolek. Ettekandega 
«Muljeid reisilt Ida-Aafrikasse 
VIII rahvusvahelisele looduskait
se kongressile» esineb prof. G. P. 
Dement j ev Moskvast.

*  *  *

Alaliselt tegutsevas agitpunk
tis nr. 8, Vanemuise tn. 46, toi
mub teisipäeval, 17. dets. kell
19

k o h t u m i n e  
Tartu Linna TSN alalise kau- 
banduskomis j oniga.

Lõpuks filmid «Sahhaara», 
«Fidel Castro», «Viimne pihti
mus», «Killuke kodumaad».

*  *  *

Kolmapäeval» 18. detsembril 
kell 18 on peahoone 5. auditoo
riumis ÜTÜ aruande-valimis- 
koosolek. ÜTÜ liikmetele osavõtt 
kohustuslik.

* * *

Laupäeval, 14. detsembril al
gusega kell 16 toimub peahoone

5. auditooriumis üldkeeletea
duse ringi ja A. H. Tammsaare 
nim. Tartu I Keskkooli kirjan
dusringi kohtumine

MATI UNDIGA 

Kõigi osavõtt tervitatav.
$ #

TRÜ KLU BIS  

Reedel ,  13. detsembril kell 19 

JUHAN LIIVI MÄLESTUS- 
ÕHTU.

Esinevad Tallinna Riikliku 
Konservatooriumi lavakunstika
teedri üliõpilased. Esitatakse 
J. Lii vi luulet ja tema tekstidele 
loodud laule.

L a u p ä e v a l ,  14. detsembril 
kell 20

RAHV ASTE SÕPRUSE ÕHTU. 

õhtust võtavad osa Lenin
gradi ülikooli üliõpilased.

P ü h a p ä e v a l ,  15. detsembril 
kell 20

HUUMORI JA SATIIRI ÕHTU

Ne l ja p äe v al ,  19. detsembril 
kell 20 palutakse klubisse ilmu
da neil, kes soovivad kaasa lüüa 
loodavas estraadiringis .

Tartus toimusid NSV Liidu 
korvpallimeistrivõistluste ala
grupimängud. Tartu ülikooli 
naiskond tagas endale finaali- 
pääsu.

Palusime naiskonna treeneril 
E. Naaritsal vastata mõnedele 
küsimustele.

Kuidas valmistusite naiskonnaqa 
alagrupimängudeks?

|},laLes ,f,5- septembrist hakkasime 
eriti hoolikalt treenima. Oktoobri 

kestis Individuaalne 
üldfüüsiline ettevalmistus. 1 5 . ok
toobrist kuni 15. novembrini vii
mistlesime tehnikat. 15. novembrist 
kuni mängude alguseni haarasid 
treeningud taktikat ja koostööd

Ettevalmistusest võttis osa 16 ini 
mes;f{. Peamiselt l- 11 ia HI kursu
se üliõpilased. Treeninguid tegime 
algul neli korda nädalas, hiljem 
vns. Innukusest ja tahtejõust võist
konnal puudu ei tulnud.

Teie lootused?
Tartu alagrupp oli tugevaim. Kui 

mujal peen esimese Kolme koha 
pretendentideks 3— 4 naiskonda, siis 
meil oli neid 5. Pinge oli väga suur 
Pealegi pidi meie võistkond esine
ma noorendatud ja uuendatud koos
seisus. Hea kollektiivi ettevaimis- 
tamiseks kulub 3 — 4 aastat, meie 
pidime end n.-ö. küpseks tegema 
paarikuuse hooajaga.

Lootused kolme esimese hulka 
päaseaa ikka olid. Kõige ohtliku- 
mateks vastasteks pidasime Lenin
gradi «Burevöstnikut» ja Kaunase 
Pl-d. Neist esimene on mänginud 
neli-viis aastät enam-vähem ühe 
koosseisuga, muidugi on kujunenud 
tügev kollektiiv.

Mida Te tundsite enne viimast 
mängu?

Isiklikult tundsin — võidame. 
Mul oli naiskonnasse usku. Viimasel 
koosolekulgi oldi kuidagi vabamad 
tunne «peame võitma» oli ühine 
puudus närviline õhkkond.

Mängu algus küll erilist lootust 
ei äratanud, tehti palju vigu . . ,

Kuidas olete mängudega rahul?
Paremini läksid esimene ja vii

mane (vastasteks Kaunase PI ja 
Leningradi «Trud»). Õnnestus reali
seerida meie põhiülesanne — vafce 
liikumise plaan. Pall liikus ilma 
pingeta, kollektiivne-lndividuaalne 
kaitse oli korralik ja visketabavus 
normaalne. Mis puutub mängu Kt- 
šinjovl «Inždorstroiga». siis — eks 
vahel tule ikka haibu päevi ette. 
õnne polnud. Mäng algas kuidagi 
närviliselt, ülipüüdlikkusest tekkis 
kramplikkus. Sellest tulenesid oma
korda vead kaitsemängus ja taga- 
lauapallide hankimisel. Kaotasimegi 
kahe punktiga.

Tugevasti on sel aastal edasi are
nenud Anne Vaikmaa (Majandustea
duskonnast), Astrid Lindeberg (Aja- 
loo-Keeleteaduskonnast) ja Evi Han- 
sumäe (õigusteaduskonnast). Kõik 
nad on väga kohusetundlikud — 
nii õppimises kui spordis. -

Millal ja kus algab finaalturniir? 
Prognoosid?

Finaalturniir algab jaanuari lõ
pul. Asukohta praegu kindlalt ei 
tea. kuid arvata yfiib. et Leningra
dis. Et tuleval aastal alagrupimän- 
ge ei toimu, siis jääme finaali män
gima ka järgmiseks hooajaks. Just 
1965. aastalt ootan palju, siis on 
meie naiskond loodetavasti tundu
valt paranenud, saame ju vahepeal 
kõvasti koosmängu harjutada.

Finaalturniiril enam nõrku nais- 
kondi polegi, kõiki kahtteist võib 
pidada tugevaiks. Ei saa enam loo
ta vastaste halvale mängule, peab 
lootma ainult iseendale. Tase on 
väga ühtlane ja sellepärast prog
noose teha raske. Tahame ikka jõu
da esimese poole sisse.

Mida soovite ülikooli korvpalli- 
elult?

Sooviksin, et iga teaduskond 
paneks meistrivõistlusteks kollek
tiivi välja, et igast teaduskon
nast oleks ka publikut oma võist
konnale kaasa elamas. Tahaksin nä
ha seda, et kõik võistkonnad leiak
sid võimaluse esineda oma teadus
konna dressis. Võistluste organi
seerimine peab olema parem kui 
seni.

Veel tahaksin, et mängudes löök 
sid kaasa ka mittekarvpallurid. kui 
vaja on. Oma teaduskonna eest 
peaksid kõik väljas olema!

Soovisime meie ülikooli pere 
poolt TRÜ naiskonnale ja tema 
treenerile palju korve finaal
mängudel.

«Aitäh! Püüame!»

õnnel õnne! Õnne!

SIRJE M Ä N D M E T S  
ja

VELLO  N Õ M M S A L U

Geoloogid

Toimetaja J. F E L D B A C H

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu. Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Telllrolee 
nr 9543.-МВ-ЮП8..____
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ftOtqt maade proletaarlased, ühinege!

TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA AMETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

Reedel, 20. detsembril 1963

Nr.

34 (574)

XVI aastakäik

allkirja. Nõutakse ja tee
me midagi ära. Teaduskonna 
büroo istungi ühe päevakorra 
punktina on kirjas «töö grup
pides.» Muud ei midagi. Kui 
küsida, kuidas seda tööd siis te
hakse, et see peaks nagu rohkem 
näha olema, siis vastatakse selle 
peale, et mis siin märkida, et see 
on ju iseenesestki mõista, kuidas 
teha, A g a  just see polegi  
mõista,  just see ongi praegu 
peamine.

Harilikult on büroos igalt kur
suselt vähemalt üks inimene. Siis 
arvataksegi, et side on olemas. 
Aga kursusekaaslasel pole objek
tiivset pilku. Seepärast oleks 

otstarbekas kinnistada igale bü-

Kaua me teoretiseerima?
Tegude juurde Jt
Möödunud reedel oli raekojas ELKNÜ Tartu Linnakomitee 

ja ELKNÜ TRÜ Komitee ühine pleenum. Arutati Majandus- ja 
Kehakultuuriteaduskonna komsomoliorganisatsioonide tööd.

Miks räägiti just nendest? Räägiti sellepärast, et siin tulevad 
kõige selgemini ilmsiks need puudused, mis ideelis-poliitilises 
kasvatuses esinevad.

Ent arvukate sõnavõttude mõtted küündisid kahest teaduskon
nast palju kaugemale, jõudsid komsomolitöös veel esinevate kitsas- 
kohtadeni kogu ülikoolis.

M A JA N D U S T E A D U SK O N N A S  
on 155 üliõpilasest 122 kommu
nistlikku noort. Selle poolteise 
kuu jooksul, mis on möödunud 
uue büroo valimisest, võeti vastu
7 noort (aga: kaubanduse IV 
kursusel on 15 üliõpilasest ainult
8 komsomolis).

Teaduskonna komsomoliorga
nisatsiooni sekretär Jüri Kõrgvee 
rääkis, et värsked tuuled puhu
vad kaubanduse II kursusel. Ot
sustati hakata võitlema kommu
nistliku õpperühma nimetuse 
saamise eest. Seda ei tehta uisa
päisa. Kursus võttis kahekuuse 
mõtlemisaja, kaalus kõik võima
lused läbi ja tegi mõtte alles siis 
teatavaks. Nii mõnigi tore tra
ditsioon on siin juba alguse saa
nud. Ühiselt pühitsetakse sünni
päevi, värsketele kommunistlike
le noortele kingitakse lilli. Suh
tumine elusse on kuidagi teistsu- 
gusem.

Tulevikus korraldatakse igal 
nädalal mõni vaidlus kas poliiti
ka, kunstikirjanduse või mõnel 
muul teemal. Seda tehakse ühis
elamus, mitte auditooriumis, siis 
on olemine kodusem ja mõtegi 
liigub vabamalt.

Paistab, et tööl poleks nagu vi
gagi. Jah, aga niisugused küsi
mused, nagu a k t i i v i  õ p e t a 
mi n e ,  side ü l i k o o l i  a j a l e 
h e g a  jms.? Näiteks viimane. Kas 
tõesti ei leia teaduskonna peale 
2—3 inimest, kes kirjutaksid

aeg-ajalt, mis kursustel sünnib? 
On tubli tükk aega möö
das, kui majandusmeestest vii
mati juttu oli. Ja kui oligi, siis 
mitte nende endi sule läbi. See
pärast öeldaksegi — filoloogide 
leht. Toimetus ei jõua igale poo
le ja kui jõuakski, siis poleks 
nendel kirjutustel ikkagi seda 
kaalu, kui sellel, mis asjasse pü- 
hendatu enda käest tuleb.

Miks mitte korraldada koosole
kuid, vaidlusõhtuid teemal «Meie 
ülikooli ajaleht». Kritiseerida ja 
teha konkreetseid ettepanekuid. 
Koosoleku materjalid aga saata 
lehele.

Siis aktiivi õpetamine ja kõige 
tähtsam — ET HEA MÕTE 
JÕUAKS IGA ÜLIÕPILASENI. 
Neil küsimustel peatus kaasaru- 
andja, ELKNÜ Tartu Linnako
mitee büroo liige Aare Purga. 
Kääriku vaim oli küll hea, kuid 
jäi kursuste kohale ainult hõlju
ma, selle asemel et sütitada ja 
kaasa tõmmata. Miks siis? TEA
DUSKONDADE BÜROOD, mis 
peaksid olema vahelülideks kom
somolikomitee ja grupi vahel, ei 
juhenda grupiorganisaatoreid na
gu peaks. See peegeldub juba 
tööplaanides .  Need tehakse 
sageli vägagi pealiskaudselt. Ko
mitee saatis Majandusteaduskon
na plaanid küll tagasi, kuid ka 
uued polnud eelmistest palju 
paremad. Pole seal näha ei vas
tutajat ega grupiorganisaatori

Katsetuste staadiumis
pärast sugugi mu- 

щ, res, vaid naera- 
tab koguni.

Laboratooriumi- 
fl laual on peotäis 
II tillukesi peegli- 

kildudena helki
vaid klaasneli- 
nurki. Kaetud lu- 
minofooriga, pea
vad nad lõppkok
kuvõttes elektri- 
kondensaatoriks 
saama. Kui õn- 
nestüb, võib nen
de abil elektrival
guse eredamaks 
muuta. Hõõglam- 
pide kasutegur on 
ju ainult viis 
protsenti, ülejää
nud energia lä
heb soojusena 
tühja; lumino- 
foorkondensaa- 
torid tõstaksid 
kasutegurit tub
listi. Eriti tähtis 
oleks uus leiutis 
reklaamvalgus- 
titele.

Põhimõte on 
olemas. Kuidas 
seda ellu viia, se
da V  kursuse 
füüsik Jaak El- 
mela uuribki.

Ala on alles 
noor. Nõukogude

«Kaks viimast nädalat järjest Liidus on selliste asjadega seni 
on proovid nurja läinud,» ütleb tegeldud ainult Kiievis. Spet- 
Jaak, ise pole ebaõnnestumiste siaalseid seadmeid ei ole, tehno-

Arvestused ja eksamid 
on alanud.

K I V I  K O T T I !

Kursus, ofe

roo liikmele üks (mitte oma) 
kursus. Siis on konkreetselt tea
da, kellelt nõuda Et poleks eba
määrast vihjamist. Nagu oleks 
kõik korras. Aga pole ju.

Näiteks ei teata, kuidas näeb 
välja GRUPIPÄEVIK. Mõnel 
pool on küll koosolekute proto
kollid kausta vahele pandud, 
kuid vaidlusõhtutest ja muust 
mitte sõnagi. Kes ise ei oska, ko
mitee aitab, aga jäljed peavad 
jääma kõigest.

Mitmel pool arvatakse, et kom
somolitööd on nii vähe, et igale 
noorele ei jätku pidevalt ülesan
deid. Siit tulebki küsimus: mis 
on õieti KOMSOMOLIÜLESAN- 
NE? mille poolest ta tavalisest 
ülesandest erineb?

Kas teatri ühiskülastuste or
ganiseerimine ja ajakirjanduse 
levitamine on komsomoliülesan- 
ded? Loomulikult on, kuid ainult 
sel juhul, kui see tegevus on suu
natud uue inimese kasvatamisele 
ja temas väärtuslike iseloomu
joonte arendamisele. Kui ajakir
janduse levitaja piirdub kassiiri 
ja registraatori osaga, siis mitte, 
kui ta aga soovitab ja populari
seerib huvitavaid ja mõttekaid 
ajalehti ja ajakirju, mida peaks 
kindlasti lugema, siis kindlasti. 
Ei ole tähtis MITTE MIS, VAID 
KUIDAS.

Puudus ei tule siis sugugi ini
mestest, aga hoopis ülesannetest.

ÜET tegevusest rääkisid P. Jär
ve, J. Kõrgvee, A. Purga jt. Osa- 
yõtu protsent on üldiselt suur. 
Kuid missugused erialad on kirja 
pandud? Kõige rohkem on tant
suõpetajaid, matkainstruktoreid 
jms. Keegi ei taha öelda midagi 
nende erialade vastu, sest iga 
kommunistlik noor peab oskama 
ajakohaselt tantsida, iga noor 
tundma kodukultuuri jne. Kuid 
peaaegu täiesti kõrvale on jää
nud sellised erialad nagu lektor- 
propagandist, ilmalike kombeta
lituste organisaator jm. Komso- 

(Järg lk-l 2.)

Kursus kui kollektiiv peab ot
sustama kõik pakilisemad üliõpî  
lasellu puutuvad küsimused. Kes 
siis tunnekski veel paremini üli
õpilast, tema muresid ja rõõme, 
raskusi ja puudujääke, kui ta 
omad kursusekaaslased, kellega ta 
on koos loengutel, praktikumidel, 
laboratooriumides. Sellest on 
käesoleval õppeaastal palju räägi
tud ja ehk aitaks juba, kui meil 
kõik asjad hästi korras oleksid.

Järjekordsel ülikooli komso
molikomitee bürool olid arutusel 
õppedistsipliini, käitumise ja 
õppeedukuse küsimused.

Aruandjad — teoreetilise füü
sika, vene filoloogia ja eesti filo
loogia osakonnad ning Kehakul
tuuriteaduskond kinnitasid kõik: 
dekanaadid, kes teavad, et loen
gutelt puudumisi arutavad nüüd 
kursuste komsomoligrupid, ei 
osuta sellele küsimusele enam 
peaaegu üldse tähelepanu. See 
kohustab kursust rangelt suhtu
ma igasse puudutud tundi. Tea
takse ju hästi, kas kaaslasel oli 
põhjus või «unustas» ta ennast 
lihtsalt magama.

Kehakultuuriteaduskonna bü
roo sekretäri Valdo Juudase aru

andes oleks nagu kõik korras 
olnud. Kuid ometi esineb selles 
teaduskonnas palju puudumisi ja 
nende põhjuste läbiarutamine 
toimub formaalselt, sõbrameheli
kult. Eriti on kannatanud siiani 
sellised õppeained, nagu NLKP 
ajalugu ja inglise keel (viimase 
loenguilt on III kursus isegi täies

printsipiaalne!
koosseisus puudunud — kontroll
tööd kartes).

Halva õppeedukuse ja sagedase 
puudumisega paistavad silma pal
jud vene filoloogia osakonna II 
kursuse üliõpilased. Siiski ei ole 
teaduskonna õppekomisjon senini 
taotlenud ühegi üliõpilase stipen
diumita jätmist.

Eeskujuks võib tuua bioloogia- 
osakonda. Üliõpilased tegid hulga 
häid ettepanekuid õppeprogram
mide ja loengute kohta. Järgmisel 
semestril arutatakse õppeprog
ramme ka kõigis teistes teadus
kondades.

Niisiis ühelt poolt meie enda 
kaasabi õppetöö korraldamise kü
simustes, teiselt poolt aga õige 
suhtumine õppedistsipliinisse — 
see peaks paremaid tagajärgi 
andma ka lähenevail eksamitel.

A, PARK

Et ei oleks praaki!

loogia puudub — kõik tuleb endal 
luua ning nuputada. Üheksa 
kuud on Jaak päev päeva kõrval 
juurelnud, arvutanud, sadu kordi 
kogu protsessi läbi mõelnud. 
Oma kätega tegi ta enamiku 
katseseadmeist, oli klaasipuhuja, 
lukksepp ning isegi pesunaine. 
Eksperimentaalfüüsik teisiti ei 
saagi — aju ning sõrmed peavad 
võrdselt nobedad ja osavad olema.

Tublisti on tulnud õppida ka 
keemiat, et tunda kõiki gaasi
dega kuumutamisel tekkivaid 
reaktsioone, klaasi- ja luminofoori 
vahekordi. Kui uurija ei tööta 
piinlikult täpselt, on tulemused 
juhuslikud. Väike vääratus, 
muutus kuumu tusa j as või teine 
klaasisort — ning juba annab 
edu koha lüüasaamistele. Jaagul 
on olnud nii neid kui ka leid
miste võidurõõmu.

Töö laboratooriumis on Jaa
gule midagi hoopis enamat kui 
kohustuslik praktika. Ta vajab 
seda tööd ise. Kes saakski teda 
sundida istuma tihtipeale 10— 12 
tundi järjest klaasikillukeste ta
ga? Ta ise ütleb ka mõnikord: 
«Ma ei tea, kas mu töö üldse 
õnnestub.»

Tehtud on juba üle. neljasaja 
proovi. Kasu neist on, sest eel
käijaga võrreldes on Jaagul ju
huslikkuse osa tunduvalt vähene
nud.

Viljatult unistada Jaak ei ar
masta. Kui kuulad, millise innu
ga ta jutustab oma tööst, tekib 
veendumus: tema juba hätta ei 
jää. Küllap võib üsna varsti

elektriluminofoorkondensaato- 
rite tööstusliku tootmise tehno
loogia lõplikult paberile panna.

Kõrget kasutegurit, Jaak!
J. KEEVALLIK

Hiljuti toimunud
Ma j anduste adus- 

konna temaatilisel 
konverentsil arutati 
küsimust «Mispärast 
me tegeleme ühis
kondliku tööga ja 
kuidas kollektiiv 
kasvatab inimest». 
Konverentsi käigus 
aga kasvas välja 
mitmeid uusi prob
leeme. Tähtsaimaks 
neist oli — missugu
ne peab olema kõr
gema haridusega 
noor spetsialist?

«Kas tõesti on üli
kooli Majandustea
duskond viimasel 
ajal hakanud välja 
laskma mitteväär- 
tuslikke spetsialiste, 
vaid praaki?» küsis 
Tartu rahandusosa
konna töötaja sm. 
Aron.

Selles asutuses töö
tavad TRÜ Majan
dusteaduskonna nel
ja lennu lõpetanud. 
Et neil alguses võis 
tööga raskusi tulla, 
on täiesti arusaadav. 
Kuid kõrgema hari
dusega noorel tööta- 
jal, kes teadlikult ri
kub töödistsipliini, 
hilinedes tööle, lah
kudes varem, olles 
kauem lõunal, pole 
end millegagi vaban
dada. Edasi — miks 
me siis üldse õpime, 
kui me pärast ei os
ka või, veel hullem, 
ei soovi oma tead
misi ja töötahet ra
kendada seal, kus 
meid vajatakse? Ja 
mis annab meile 
peale selle, et me 
oma tööülesannetega 
toime ei tule, ka veel 
õiguse ülalt alla vaa

data neile kaastööta
jatele, kel poie dip
lomit taskus?

Niisuguseid lõpe
tanuid ei või olla, 
arvate teie. Tuleb 
siiski välja, et on. 
Sm. Aron jättis see
kord nimed nimeta
mata. Küllap nad 
tunnevad endid ise 
ära. Kuid kuuldes 
kunagiste kaasüli
õpilaste kohta kibe
daid sõnu, peaksime 
meenutama, et dip
lom toob endaga 
kaasa mitte ainult 
õigusi, vaid ka pal
ju kohustusi ja üles
andeid. Jäägu meile 
lootus, et need, kes 
on selle enesestmõis
tetava tõiga unusta
nud, on vaid üksi
kud erandid.

Hoopis vastupidist 
kuulsime Tartu
Kaubandusvalitsuse 
kaadriosakonna ju
hataja sm. Peebo sõ
navõtust. Nende lõ
petanute kohta, kes 
praegu kaubandus- 
valitsuses töötavad, 
oli tal vaid kiitvaid 
sõnu öelda. Suurem 
osa neist on hiljuti 
loodud Noorte Spet
sialistide Nõukogu 
liikmed ja teevad 
aktiivselt ühiskond
likku tööd. Väga hea 
iseloomustus anti ka 
praegustele I kursu
se üliõpilastele, kes 
on tööpraktikal
kauplustes (Noor
mets, Teder, Uibo 
jt.). Kindel on, et 
nendest kasvavad 
head spetsialistid, 
mitte praagi hulka 
kuuluvad erandid.

Üliõpilaste sõna
võttudest olid põhi

probleemideks kol
lektiivsus, sõprus; 
missugune peab ole
ma tugev, terve kol
lektiiv ja miks me 
seda nii harva koh
tame? Kursuste esin
dajad rääkisid olu
korrast oma kursus
tel. Selgus, et üheks 
paremaks kollektii-« 
viks Majandustea
duskonnas on kau- 
bandusosakonna И 
kursus. Kuidas nii
kaugele jõuti?

«Tavaliselt on nii, 
et kollektiivis leidu
vad tugevamad orga
nisaatorid, kelle jä
rele teised joondu
vad. Kas teil on ka 
nii, või teete kõik 
koos?» küsiti kau- 
bandusosakonna II 
kursuse esindajalt 
Maie Rõõmult.

«Nii järsku on ras
ke vastata. Aga vist 
ikka koos,» ütles 
Maie.

Näib, et selles on
gi saladus — teha 
kõike ühiselt. Ja 
veel — range nõud
likkus enda ja teiste 
vastu, ausus, vastu
tustunne. Vana 
vaenlane — passiiv
sus — jäägu ukse 
taha. Kõige rohkem 
liidab meid ühte see, 
kui me üksteist aita
me ja võtame põhi
mõtteks: ükski kur
suse, grupi või toa 
kollektiivi liige ei 
tohi kõrvale jääda 
ühisest tööst. Kui 
teame, mis on kohu
setunne ja täidame 
hästi oma ülesan
deid, siis kasvame 
headeks spetsialisti
deks.

H. PLlESS
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23. detsembril kell 16 toimub 
TRÜ aulas ülikooli PARTEI
ORGANISATSIOONI LAHTINE 
ÜLDKOOSOLEK. Päevakorras 
L. Stolovitši ettekanne «Esteeti
line kasvatus — kommunistliku 
kasvatustöö lahutamatu osa».
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P. Kard doktoriks
Ülikooli teoreetilise füüsika 

kateedri juhataja Paul Kard 

kaitses riiklikus optikainstituudis 

(Leningradis) edukalt doktori

tööd. Väitekiri käsitleb optiliste 

kihtide arvutamise ja sünteesi 

teooriat.



Kaua me 
feoretiseerime?

Raske on, väga 
raske, kuid ka 
ülikoolil peab, na
gu ütles ELKNÜ 
Keskkomitee sek
retär H. Puusild, 
tööl käivate üli-

Q.e.o.g.KaüfiLde. suuKp&ev
5. detsembril tähistati ÜTÜ Ringi liikmete teaduslikust Aastapäeva tähistamise pidulik

õpilaste eest ole- deograafiaringi 16. aastapäeva, tööst ülevaate andmiseks korral- osa toimus klubis. Et valdav osa
ma tooelt m u r e  ia hool. aastapäevade tähistamine dati teaduslik konverents. Kon- geograafiaosakonna üliõpilastest

Tihedad sidemed linnaga ori on kujunenud traditsiooniks, verentsil esitati ettekandeid füü- on ühtlasi ringi liikmed, siis ku-
mol pole meelelahutuse selts , Arstiteaduskonnal Sekre- hellest võtavad peale ringi liik- silise geograafia (T. Liblik), ma- junes see õhtu ka osakonnaõh-
«Maiõis». Kehakultuuriteadus- u<Q K üties et haiela ja ™ete. arvukalt osa ka vilistlased, jandusgeograafia (M. Sein) ja tuks. Toimus traditsiooniline
konna 100 inimesest on ÜET-s re- • knmsomonorganisatsioon °PPei°ud ja külalised vennasva- klimatoloogia (A. Jaani) alalt, noorte tudengite geograafiks
gistreerunud 97, kusjuures ühis- “пкои• käcikäes Iea õde iu- barilkide ülikoolide geograafia- Kuulati ära kolm Läti RÜ üli- «löömine». Tuli sooritada «eriala-
kondlik-poliitilistele aladele on lendab 1__2 üliõpilast, vaatab, et osakondadest. õpilaste teaduslikku ettekannet, eksam» ja anda pidulik tõotus

(Algus lk-1 1) 

pole meelelahutuse

end kirja pannud 8(!) üliõpilast. --_ „ haiglag- tundma kõiki
Ometi on elus nende jarele sisuliselt. Haige paranemise
koige suurem nõudmine. Majan- edukusest langeb 40o/o põetami-
dusteaduskonnas tehti niiteks Sele. Et hästi juhendada, peab
vaga eluline ja asjalik ettepanek. _de ka end täiendama. Üliõpila-
võtta ÜET nimekirja ka kauban- ^  omalt pQolt aitayad pidada

dusinspekton eriala.  ̂ poliitvestlusi, abistavad kaugõp-
V a g a  hadasti on vaja lektoi Korraldatakse ühiseid 

p r o p a g a n d i s t e. On habi,
kui. lõpetanul on kitsas silmari , Juttu oli ka senest, kui vajalik

Tcuid punlik on ka see, kui tea - on ÜTÜ ringide side l inna
mised on, aga lektor ei suu^a a Sutustega.  Näiteks kutse-
neid kuulajani viia. Juttuon, haiguste küsimus. Alumiiniumi-

agf. ^ m a  p'ol%  j j “ Й  vabrik, nahakombinaat, televisi-
valt raakis sm. Kostabi oma ku- oonistuudio jt. rikuvad küll töö-
laskaigust Leningradi pioneeride tajate tervist, kuid seal esinevad
paleesse. Inimesi puupusti t hud le kutsehaiguste alla

saalls °£..?lon*erl  i  T S r S S ? -  võetud. Üliõpilaste uurimised
Palav. Raakisid kahe kooli es andsid häid tulemusi, kuid asu-
dajad. Klubi.l on vaga_ tere - tugte jujfatajad reageerivad väga
ditsioon. Kui keegi kõneleja i0iuit, panevad materjalid kalevi
tejarge juba 5 minutit oonsat ^  ^  v-ta midagi ette
juttu ajab ja ainult fraase vee M Titma ja paijuci teised ar-
retab, voetakse talt sona ara. II- vasid et ÕPPEJÕUD seisavad
ma pikema jututa Moraal: kui veel üliõpilasest kaugel. See
sa tahad, et sind kuulataks, raag Qn terav probieem. Väga vähesed
hasti. Kas ei tasuks ka meil j võtava(j osa komsomolikoosole-
muude mistahes kaliibris kone- kutegt_ gellest tuleb> et ei olda

(VulpQS vulp<zs)

JA

A L M A  M A T E R
GEOC-RAAFTILM

963
Allpool avaldame mõned kaadrid 

ter». Ülal avatiiter.
filmist «Rebane ja aima ma-

Nii täienesid geograafide read 
jällegi 30 üliõpilase võrra.

Üldist heakskiitu pälvis uus 

«geograafiline dokumentaalfilm» 

«Rebane ja alma mater», mil

les Oskarist ühe aasta ja ühe

teistkümne kuu jooksul geograaf 

tehti. ..

Erilist huvi äratas asjaarmas
tajate poolt koostatud «saade» 
«Mikrofoni ja märkmikuga».

Dots. L. Vassiljevi demonstree
ritud värvilised diafilmid «Kas 
tunnete Taaralinna?» leidsid ül
dist tunnustust. Ülikooli rahva- 
kunstiansambli laulurühm, kes 
teatavasti põhiliselt geograafi
dest koosneb, rahuldas osavõtja
te muusikalisi soove. Oli nalja 
ja naeru, õhtut võib lugeda hu
vitavaks ja õnnestunuks.

V. K R A A V

v l £ -  kursis’ uuega, räagitkkse üks,ei

mad olla!

K E H A K U L T U U R IT E A D U S 
K O N N A  sekretär V. Juudas rää-

Meedikute kon
verents lõppes
Arstiteaduskonna õppejõudude

sest mööda. Õppejõud võiks olla 
vanem seltsimees ja nõuandja, 
mitte ainult loengupidaja.

------~ Siis POLIITINFORMATSIOO- m
kis, et möödunud aastal lõpetas NIDEST, ükskõik kuidas me neid konverents toimus tanavu iu. io.
kommunistliku töö õpperühm ja. ka nimetame. Sm. Purga ja detsembrini.
paljud lõpetanud etendavad va- sm> ger mainisid, et üldiselt on Üldse oli 6 istungit. Frooie -
bariigi spordielus tähtsat osa, jaa liikuma hakanud Kõige enam mide ring oli kullaltki lai. bnn
Jah, seda küll ja see on tore, aga on levinud viktoriinid ja RSR olid küsimused sudame- ja vere-
miks pole neil järgijaid oma tea- lektorite kutsumine. Mõlemad ringesüsteemi haiguste diagnosti-
duskonnas, seal, kus asi alguse moodused on head, kuid juba kast ja ravist, seedeelundite iu-
sai. III kursusel ollakse koolis praegu on näha tagajärjed, mis sioloogiast ja patoloogiast, reu-
kehalise kasvatuse õpetajateks, tekivad, kui ainult neid viise ka- ma laboratoorsest diagnostikast,
IV treeneriteks. Praegu kaalu- sutada. Kõigepealt viktorii- ionisatsiooniravist, eksperimen-
takse, kas saata II kursust koo- nid. Huvitavad asjad, kuid nen- taalse ja kliinilise meditsiini ku-
lidesse või mitte. Aipult et õp ps- de kaudu kontrollime ainult ük- simustest, peaajuga seotud pro d-
aasta lõpeb ennem otsa, kui vae- sikuid fakte, üldistamine ja leemidest kokku 56 ettekan-
kauss langeb. sündmusele koha leidmine, mis net.

Sm. Sõna nahakombinaadist ja peamine ongi, jääb tagaplaanile. Konverentsil oli palju positiiv-
sm. Juhandi EPA-st valgustasid L e k t or it e ga  ollakse küll set. 10. kuupäevaks sai trükival-
SIDEMEID VÄLJASPOOL ÜLI- väga rahul, kuid siin on see hä- mis konverentsil ettekandele
KOOLI. Elame ühes linnas, aga da, et kursus on ainult kuulaja tulnud tööde kogumik. Konve-
kokku saame harva. Akadeemia osas. Huvitava ettepaneku tegi rents näitas, et meie ülikooli
rahvas tahaks meilt kuulda kom- vene filoloogia osakonna komso- meedikud on kursis uusimate
munistlikest õpperühmadest, molibüroo liige L. Šer. probleemidega ja uurimismeeto-
ideoloogilise töö kogemustest ja Kursuse büroo annab näiteks ditega, meie klinitsistid on ha-
muust. Nahakombinaat tahab, et mõnele inimesele teemad. Need kanud kasutama eksperimentaal-
me poleks I kursusel tööl käies valmistavad vestluse ette koos seid uurimisrneetodeid. Laialt on
mitte ainult kirjas asutuse kom- RSR klubi vastavate lektoritega, valminud töödes kasutatud sta-
somoliorganisatsioonis, vaid olek- Üliõpilane õpib probleemi näge- tistilist meetodit. Arvutused teos-
sime ka kollektiivi tegelikud liik- ma, tabama tuuma ja seoseid tati TRÜ arvutuskeskuses. Siin
med. Et me ei ütleks ära seina- teiste asjadega. Ühe*osaks jääbki pakkus meedikutele lahkelt oma
leheartiklist, et me annaksime edaspidi näiteks sisepoliitika, tei- abi dots. L. Võhandu. TRÜ Arsti-
nõu ja abi kaugõppijaile ja et me se osaks midagi muud. Kui kel- teaduskond on talle väga tänu-
hoiaksime ka oma töökoha kor- lelgi kerkib vahel mingi küsimus, lik.
ras. Aega on vähe. See on selge, siis teatakse kohe, kelle poole Konverents, millest jäid see-
Kuid kas ei esine vahel seda, et pöörduda. Nõuandja ja abimees kord kõrvale vaid stomatoloo-
kui meile tahetakse anda mõnd on oma kursusel. gid ja farmatseudid, näitas, et
ühiskondlikku ülesannet asutu- Oleme julged ja otsime. Siis ei meje ülikooli arstid tegelevad

Ülikooli kohvikus, kus küll suitsetamine on ära keelatud.

ses, ütleme, et oleme üliõpilane, jää ka edu tulemata, 
ülikoolis aga, et me töötame. E. B RAND

Hirmus tagasihoidlikult
. «Kas meist saab «maa sool»?»

«Kas meist saab teadlane-tribuun?»
«Mis tuleks teha, et- saaks?»
Nii pretensioonikalt küsis endalt ja kaasüliõpilastelt Bioloogia- 

Geograafiateaduskonna komsomolikoosolekul avakõnele j a Rein 
Saluri.

Paraku tekkis mulje, et teaduskonnakaaslasi need probleemid 
eriti ei huvita — üliõpilaste sõnavõtud tulid visalt.

Koosoleku juhataja V kursuse bioloog Toomas Su%t oli ise aga 
küllalt kõneosav ja hoidis ürituse «vee peal».

Ette astus Eha-Mai Jõgi EKP Tartu Linnakomiteest, bioloogia- 
osakonna lõpetanu.

Parteitöötajana on olnud tegemist igasuguste inimestega. Liiga 
üldiseks kipub muutuma nähtus, et kõrgema kooli lõpetanud töö
taja on ühiskondlike ülesannete täitmisel passiivne. Ta poeb 
oma teadmiste ja töökoormuse varju.

Kõige tähtsamaks pidas sm. Jõgi seda, et viie aasta jooksul 
õpitaks iseseisvalt mõtlema ja oma mõtteid ellu viima.

Vanemõpetaja Ants Raik ütles: «Igal lõpetajal olgu ka teatud 
ideoloogiline kindlus. Selle tagamine on eeskätt komsomoli
organisatsiooni ülesanne.»

«Tähtis on, et elluastujal oleks janu kõige uue järele,» rõhu
tas dekaan Heigo Miidla..

Need olid elukogenud inimeste arvamised. Millest rääkisid noo
red üliõpilased ise?

Sellest, kas komsomoliprožektori niinimetatud intelligentsi proov 
oli korraldatud hästi või halvasti. Hiljavõitu.

Kõige rohkem vahest oli juttu tantsuõpetajatest. Neist sellepä
rast, et ÜET-s õppivat mitmed geograafid-bioloogid peotantsude 
pedagoogiks. Kas see on hea või halb ühiskondlik eriala? Arvati 
nii ja naa.

Pisut kitsas küsimuste ring, kui silmas pidada, et koosoleku 
teemaks oli ette nähtud «õpitava eriala seostamine praktilise 
tööga».

Eks ole?
S. KUUL

aktiivselt
dega.

teaduslike probleemi- 

I.-P. PADERNIK

Kevadine sessiöon.Kolm ringi 

ühiselt
Pedagoogika-, pediaatria- .ia kirjan
dusringi ühisele koosolekule, mille 
päevakorras oli murdeealiste õpi
laste kasvatamine keskkoolis, kogu 
nes üle 50 inimese.

Pedagoogikaringi ettekanne oli 
E. Kulmarilt. See käsitles poiste 
ja tüdrukute suhete arenemist sõl
tuvalt vanusest ja püüdis teha esi
algseid kokkuvõtteid vastavasisuli
sest TRÜ üliõpilaste koostatud 
ankeedist. Vastused, kuigi väga eri
nevad, näitasid, et sageli pole 
murdeealised õpilased, eriti poisid 
oma vanematega usalduslikus vahe
korras. Seetõttu .hangitakse infor
matsiooni oma füsioloogilise arengu 
ja seksuaalküsimuste kohta üsna 
juhuslikest allikatest.

Kirjandusringi ettekandes püsti
tas E. Laido teravaid küsimusi peda
googide suhtumisest poiste ja tüd
rukute vahekordadesse, tuues näi
teks filmi «Aga kui see on armas
tus?» ia ka talle teadaolevaid juh
tumeid koolielust.

Pediaater Urvaste asus ka üli- 
1k?°!.i1,5r?,bleê li?eJ >u“rde — ta rää- korras tulevase elukutsega seotud gi väikest tunnikontrolli 

et,Süliõ5i!sabtelusid ef tohjks °sfo- probleemid mis huvitavad kõiki seda on tarvis analüüsida.
dustada? On iu enamik lõpetajaid Külla oli kutsutud 1962. aastal fTlinnibc+o nnnlt tuli küsimmi 
vähemalt 22- kuni 23-äastased, kahe. ajaloo-osakonna lõpetanud üliõpilaste poolt tun kusimusi

fgfkoguni ülkee 25 a S avaiad0rral V- Marmei, kes töötab Tartu го̂ : .
aga koguni uie 25 aasta vanad. Keskkoolis õüetaiana Oma «Milline oli tunne esimest kor-

Kõik arutelus sõnavõtnud üliõpi- v , - uPetajana. , к1яч<3;
lased ja õppejõud leidsid, et on aeg pedagoogitoo õnnestumistest ja aa klassi astudes.'’»
asuda õpilaste seksuaalkasvatuse pisikestest viperustest pajataski «Kui palju aega kulub tundi-
küsimusi lahendama teaduslikul sm Marmei tulevastele kolleegi- deks ettevalmistamiseks?»

dele. Mitmedki asjad on keeruli- Saadi nii mõnigi uus idee, mi-
'  A. M ÄND semad, kui kaugelt paistab. Näi- da kasutada oma tulevases töös,

Tulevcczie e l u h u t s e  h u v i t a b

Ajaloo-osakonnas olid päeva- teks ei ole nii lihtne hinnata ise
ka



Sessioonieelsed kibekiired päe
vad. Hommikul krõbiseb kusagil 
konspektide vahel või sahtlis 
ajaleht, millest püütakse vargsi 
välja imeda uusimaid sündmusi. 
Mõni loeb kauem, mõni viskab 
vaid silma peale ja leht rändab 
kas sahtlisse, mappi või naabrile. 
Kuidas keegi!

mustest ollakse huvitatud, lehti 
loetakse pidevalt, omavahel arut
letakse ja vaieldakse. Nende 
poolt korraldatud viktoriini tu
lemused? «Tore oli!» vastatakse. 
Sellest lakoonilisest vastusest 
võib välja lugeda palju rohke
mat. «Huvitav, kuidas ma seda ei 
teadnud?» hämmeldus nii mõni-

Mida teha? Kuidas?
Kuidas suhtusid need leheluge

jad novembrikuu «komsomoli
prožektori» erileheküljel avalda
tud vastustesse? Muigasid. Nae
ratasid. Ägestusid. Kehitasid õl
gu. Samuti kuidas keegi. Kuid 
märkamatuks see ei jäänud, üks
kõikseks ei jätnud. See, mis sel
gus, jättis lugejasse piinlikkus- 
tunde. Milliseid meil küll on! Ja 
võib-olla ka nii. Millised me küll 
oleme!

Milles on siis viga? Ajalehti 
loetakse, umbkaudu teatakse nii. 
mõnestki. Just umbkaudu. Polegi 
mõtet kaugemale minna põhjust 
otsima. Põhjus on pealiskaudsu
ses. Need, kes oma kaaslaste pä
rast nördimust tundsid, poleks 
ehk ise lausa kurioosumitega la
gedale tulnud, kuid salata ei või 
sedagi, et sisulisi järeldusi ja 
kaugemale ulatuvaid üldistusi 
suudavad teha vähesed. Loengu 
ajal läbilapatud lehest jäi palju 
kahe silma vahele, see, millele 
osutati tähelepanu ühel päeval, 
ei huvita enam järgmisel. Tule
museks on piiratud silmaring ja 
poliitilistes küsimustes täielik̂  
võhiklus. See aga ei klapi kui-' 
dagi nimetusega «üliõpilane».

Mida teha? Kuid on olemas 
juba igivanaks elanud abinõu — 
poliitinformatsioon. Ei maksa 
hakata meenutama vigu, mis on 
tehtud nende korraldamises ja 
pidamises. Üliõpilane lülitati 
välja mõtleja osast ja muudeti 
passiivseks kuulajaks, kellele 
loeti ette paarist-kolmest ajale
hest väljakirjutatud nädalasünd
mused.

«Kuidagi naljakas on,» kuulsin 
kord arvamust, «kui sind tehakse 
võimetuks ise lehti lugema. M$ 
pole ju lapsed!»

Õigus. Me pole lapsed. Aga? 
Tuleb viidata jälle «komsomoli
prožektori» reidile. Viga on teh
tud, kuid seda ei paranda poliit- 
iriformatsioonide ärajätmisega, 
vaid nende muutmisega huvita
vamaks, sisukamaiks, mõtlema- 
panevaiks. Ka sellest on räägi
tud, ent üht-teist ka ära tehtud. 
Populaarseks on saanud oma po
liitilise tähelepanu ja vaatlusvõi
me kontrollimiseks korraldatud 
viktoriinid. IV kursuse keemi
kuid ja III kursuse arvutusmate- 
maatikuid tuntakse heade kol
lektiividena. Poliitilistest sünd

gi. «Olen ju nagu kuulnud...» 
Umbkaudu? Muidugi. Kindlasti 
tundsid kõik, et piinlik on mitte 
teada, hea, et komistasid ise oma 
veale. «Nädalaringvaadet pole 
mõtet korraldada,» räägivad kee
mikud. «Võtame parem mõne 
teema, mis huvitab kõiki ja mil
lest me kuigi palju ei tea. Näi
teks seoses S. Bandaranaike visii
diga NSV Liitu korraldasime 
ettekande Tseilonist. See meeldis 
kõikidele. Venitada ei maksa, aga 
sisukast 15—30 minutist pole 
kahju kellelgi. Igavaid teemasid 
me ei võta. Ürituse eest vastuta
vad inimesed määrame tööplaani 
koostamisel, teema ja kuupäeva 
näitavad meile kätte juba sünd
mused ise.»

Selge on, et kui kord õnnestus 
viktoriin, ei piisa siiski ainult 
sellest vormist ja nimetatud ette
kannetest. Mõneti on see pöördu
mine kergemale teele, poliitinfor- 
matsiooni muutmine meelelahu
tuseks. Faktide teadmisest üksi 
ei piisa. On vaja osata analüü
sida sügavuti kõike toimuvat, 
mitte ainult siis, kui tekib huvi- 
sädemeke, vaid pidevalt.

Sageli võib kuulda: «Teeks, 
aga pole aega!» või «Teeks, aga 
ei oska!» Siin pole liigne meenu
tada raamatukest, mis lebab 
komsomolikomitees laual. Selle 
kaudu võib võtta kontakti lekto
ritega. Oma abi ei keela ka rah
vusvaheliste suhete ring, rah
vaste sõpruse klubi, osakondade 
büroode vastavad sektorid. III 
kursuse arstid jäid väga rahule 
E. Markvardi loenguga eri maa
de konstitutsioonidest. Järgmise
na on meil kavas eriloeng Alžee- 
riast — samuti lektorite abiga.

Poliitinformatsioonidele uute 
vormide otsimisel tuleb kindlasti 
arvestada, et loota ainult lekto
ritele pole samuti õige. Tarvis on 
leida probleeme ja lahendada 
need koos. Poleks paha valida 
kursustel poliitinformatsioonide 
läbiviimiseks eraldi inimene või 
väiksem grupp, . kes hoiab kõgu 
kursust pidevalt kursis kõige toi
muvaga.

Et väärida tänapäeva üliõpila
se nimetust, tuleb otsustavalt 
loobuda mõttemugavusest.

I. MADISSOO

Juhan Liivi
õhtu

«Aastapikkuste vaikivate päe
vade järel luuletasin ma jälle 
esimese laulu,» mõtleb Juhan 
Liiv, olles lasknud vabadusse 
pääsukese oma käte vahelt 
(«Imeilus suvepäev»). Ta erutub 
linnu, lumehelbe, kanarbiku, 
nõmme ja pedaka pärast... 
Öelda palju lihtsate sõnadega, 
jätta valus õrnus oma loomin
gusse.

— «Kes sa oled taevas,» ütleb 
Villu; ise mõtleb, kas pükstele 
taskud ka tehakse.

— Valgus saab vahel koor
maks, aga hämarus viib mülkas
se.

— Mul ei tohi olla kodumaja, 
mul ei tohi olla kodumerd ...

«Nukker tundehellus, lihtsate 
sõnade suurus olgu tänases õh
tus,» ütles Paul Rummo ja palus 
mitte purustada seda tihedate 
aplausidega. Ainult kaks korda 
aplodeeriti 13. detsembri õhtul 
ülikooli klubis — nii palju kor
raga, et terve õhtu eest tänada 
esinejaid — Tallinna Riikliku 
Konservatooriumi lavakunstika
teedri üliõpilasi — ja korralda
jaid.

Tänada selle pärast, et meie 
klubi luuleõhtu hästi õnnestus. 
Selle pärast, et nii esinejad kui 
kuulajad suhtusid luuletajasse 
Paul Rummo sõnade järgi:

«Inimene, kelle jutustused, 
kelle luule moodustavad kõige 
kallima, kõige valulisema, kõige 
heldimapanevama osa eesti kir
janduslikus pärandis.»

M. K A L A M Ä E

Hispaaniast ja  
hispaanlastest

Selle semestri viimase koos
oleku pidas rahvaste sõpruse 
klubi kapitalistlike maade sekt
sioon 12. detsembril teemal 
«Kaasaegne Hispaania». Ene Kaiv 
andis põhjaliku ülevaate maa 
geograafilisest asendist ja ma
janduslikest tingimustest.

Hispaanlaste haruldasest lah
kusest, nende rahvuskombest 
härjavõitlusest ja teistest tava
dest jutustas S. Landsberg.

Oma ettekandes Pürenee pool
saare noorte elust tõi M. Vals 
kujukaid näiteid, kui vähe tea
takse seal Nõukogude Liidust. Ta 
rääkis ka sellest, et Hispaania 
noored jätkavad isade võitlust 
vabaduse eest. Üliõpilasliit on 
valitsuse vastu kolm korda välja 
astunud. Liidu lipukirjaks on 
«Parem surra seistes kui elada 
põlvilil»,

A. TEDER

Stepan Karja
Minu 20 kasvandikku

Opetaia, lähme keiquiamal
■— Ei maksa arvata, et teie 

peamiseks tegevuseks saab olema 
õpetamine, — selle te teete ära 
põhitöö — laste kasvatamise 
kõrvalt. Peamiseks kasvatajaks 
ei ole mitte tark sõna, vaid õpe
taja isiksus. — Nii ütles kesk
kooliõpetaja V. Saage küll päev 
hiljem — eesti keele rahva koos
olekul —, kuid ka võõrjiloloogia 
osakonna vaidlusõhtul käis jutt 
peamiselt temast, õpetajast.

Aino Ehala (saksa k. II k.) väi
tis, et pedagoogiline kool ei and
nud talle mingit ettevalmistust 
ühiskondlikuks tööks. (Loodame, 
et ta ei jää о(Лата, millal ülikool 
talle seda a n nab ) .  Õpetajaks 
olles tuleb teha kõike. Kui ei 
laula, ei tantsi, sporti ei tee, joo
nistamisega ei tegele, — lapseva
nemad ütlevad: teie õpetaja ei 
oska mitte midagi. Lapsed tee
vad kiire järelduse, kuidas suh
tuda sellesse õpetajasse, kes mi
dagi ei oska. Seepärast tuleb te
gutseda. Esialgu polegi vaja teab 
kui suuri teadmisi, küll elu õpe
tab.

— Võõrkeeleõpetaja peab 
tundma oma ainet ja õpetamise 
metoodikat, — ütles õppejõud 
K. Uustalu. Ta soovitas koguda 
raamatuid ja piltidega raamatu
kesi, ajakirju, sõnastikke jms., et 
ei tuleks tühjade kätega klassi 
minna.

— õpetage lastele võõrkeelseid 
laulukesi ja mänge. Keele oman
damisele on suureks abiks. —

Els Lindvet (ingl. k. II k.):
— Pioneeritöö nõuab energ at 

ja hingesoojust. Kui aega vähe, 
olgu ka plaanid pisemad; ajanap
puses tehtud pealiskaudsed üri
tused võõrutavad lapsi rohkem,

kui mitte midagi tegemine. Siis 
nad vähemalt ootavad. —

Pedagoogikateadlane I. Unt 
rääkis pikalt ja köitvalt.

— Algklassides tahavad kõik 
õpetajaks saada. Kus ikka auto
riteet, — paneb hindeid! Pärast
poole see vaimustus kahaneb, 
sest õpetaja peab olema liiga 
range, ülearu korralik. Arvatakse 
koguni, et õpetajaks sobib vaid 
erakordsete võimetega inimene, 
et autoriteedi saavutamise teed 
on äraseletamatud. Psühholoogi
de uurimused ja praktilised kat
sed tõestavad, et siin midagi 
müstilist ei ole. Autoriteedile pa
neb aluse õpetaja käitumine^ 
teadmised, moraalne pale, — ko
gu tema isiksus tervikuna. Kuj 
ei ole eeskujuks, siis ei kasvata. 
Mõni pisiasi võib kõik ära rik
kuda. Kas on viga esinemises, 
võimetuses klassiga kontakti võt
ta, kasimatuses jne. Praktika 
käigus saab paljugi ravida.

Igaühel oleks vaja teadlikult 
suhtuda oma karakteri kujunda
misse, et arendada endas rohkem 
häid jooni. Võtame näiteks sõna- 
pidamine. Tean õpetajat, kes hel
del käel lubas kinkida sellele 
täitesulepea, kes matemaatika
ülesande õigesti lahendab. Üles
anne tehti ära, kuid õpetajal 
hakkas sulepeast kahju, ei and
nud. Siit: õpetaja valetab. Kui 
pole kindel, ära luba. Olgu õiglus 
kõiges: hindamisel, igapäeva
ses töös ja üldse lastesse suhtu
mises. Nad on hellad, oma eel
arvamustega. Peab olema peda
googilist takti. Lugupidamise 
võib rikkuda poole sõnaga. Minu 
kolleeg kaotas klassi sellega ... 
Lapsed kutsusid: õpetaja, lähme

(Algus numbrites 31 ja 33.)

REIN
Igas asjas pidi ta esimene ole

ma. Üle tema vasaku põse look
lev arm hoolitses selle eest, ei 
püstnina ja taevakarva silmadega 
pale küllalt mehine välja näeks.

T O O M A S  
Pidi teine kõva jalgpallur ole

ma, kuid alati oli tal jalg haige, 
kord parem, kord vasak. Nii ei 
saanudki teda mängus näha.

U R M AS  
Tema pruunid silmad naersid 

alati. Muidu aga poiss nagu tei
sedki. Käis salaja köögis tööl. Pe
si nõusid, määris võileibu, valas 
morssi — ja silmad naersid veel 
rohkem.

VELLO

Ju see oravanina oli välja nuh
kinud, et Reet mulle meeldib. 
Kord öösel äratab ta mind pala
va sosinaga: «Kasvataja, kasva
taja ... Reet kutsub.»

«Kes? Kus?» Olin parasjagu 
unine, ei mõelnud pikalt, hüppa
sin üles.

«Minge koputage aknale, vastu 
vutiväljakut keskmine.»

Jooksin akna alla, koputasin. 
Koputasin hästi jõuliselt. Kõik 
jäi vaikseks, siis järsku: «Kes loll 
seal kolgib? Kui jalamaid jalga 
ei lase, kutsun laagriülema!»

Reet oli väga pahane. Sealt 
meie lahkhelid algasidki. Ah, sa 
poisikese-sitikas!

Tudengid miilitsa 
lastetoas

Neid üliõpilasi, kes töötavad 
Tartu miilitsa lastetoas, on ligi
kaudu 25. Juhendavad neid 
pedagoogikakateedri õppejõud 
eesotsas H. Liimetsa ja J. Orniga.

Tulevane kasvataja tutvub 
kartoteegi andmete põhjal hoole
aluse elulooga ja asjaoludega, 
mis tõid ta miilitsa lastetuppa. 
Järgnevalt võetakse kontakt koo
liga. Vesteldakse õpetajate ja 
kasvatajatega, tehakse väljavõt
teid hinnetetabeleist.

Tutvumine hoolealuse kodu ja 
vanematega on üsnagi raske 
ülesanne. Suhtuvad ju paljud 
vanemad eelarvamusega värvi
mütsi kandvatesse noorukitesse. 
Enamik on huvitatud sellest, et 
nende lapsest saaks korralik ini
mene. Aga esineb ka ükskõikset 
suhtumist.

Vestlusest üliõpilaste-kasvata- 
jatega selgus, et.üheks sagedase
maks lapse väärale teele kaldu
mise põhjuseks on kodus valitsev 
ebanormaalne olukord. Sellisel 
juhul on esmaseks ülesandeks 
luua õpilasele normaalsed elutin
gimused, eraldada ta tänavalt 
leitud juhuslikest sõpradest, aida
ta leida tee kollektiivi juurde. 
Tähtis on teada saada, mille vas
tu hoolealune huvi tunneb. Olles 
selle leidnud, tuleb igati kaasa 
aidata, et ta võimalikult palju 
saaks oma huvialaga tegelda. 
Väga oluline on isiklik eeskuju. 
Kasvataja peab võitma lapse 
usalduse.

Mõned üliõpilased suhtuvad 
ükskõiksusega sellesse tähtsasse 
ülesandesse. Ei suudetud isegi 
õigeks ajaks ära anda pedagoo
gikakateedri poolt nõutud and
meid. Selline töö ei anna tule
musi. See jääb pinnapealseks.

Enamikule üliõpilastele on aga 
alaealiste kasvatamine saanud 
südameasjaks. Väga tublilt töö
tab grupivanem II kursuse aja
loolane sm. Kits. Silma paista
vad ka Sirje Liiv (inglise filo
loogia II k.), Vaike Loks (inglise 
filoloogia II k.), Uno Siitan (aja- 
loo-osakonna II k.), Maie Kotka 
(eesti filoloogia II k.) jt.

Edaspidi on plaanis tihendada 
individuaalset tööd õpilastega. 
Tuleb kaasa tõmmata pioneeri- 
juhid-üliõpiiased, raskesti kas
vatatavad poisid-tüdrukud peaks 
vastavalt huvialadele ülikooli 
juures tööle rakendama.

Kuigi töö miilitsa lastetoas on 
ette nähtud ainult II kursuse 
üliõpilastele, oleks tore, kui nad 
jätkaksid seda ka järgmistel aas
tatel. Need, kes on hakanud sel
le tööga tõsiselt tegelema, leia
vad, et see on väga huvitav.

Üliõpilased, tulevased pedagoo
gid! Teie kätesse on usaldatud 
noored, kes peavad saama meie 
ühiskonna väärilisteks kodani
keks. Aidake kogu jõuga kaasa, 
et see neil õnnestuks.

S. KILD
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ENNE TALVIST PÖÖRIPÄEVA

mäele kelgutama! Tema aga (ta
oli Rõuge kandist pärit) lausus 
üleolevalt: «Teil ka siin mõned 
mäed!» lähedustunne oli hoo
bilt pühitud.

Miks komsomolitöös mitte aus
se tõsta ettevalmistus õpetaja
kutseks? Selle ette lähevad mit
mesugused ühiskülastused, aru
telud, vaidlused; on vaja aren
dada oskust arutleda. Võiks kor
raldada kõnevõistlusi. Väljendus- 
oskust peab olema; kinniolek 
konspektis viib väikesed kuula
jad sust kaugele. Harjutamise 
asi. Eriti peab klassijuhataja 
palju oskama ja palju teadma. 
Maal pöördutakse õpetaja poole 
kõikvõimalike küsimustega. Ta 
on valguspunkt. Igaüks võib en
dast kujundada isiksuse. Teeb in
dividuaalset tööd, korraldab kat
seid, ilmub kokkutulekutele, võ
tab sõna ajakirjanduses jne. Et 
oleks rohkem ärksust! Lohutu
seks: ega see raske ole; kui en
nast kord liikuma panna, saab 
tegutsemine vajaduseks. Kujuneb 
iseloom. Amet läheb verre, õpe
tajakutse toob palju rõõmu. Kui 
näed, et laps võtab õppust, are
neb, täiustub, tuleb endale rahul- 
olutunne. See kaalub üles kogu 
vaeva ja hoole.

P. Järve (ingl. k. IV k.) andis 
nõu analüüsida ennast, et jõu
taks selgusele, milline keegi on 
praegu, missuguseks peab saama 
õpingute lõpetamise ajaks ja mis 
tuleks ette võtta, et ennast nõue
tele vastavaks teha. Oleks võidud 
sellekohane tabel koostada sa
mal lehel, kuhu nimed kirja pan
di. Kuid selle saab ka mõttes te
ha — ainult kolm lahtrit.

S. RAJA



Klavdia Rõžova 75-aastane
Homme täitub 

rektori kantselei
sekretäril-tõlgil 

Klavdia Rõžoval 
75 eluaastat, mil
lest 19 on möödu
nud ülikooli kol
lektiivi hulgas.
Kes küll ei tun
neks seda halli
päist alati rõõm
sameelset ja kuld
sete kätega naist.
Nii mõnigi kord 
juhtub, et talle 
trükkimiseks an
tud tekst ei ole 
just korrektses 
keeles koostatud.
Võite olla mure
tu: trükitud ..tekst 
on korrektne .
Kas sm. Rõžova 
on teile kunagi 
ütelnud, kui lähe
te tema juurde 
mingisuguse pal
vega, et ta ei ole 
kohustatud seda 
tegema, et tal po
le aega jne.? Vist 
mitte. Ometi on 
tal palju tööd ja 
alati kiire. Kuid 
lubatud ajaks on teie palve täi- ja soovime talle veel palju-palju 
detud. helgeid ja töörohkeid päevi meie

Surume tugevasti juubilari kätt kollektiivis, head tervist ja jõudu.

T - a o d a a i t d a d  J & a d a a v i d a d  T e a d a a n d e d .

Alatiselt tegutsevas agitpunk
tis nr. 8 (Vanemuise tn. 46) esi
neb teisipäeval, 24. dets. kell 19 
Tartu Riikliku Ülikooli dots. 
A. MITT teemal «MIKS M A  EI 
USU JUMALAT?».

Lõpuks filmid: «Teile, kahe
kümneaastased», «Kaotatud aas
tad» ja «Petrovka, 38».

* * *

ÜET

Ühiskondliku autoinspektori 
elukutse taotlejatel koguneda 
nõupidamiseks neljapäeval, 26. 
detsembril kell 18 Kingissepa tn. 
18 aud. 1 (III korrus).

* * *
Grupp TRÜ muusikaharrasta

jaid organiseerib loeng-kontser- 
tide sarja Lääne-Euroopa muu
sika ajaloost. Esimene loeng- 
kontsert toimub täna kell 17. 
Kontserdi teema: W . A. Mozart. 
Kontsert toimub TRÜ söökla

Группа любителей музыки орга
низует цикл концертов по истории 
западноевропейской музыке.

Первая концерт-лекция на тему 
КОМПОЗИТОР В. А. МОЦАРТ 

состоится сегодня в 17 часов в сту
денческой столовой (задний зал).

K J L U B 1 S
Homme kell 2р algab temaati

line õhtu
Tants e nn e  ja nüüd.

Esitatakse järgmisi vanu ja 
uusi tantse: polonees, masurka, 
menuett, kadrill, viini valss, tan
go, fokstrott, cha-cha, aeglane 
foks, rumba, samba, rütmiline 
foks. Ülevaate tantsu ajalooli
sest arengust annab Valdek Püt- 
sep.

* * ★

Pühapäeval, 22. dets. kell 20 
on Ajaloo-Keeleteaduskonna
klubiõhtu «Kelle peale  s i 
na looda d?»

jJäile
võiduga!
«Reede ja kolmeteistkümnes — 

täna läheb meie «Ikarus» küll 
kraavi,» käisid naljatades jutud. 
Nii «tumedaks» tulevik siiski ei 
osutunud. Ülikooli ujujad ja viis 
tennisisti jõudsid õnnelikult sõp
ruslinna Kaunasesse.

Õhtul tegime esimese tutvuse 
võistlustandriga. Sealse kehakul- 
tuuriinstituudi võimla põrand on 
kaetud linoleumiga, see annab 
pallile tavalisest palju kiirema ja 
justkui libisevama põrke. Läks 
aega, enne kui harjusime.

Laupäeval selgus, et võistlus
teks saame saali enda päralt 
vaid viieks tunniks. Järeldus: 
normaalse tempo juures võib iga
üks pidada ühe mängu. Kui meist 
kolm võidavad, kindlustame en
dale ka üldvõidu. Ega midagi!

Siis kuulsime järgmist uudist: 
meie vastu ei mängi mitte üliõpi
lased, nagu ootasime, vaid spordi
klubi «Atletas» valgepallurid — 
s. o. peaaegu Kaunase koondis.

Henn Moksil tuli esimesena 
kanda kaotuse kibedust. J. Ani- 
lionis, paljukordne Leedu NSV 
meister, sundis ta alistuma kahes 
setis.

Olime taga 0 : 1.
I. Hälingult lootsime võitu, 

ehkki viimased treeningud röövi
sid talt palju — käsi tegi ränka 
valu. Esimene sett lõppes ruttu 
Inna kasuks 6 :0. Teises juhtis 
A. Rimkunaite juba 5:2, siis tuli 
5-geimine lõpuspurt ja võistkon
dade punktid olidki 1 : 1.

Ene Ergma tegi D. Mežutavi- 
õuite vastu mehetöö. Võiduga 
6 : 1, 6 :4  viis ta meid ette.

Juhtisime 2:1.
Mati Kaljumets mängis J. Lo

pata vastu välja toreda partii, 
kuid pidi lõpuks napilt alla van
duma — 4:6, 5:7.

Jälle oli viik jalul.
Otsustavaks jäi Peeter Maimi

ku kohtumine S. Makaraviõiu- 
sega. Esimeses setis juhtis leedu
lane vahepeal 5 : 2, teises 4 : 3. 
Õhkkond oli närviline. Mõlemas 
setis tuli võit siiski meile — 7:5, 
6 :4  jäi lõpptagajärjeks selles 
mängus.

Üldvõit — 3:2!
Järjekordne võistlusreis Leedu- 

maale oli lõppenud edukalt. Tore! 
Meie esindaja K. La j a võis süle
täie mälestusesemeid õigusega 
bussi viia.

P. MAIMIK

Korvpallijuttu
Esmaspäeval lõppesid ülikooli korvpallimeistrivõistluste mängud 

meestele. Avaldame finaalmängude tabeli. Võit andis 2, kaotus 
1 punkti.

Meeskonnad Mängud Punkte Koht
1.

2.

Kehakultuuriteadus
kond

Arstiteaduskonna II

а 90:53 104:46 114:34 6 I

kursus 53:90 e 34:32 51:38 5 II
3. Füüsika-Matemaatika-

teaduskond 46:104 32:34 в 41:49 3 IV
4. Õigus-Ma j andustea-

duskond 34:114 38:51 49:41 4 III
5,—6. kohta otsustavas mängus alistas Bioloogia-Geograafiatea-

duskond Ajaloo-Keeleteaduskonna 53:18.

Võimtemisõhtu
On saanud traditsiooniks, et iga sügissemestri lõpul toimub 

naistevõimlemise osakonna võimlemisõhtu. Osa võtab ligi 250 nais- 
võimlejat, kes esitavad mitmesuguseid liikumis- ja hüpete kombi
natsioone, rühmakavu, harjutusi vahenditega. Üksiknumbritega 
esinevad Eesti NSV paremad võimlejad M. Kamarik, S. Saarik, 
S. Sahva jt.

Loodame, et meie üritus toob 21. detsembril kell 18 peale esi
nejate ka rohkesti pealtvaatajaid — üliõpilasi ja õppejõude.

Meie postist
Meie ajalehes nr. 31, 29. nov. k. a. 

ilmunud följetoni «Kirjatöö algus» 
kohta on toimetusse tulnud kiri, 
millest selqub, et mainitud följeto
ni ühes teqelases tundvat end ära 
üks üliõpilane, kelle kohta följeto
nis toodud faktid aqa ei olevat õi- 
qed. Toimetus lisab kirja autorile 
selqituseks, et nimetatud veste ei 
olnud suquqi kirjutatud «täpsel 
aadressil», s. o. selles ei motldud 
konkreetseid teqelasi, kokkusattu
mus on täiesti juhuslik ja mainitud 
üliõpilasel pole minqit alust ennast 
isiklikult puudutatuks pidada.

Luqupeetud sm. T. Atala, toime
tus on väqa tänulik Teie märkuste 
eest toimetuse töö kohta. Me teame, 
et meie ajaleht pole alati nii huvi

tav, kui ta peaks olema. Me püüa
me seda puudust parandada, see on 
meil põhiliseks probleemiks toime
tuse iqal koosolekul. Kuid need 
üliõpilased, kes meie lehte teqeli- 
kult teevad, pühendavad selleks 
väqa paliu oma vaba aeqa ja nende 
töösse tuleks vist ikka ka pisut 
tunnustavamalt suhtuda.

Tõsi, me vajame alati kirjasaat
jaid, uusi inimesi meie aktiivi 
täiendamiseks. Vajame iqast teadus
konnast, eriti mittefilolooqide hul- 
qast. Selles oleme Teieqa täiesti 
nõus. Loodame, et teistki saab meie 
kaastööline ja et Te virqutate mei
le kirjutama ka oma rühma- Ja 
kursusekaaslasi.

tagumises saalis.
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Kohtumine kaugustega meil olla kõige armastatum kai- Miks peame veel selliste asjade 
dakivi, puu? üle imestama? Miks?

On tore, et maakera on nii 
suur. Kui palju linnu, teid-radu, 
jõgesid-järvi, erinevaid inimesi! 
Ja ma unistan kaugustega koh
tumisest. Kas seegi pole tore? 
Sest mida rohkem lendad, seda 
tugevamaks kasvavad tiivad.

See oli 1962. aasta sügisel, siis 
kui tuul Toomel lehtedele ringi
ratast tegi ja vihm oli uhiuue 
tudengimütsi mugavamaks jõud
nud vormida. Sain kokku V kur
suse vene filoloogi Taimi Teivi- 
kuga, kes oli oma rännukirest 
teinud konkreetsema plaani.

«Tead, lähme tuleval suvel 
Venemaale.»

«Lähme!»

1. SEE O N  M U U SIKA .

«Taskuraadio oleks päris ära 
kulunud.»

«Oleks küll.»
«Mis siis ikka, sõidame ilma 

muusikata.» Sõitsimegi ilma 
muusikata.

Oleme Novgorodi lähistel Bor- 
ki küla all, õigemini ühe katuse 
all heintes.

Vihma sahistab vastu katust 
ja heinad lõhnavad värskusest. 
Ja seesama lõhn toob korraks 
siia kodunurga lähedaste ini
mestega, käharpeade-kadakatega, 
lakamõnudega, Väikese väina 
oma vaikimise ja lauludega. 
Korraks. Siin ei ole kiviaedu, 
ei ole kadakaid, ja ometi mul 
on hea «Nagu polekski 312 kilo
meetrit seljataga,» arvas sõbra
tar. Ning kas teate, ma kuulen 
muusikat. Kirjutan taskulambi 
valgusel matkaridu.

... õhtu oli hiirvaikne ja ka 
soojusest mõnus. Hämardus pik
kamisi nagu ikka juulis. Ning 
meiega oli jõgi, paarikümne 
meetri laiune, roheka siledaks 
triigitud palmikupaelana looklev, 
vasakul sillatammi alla kadudes, 
paremal järsult tiheda roostiku

ga kaldakääru pugedes. Vesi, 
vesi! Taeva taustal joonistus 
välja paadis istuva kalamehe 
siluett. Istus ja ei liigutanud rit
va ega ennast.

Konnad krooksusid täpselt sa
mamoodi nagu meil Härjaaugus. 
Mõtlesime vist mõlemad kohtu
misest Novgorodiga.

Korraga hakkas kostma sõna
deta laul. Sarapuupõõsaste ja 
kaerapõllu vahelist teed tuli 
kaelkookude ja ämbritega naine. 
Suur juustenuut kukla taga, kir
ju kleit ämbritega ühte takti 
õõtsumas, astus ta aeglaselt kal
lakust alla, tüli lauluga.

Laulud, laulud! Küll on sul 
neid palju, vene naine! Jätkub 
põllule, heinakoorma otsa, kodu- 
tarre.

Näe, keegi koputas su uksele. 
Laul katkes. Aga varsti on teda 
jälle terve tuba täis — reisime
hele üles pandud samovargi lau
lab kaasa. Kõige rohkem on te
da aga su silmades. Kas seepä
rast sa naeratadki, kui kaugelt 
tuleb matkamees. . .  Või mine sa 
tea... Ise pole veel enne siin 
käinud-näinud.

Paari tõmbega olid ämbrid 
täis. Ta läks, nagu oli tulnud. 
Viis kaasa laulu, kuid osakese 
jättis meile.

Tahtsin äkki, et iga küla juu
rest voolaks jõgi läbi ja sellest 
tuldaks vett tooma.

«Öömaja küsime esimesest et
tejuhtuvast perest.»

«Sina küsid.»
«Ei, sina.»
Küsingi siis. Lakka lubati ase 

teha. Pealekauba pandi laua 
äärde piimakannu, võileibade ja 
vaarikakausi taha istuma. Pere
naine oli rõõmus nagu kaugelt 
tulnud sugulaste puhul. Lapsed 
uudishimutsesid võõrast keelt 
kuuldes.

Kuidas heinad lõhnavad! Kas

sellepärast ei ole und? Voi on 
see muusika? See on muusika, 
mida ükski taskuraadio ei suu
daks praegu pakkuda.

2. KÕ IG E  P U H T A M  RÕÕM.

Tere, Jasnaja Poljana! Tere 
vaikus ja suured puud!

Kirjandusliku muuseumi vaa
tasime kaks korda läbi.

Maja-muuseumis on suurele 
kirjanikule kuulunud elutoad, 
isiklikud tarbeesemed. Aga sel
lest kõigest juba jutustavad bro- 
šüürid.

Me kõndisime kaua pea-alleel, 
käisime Tolstoi armastatud iste- 
pingi juures, imestasime tema 
kalmu lihtsuse üle (nimeta, mä
lestusmärgita, ristita — nii nagu 
ta ise soovis), istusime Vor ohka 
jõe ääres.

«Kõige puhtam rõõm on loo
duserõõm,» kirjutas Tolstoi 1900. 
aastal oma päevikusse.

Jah, siin tunned seda, mõistad
— nagu paljut muudki.

Tere, vaikus. Tere, suured 
puud! Siin jalutas siis kunagi 
see inimhiiglane. Jalutas ja elas 
oma teoste kangelaste — Andrei
ga, Katjaga, Annaga... Jaluta
des inimesed mõtlevad sügava
malt.

Tolstoi mõtles palju.
Ka meis toimus midagi «ime

likku». Muutusime kuidagi pa
remaks. Soovisime emmata ter
vet maakera ning öelda: «Ini
mesed, jalutage rohkem, ja just 
suurte puude all!»

«Igal pool pole suuri puid.»
«Tuleb istutada.»
«Ise, nagu Tolstoi.»
Me oleme harjunud sellega, et 

meil igaühel on oma lemmiklaul, 
lemmikkirjanik, kõige lähedasem 
sõber. Aga kus on meie armas
tatuim istepink, millist pargi
teed mööda meeldib meile kõige 
rohkem käia? Miks ei võiks ka

3. «PANGE VÕTI SIIA ...»

Tahtsime olla viisakad ja täna
sime kutse eest. Kui aga Maria 
Ivanovna (perenaine, kelle juu
res me Jasnaja Poljanas kaks 
ööd ööbisime) kutsus kolman
dat korda, läksime lauda.

«Näete, kuidas inimesel veab. 
Mõtlesin juba, et pean täna Õh
tul üksinda olema. Mees sõitis 
komandeeringusse, tütar on jala 
pärast haiglas ... Sööge, sööge! 
Ma valan veel teed.»

Sõime praekartuleid värskete 
kurkidega, jõime teed maasika- 
keedisega, maitsesime saia mee
ga.

«No küll on tore. Äkki nii 
kaugelt külalised!»

Kuulsime seda juba mitmendat 
korda.

«Meil on siin tiik kahe bas
seiniga. Pärast vaatame televii
sorit. Või kui tahate lugeda, pa
lun.»

Käisime suplemas. Üldse jõud
sime kõike teha. Aga ma tahtsin 
jutustada hoopis millestki muust. 
Kui ma juhtun jälle kellelegi 
rääkima Jasnaja Poljanast ja 
meie Mariast, siis ei alusta ma 
enam meest ja moosipurkidest, 
vaid sellest «muust».

Teisel hommikul ärkasime ta
valisest hiljem. Pisut enne ka
heksat. Marial oli kella kahek
saks vaja tööle minna. Hakkasi- 
me kiiruga pesema-kammima, 
peaaegu püstijalu jõime teed: 
perenaine tahab ju ukse lukus
tada.

Ta märkas meie kartust kohe.
«Teie aga istuge edasi. Ma lip

pan nüüd. Käige kindlasti ka 
Turgenevi mõisas ära ... Raa
dio keerake kinni. Võti pange 
siia katuse alla. Jah, siiasamasse.»

«Suur aitäh!»
«Kõike head teile!» Ja läks. 

Vaatasime Taimiga teineteisele 
otsa. Kõige rohkem oli meis sel 
hetkel imestust. Jäeti üksevõti.

4. TUUL, LIIV, KU UM US.

Öeldakse: liiga palju head vä
sitab ruttu. See polnud mul sel
lest. Ehkki Severski Donetsk 
voolas läbi nina alt, tahtis kuu
mus liiga teha. Tuul oleks või
nud keerutada, kuidas tahes, kui 
see liiv... Ah, see liiv! Igale 
poole jätkus: silma, suhu, krae 
vahele, sussidesse.

Valasin pahameele Taimi pea
le tmlja. Tema mind siia ... lõu
nasse tõi. Säh sulle lõunar

Taimi ei öelnud midagi.
Õhtul istusime Severski Do

netski ääres kummulikeeratud 
paadil. Taimi sõbratar Elviira 
rääkis oma raudbetoonitehasest, 
kus ta laborandina töötab. Seal, 
kus isekallutajate mürin ei laka
nud minutikski ja segusegajate 
monotoonne töölaul meieni kan
dus, särasid sajad elektrituled.

«Seitse aastat tagasi hakati 
meie U st-Donetskit ehitama. 
Paar aastat tagasi polnud veel 
maju seal, näete — seal ja seal.»

Alguses polnud ühtegi maja. 
Aga inimesed tulid. Ja tuul tant
sis samuti, oli liiv, oli kuumus.

Mida rohkem Elviira jutustas, 
seda suuremaks kasvas minus 
iseenda nigeluse tunnetamine, 
süüdlase, viriseja, solvaja tunne.

Mul oli häbi. Lohutasin en
nast nende tuntud sõnadega: kui 
inimene tunneb häbi, siis saab 
tast veel asja.

Las tuul tuiskab, pillub liiva! 
Las kuumus uimastab! Ärgem 
kartkem! Eks? Siis sünnivad kii
remini linnad.

E. N A A B ER  

Toimetaja J. FELDBACH

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 9737. MB-10333.
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Tervitus' uuele aastale !
Sind tervitan, kosmose saj andi 
Sind tervitan, aasta uusi 
Kui tore on meie ajal 
olla elukeerises uus.

TARTU RIIKLIKU OLIKOOLI PARTEIKOMITEE, 

REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA 'A M ETI

ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA

Pühapäeval, 29. detsembril 1963

Nr.

35 (575)

XVI aastakäik

Fugit hora, fugiunt anni — 
möödub seegi aasta pea. 
Kuuski ehivad mängukannid 
ja tähtede heledad read.

Igas majas on näärikuused. 
Igas aknas valgusesõöm.

Hüüab tervitust aastasse uude 
inimhingede sädelev rõõm.

Sind tervitan, kosmosesajand! 
Sind tervitan, aasta uus!
Kui tore on Meie Ajal 
ella elukeerises uua.

A R V O  REEDE, 
Õigusteaduskonna II kursuse 

üliõpilane

■ . « fr.. « ■ * *- • *
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Patimat uueks aastaks!
Möödunud aasta oli edukas rahu kindlustamisel välispoliitikas 

ja meie sisemises elus ideoloogilise töö ning rahvamajanduse 
kemiseerimise tähtsate ülesannete püstitamise poolest.

Algaval uuel aastal tuleb palju teha nende ülesannete täitmi
seks, selleks et tõuseks töö tase ülikoolis ning suureneks ülikooli 
panus vastavatel aladel.

Soovin kõikidele ülikooli töötajatele ja üliõpilastele head uut 
aastat, õnne ja edu meie ühiste eesmärkide saavutamisel!

Prof. F. KLEM EN T , 
rektor

Suurte tööde ja võitude rohke 1963. aasta on seljataha jäämas. 
Seitseaastaku viies ja partei programmi teine aasta — nii nime
tatakse teda nähtavasti ajaloos. Palju toredat tõi ta endaga 
kaasa ja oli väärikas oma eelkäijate pikas reas. Selle aasta soo
jad tuuled suutsid hajutada nii mõnegi tumeda pilve meie pla
needi taevast. Ikka valjemini kostsid sõnad rahust.

Meie kodumaal tegid selle aasta kuulsaks Nõukogude rahvaste 
hiiglasesammud N L K P  X X II kongressil kindlaksmääratud teel. 
Uut ühiskonda rajavale rahvale — kommunismiehitajale on hin
damatu väärtusega need juhised, mida partei andis ajaloolistel 
juuni-ja detsembripleenumitel. Seitseaastaku uued tööstusegigan- 
dld, põllumajandustöötajate pingeline töö, teadlaste saavutused, 
uued kosmoselennud, nõukogude intelligentsi viljakas tegevus ja 
Nõukogude Liidu rahvaste järjest laienev vennalik koostöö — 
kõik see ühtekokku atesteerib mööduvat aastat.

Nendes võitudes on osa ka meie saavutustest. Tubli kasutegu
riga töötasid mööduval aastal Tartu Riikliku Ülikooli teadlased. 
Tuhanded ja kümned tuhanded uued leheküljed teadusesse, arvu
kad dissertatsioonid — niisugune on meie panus kommunismi 
ehitamise praktikasse. Õppetöö taseme järjekindel tõus, üliõpilas
pere aktiivsuse kasv, komsomoliorganisatsiooni osatähtsuse suure
nemine ülikooli elus, ametiühingu- jt. ühiskondlike organisat
sioonide tublid algatused — kõik see moodustab lisaks eeltoodule 
meie saldo 1963. aastast.

Jääb loota, et astudes uude, 1964. aastasse me viime endaga 
kaasa ainult head kordaminekud ja vabaneme kõigest sellest, mis 
on võõras meie ühiskonna käitumisnormidele, kõigest, mis meid 
takistab kiiremini edasi liikumast kommunismi poole. Seepärast 
vaadelgu praegu meist igaüks ennast, leidkem puudujäägid ja 
vead oma töös, hoidugem neist ja andkem endast parim algaval 
uuel aastal.

Parimat uueks aastaks kogu ülikooli kollektiivile!
L. RAID,

EKP TRÜ Komitee sekretär

1964. On läinud veel üks aasta. Kui inimene on alles 20-aastane, 
siis lähevad verstapostid kiiresti ja vahel võib jääda mulje, nagu 
ei olekski need aastad, mis elame aima materis, meie elu tõeliseks 
sisuks. Nagu oleks see mingi vahedistants, kust tuleb võimalikult 
kiiresti läbi joosta, ja nii, et tõkkeid maha ei ajaks.

Astugem mõttes tagasi mööduvasse aastasse. Heitkem talle pere- 
mehepilk. Kas oleme iseendaga rahul? Kaalugem, võrrelgem, 
otsustagem. Lõpuks ootab vastamist küsimus: kas on need viis 
aastat — see läbitav distants —  elatud tihedalt eluga silm-silma 
vastu või kuidagi teisiti, poolikult?

See aasta on olnud mitmeti tähelepanuväärne ka meie ülikooli 
komsomoli-organisatsioonile. Meie organisatsioonil on hakanud 
tekkima oma nägu ja elu. Ta aitab muuta meie elu sisukamaks, 
mitmepalgelisemaks. Komsomol ja õppetöö, neid mõisteid ei saa 
teineteisest lahutada. Tugev kollektiiv võib palju korda saata. 
Tänavu said sisse hoo rahvusvaheliste suhete ring, rahvaste sõp
ruse klubi, pressiklubi ja kinoring. Uus aasta toob kaasa ka uusi
ma kirjanduse, eetika- ja esteetikaringid. Või märkigem siinjuu
res Majandusteaduskonna kaubanduse eriharu II kursuse otsust 
hakata taotlema kommunistliku kursuse nimetust. Nemad on 
möödunud aastale peremehepilgu heitnud ja vaatavad tulevikku.

Töö on see, mis teeb inimesed sõpradeks. Ka Sinu komsomoliga, 
Ja tööd oled Sa temaga teinud tugevasti, kuid ees on alati roh
kem. Elu on alati ees.

M. TITM A,
ELKN Ü  TRÜ Komitee sekretäri 

asetäitj a

Toome kliinikus on sooritatud juba üle 70 operatsioon? plast
massist veresoontega. Suurt teaduslikku uurimistööd sellel uud
sel alal on teinud ka TRÜ kirurgiaring. Fotol: järjekordne haige 
saab kunstliku arteri. Meditsiinikandidaat E. Tünder, operat- 
siooniõde K. Pihu, VI kursuse üliõpilane T. Sulling (kirurgia- 
ringi esimees) ja aspirant K. Suil on need, keda opereeritav peab 
varsti tänama taastunud tervise eest.

Seekord ei heida me pilku mit
te ühe aasta võrra tagasi, vaid 
teeme pisikese ringivaatuse mit
med head aastad tahapoole

Ttlida te uuelt aastalt 
LÄBI AEGADE Ш уе whketn aatate?

Sirvime ja lappame vanu üli
kooli ajalehti. Võib-olla leiab 
mõne ütlemise või lubamise, mi
da ka praegu veel meenutada 
maksaks.

Ütleme kohe ette, et siin vead 
ja head, krobelised ja siledad 
küljed kõik segamini on. Mis aga 
silma hakkas. Aga eks lugeja 
ise seleta ja vaata, kuidas asjad 
olid ehk kuidas nad oleksid pida
nud olema.
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* linn andis ülikooli ühisela

muks Nõukogude tänavas asuva 
hoone;

* ülikoolile anti üle endine 
Sangaste loss;

* elavnesid tunduvalt teadus
alased suhted teiste liiduvabarii- 
kidega. Tartus toimus esimest 
korda üleliiduline teaduslik kon
verents — spektroskoopia küsi
mustes;

* statsionaarsete üliõpilaste arv 
on 2706, kaugõppes õpib peaaegu 
1000 inimest.

Ootan, et saan uuel aastal endale korraliku korteri senise 
keldrikorteri asemele.

SULTS , 
õpperaamatukogu riidehoidja

(f?c£a,n Ьалв£ oMrSt&Z KetŽLm&tiyciit

tcLsUsotrru. Ja  IcodbauLa.

(/ulcLu.s£lku. ß&A. ma tu. ка^- 

ъаАтаЬ-t rc&iijd

Madalapalgalistele lubati 1964. aastal palka juurde panna. Siis 
oleks lõbusam kütta.

A U G U ST  SAVI, 
peahoone kütja
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* meie ülikoolil on juhtiv koht 
selliste probleemide lahendamise 
alal nagu pidurduse ja uniravi 
küsimused, tahkete kehade lumi- 
nestsents, biokeemia-alased uuri
mused, aeroionisatsioon ja selle 
teraapiline mõju, Baltimaade a3a- 

lugu jms. . „ i&j£

■

Mida aisiatakse klubist? LÄBI AEGADE
Et klubi töö parandamiseks 

konkreetseid hinnanguid ja ette
panekuid saada, jagas komsomo
likomitee teaduskondade vahel 
välja ankeedid, milles juba küsi
muste asetus nõudis täitjalt 
konkreetset, põhjendatud vas
tust, mis on klubis head, mis 
halba, kuidas vigadest jagu saa
da.

Mida siis vastustest võis välja 
lugeda?

Esiteks seda, et möödunud aas
tal külastati klubi üldiselt vä
he. Enamikul kursustel tuli üks 
üritus üliõpilase peale (aasta 
jooksul).

Hästi õnnestunud õhtuks pee
takse ühiselamutevahelist nääri
õhtut. Korda läinud olevat ka Nõu
kogude armee aastapäeva tähista
mine. Ja põhjendus, miks just 
need õhtud meeldisid: nad olid 
hästi läbi mõeldud, aeg tihedalt 
täidetud. Seltskondlik osa «mo
biliseeris*.> kõiki külastajaid, sest 
peale tantsu sisustasid õhtu teist 
poolt ka viktoriinid ja võistlus- 
mängud. Eriti «maiad» on üli
õpilased luuleõhtute peale.

«Ei meeldinud mõned eriti va
litud isetegevusettekanded.» (Vä
ga üldsõnaline! E. O.)

«Ebaõnnestunumad olid puh- 

ke- ja tantsuõhtud, nende kuns
tiline tase oli madal.»

Läbimõtlematu üritusena mai
nitakse ka Majandusteaduskonna 
klubiõhtut.

Üliõpilaste arvates osutasid 
klubi külastatavusele karuteene 
kõrged piletihinnad. 50 kopikat 
maksab sissepääs o m a  klubisse, 
peale selle veel väljaminekud 
kino ja teatri peale ... II kursuse 
matemaatikud ütlevad:

«Külastaksime klubi rohkem, kui 
sissepääs oleks 30 kopikat.» Sel

les küsimuses valitseb üksmeel 
enamiku ankeedile vastajate va
hel. Arvatakse koguni, et mõni 
õhtu võiks olla päris tasuta. Kui
võrd see on võimalik, seda otsus
tavad klubi juhatus ja ameti
ühingukomitee.

Ja mida tahetakse näha edas
pidi klubi laval?

Külastajad tahaksid kohtuda, 
teiste liiduvabariikide kõrgemate 
õppeasutuste üliõpilastega. Neile, 
meeldiks, kui tuleksid külla näit
lejad, kirjanikud, poeedid ja 
sportlased. Tuntakse igatsust ka 
oma paremate isetegevuslaste 
järele. «Orientalistikaõhtu» vis
kas korraldajatele kinda — tul
ge mõne teise sellisega vastu.

Lahkarvamusi tõi küsimus: 
«Kas teile meeldiks klubis juua 
kohvi? Mängida piljardit?»

Ühed arvavad, et pole tarvis 
klubi teiseks kohvikuks muuta 
(ega seda nii polegi planeeritud), 
teised jälle vaidlevad, et võiks 
olla väike puhvet, kust saaks 
kohvi, odavaid veine ja kokteile. 
Piljardi poolt «hääletavad» kõik.

Ankeedivastustes leidub pre
tensioone ka «Harvlekile». Or
kester on küll hea, kuid repertu
aar on vana ja tüütu. Tore oleks, 
kui orkester leiaks endale solisti.

Kuidas paremini korraldada 
isetegevusolümpiaade? Kõik on 
selle poolt, et nad vajalikud on, 
ent kuidas sellele asjale hoogu 
anda — ei osata nõu anda. Ühine 
on arvamus, et praegusel kujul 
nad siiski ennast ei õigusta.

Pingega õhtuid, midagi värsket 
ja vaimukat oodatakse klubilt.

Aga ärge ainult oodake, lööge 
ise ka kaasa!

Laval tahetakse näha ilu, aga 
saalis elu. E. О J A N D

PLII-A T  Sl A J A L O O R A A M A 
TUST;

«Kui me meele tuletame, mis 
suurt tööd meie noored tudendid 
Kasahhiamaa lagedate nurmede 
peal teind, kuida meie laulume- 
hed ning tantsurahvas suures 
Moskva linnas oma etteastumis- 
tega on kõiki rõõmustand, kuida 
õpetatud mehed ikka usinamini 
oma kirjutusid trükkima kipu
vad, kuida tudentidele pruukimi
seks üks imekena kohvimaja 
lahti tehtud, kuida jälle ühele 
uuele üheskoos elamise majale 
alusmüür põhjendatud, kuida uus 
turnimise plats valmis sai, et 
meie pisikeses universiteedis on 
koos olnud (ja saavad pea jälle 
koos olema) mitut seltsi õpetatud 
mehi üle terve meie riigi, igaüks 
oma asja arutamiseks tarkade 
konferentside peal — siis. peab 
küll igamehe süda rindus valje- 
mine tuksuma nende rõõmulik- 
kude asjade pärast.»

MIDA NAD SOOVISID SIIS

K. Püss,  Õ i g u s -M a j a n -  
d u s te a d u s  k o n n a  dekaan :  
... et üliõpilase teadusliku pagasi 
kasvuga peaks sammu ka elatus
taseme tõus ühiselamus;
... et kasvatustööküsimustes
oleks vähem arutamist ja rohkem 
kasvatustööd ennast.

A. Metsa,  a m e t i ü h i n g u 
komi tee  esimees:
... et uuel aastal hakkaksid ker
kima ülikooli lastesõime ja laste
aia müürid, millest on aastate 
vältel unistanud meie töötajad.
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O N U IT t V il
Ringi liikmeid ja kõiki neid, 

keda ei jäta külmaks ükski sünd
mus maailma poliitilisel areenil, 
õnnitleb saabuva uue aasta puhul

Palju õnne,

EVE S IL L A M A A

ja

ENN  M A R K V A R T !

Eesti filoloogia osakonna ja 
õigusteaduskonna IV 

kursused

TRÜ rahvusvaheliste suhete ringi 
juhatus.

*

Ühingu «Teadus» Tartu linna 
organisatsiooni kuuluvad inse- 
nertehnilised töötajad tervitavad 
palavalt Tartu Riikliku Ülikooli 
teguvõimsat kollektiivi algava 
uue aasta puhul.

Võitluses tehnilise progressi 
eest on ülikooli ja Tartu ettevõ
tete töökontakt tihenenud. Selle 
süvendamist taotleme edaspidigi.

Head uut aastat!

V. TEDER, 
ühingu «Teadus» Tartu linnu 

osakonna tehnikanõukogu 
aseesimees

VANA  A A STA  UUELE A A S 
TALE  VALITSUST ÜLE ANDES:

«Ma tahan, et sa viiksid lõpule 
eeskujuliku üliõpilase prototüübi 
aretamise. Põhinõuded töötasin 
juba mina välja: elab stipendiu
mist, õpib ainult viitele, võtab 
osa teaduslikust tööst, esineb kõi
gis seminarides ja konverentsi
del, tantsib konnatantsu, laulab 
kooris ja töötab komsomoli liinis, 
ei puudu loengutelt, oskab tere
tada ja kahvliga süüa, ajab ha
bet, loeb täiendavat kirjandust, 
ei joo ega kurameeri ning ei 
Tcaeba ajapuuduse üle».

KROONIKAT

Praegu käib meil kõikjal suur 

võitlus rutiini, ' tardumuse ja 

šablooni vastu.

Toomeorus oli I üliõpilaslaulu- 
pidu.
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MIDA NAD SOOVISID SIIS

A. Mitt, M a t e m a a t i k a -  
L o o d u s t e a d u s k o n n a  d e 
kaan:

«Südameasjaks on, et võiks 
tervitada üliõpilasi uusaasta pu
hul 24- kuni 26-tunnilise töönä
dalaga 46- kuni 48-tunnilise ase
mel.»

Ü. Ha l dna ,  a m e t i ü h i n 
g u k o m i t e e  esimees

«Et üliõpilane muutuks kooli
lapsest inimeseks, kes tunneb 
oma vastutust rahva ees ja 
püüab olla selle vääriline, olla 
elu peremees, mitte sulane.»

F. K i e m e n  t, ülikooli  
rektor :

«Meil tuleb tunduvalt laienda
da üliõpilaste iseseisva töö või
malusi, vähendades selleks üli
õpilaste kohustusliku töö koor
must.

See võimaldab ka õppejõududel 
rohkem aega osutada oma kvali
fikatsiooni edasisele tõstmisele, 
loengute kvaliteedi parandamise
le ja teadusliku uurimistöö laien
damisele.»

KROONIKAT
* ülikooli juurde loodi arvutus

keskus;
* valmis uus ühiselamu 400 üli

õpilasele, kes jaanuaris sinna sis
se kolivad;

* Kääriku spordibaasis valmis 
staadion, hakati ehitama hotelli 
üliõpilastele.
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MIS K Õ IK  SELLEL A A S T A L  

TULEB
Uue klubi juurde organiseeri

takse s u v e k o h v i k  ja kino.  
Klubile ehitatakse juurde veel 
üks h a r j u t u s r u u m  ja suve 
jooksul rajatakse klubi juurde 
aed.

MÖÖDUNUT MÄLESTADES

Ülikooli raadiostuudio annab 
oma selle aasta viimase saate 
ühiselamutele 30. detsembril kell 
20.15. Kavas aastavahetuse juttu 
ja ... Kuulakem!

Uuele aastale!
Mul on paik, kus vana aastat saadan 

ja kus naerdes kohtan uut...

Tänaval meil varjud käivad kaasas, 

platsil valgust pillub kuusk.

Kohvikutes kõlisevad klaasid, 

näärisooviks annan käe.

Tantsin kuumaks köetud klubisaalis; 

astun vanal Toomemäel.

Mul on paik, kus veidi kahju vanast 

ja kus mõtteis kohtan uut...

Maa on vait ja tähed kuulatavad 

muinasjuttu vanakeselt-kuult.

Kõnnin mööda sinetavaid põlde, 

lumeselga kahvatut, — 

sädeleb mu kõrval pehmes hanges 

uue aasta naeratus.

M ATI UNT

ÜKS NÄÄRIJUTT
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M ÕISTA, M ÕISTA, MIS SEE ON?

Inglismaa sõitis läbi, Prantsus
maa sõitis läbi, Saksamaa sõitis 
läbi. Itaalia sõitis läbi, Gruusia 
sõitis läbi, Ukraina sõitis läbi, 
saabus Eestisse, jõudis Tartusse 
ja lendas kraavi.
(Eesti filoloog kolme kirjandus- 
eksamit tehes)

Lapsena
leb.
(Teaduslik
antud)

läheb, habemega tu- 

töö, mis trükkida

K R O O N IK A T

* uudismaadel töötas tänavu 
365, vabariigi kolhoosides ja sov» 
hoosides 1500, uue ühiselamu ehi 
tamisel 184 üliõpilast.

M ID A  M U ID U  KUULUKSE*?

Väljaspool kohvikut vaieldavat 
agarasti kohviku üle, peetavat 
nõu, koostatavat uusi põhikirju, 
võideldavat selle eest ja tolle 
vastu.

Keegi soovitanud vaidlused ja
diskussioonid kohvikusse tuua ja ______
arvavat, et siis kaduvat nurin kü- nimesid ja nägusid, 
lastajate vähesuse üle.

juurde seada, kuid lükkas selle 
asja edasi.

Laval oli veidi jahedam.
«Noh, kas salmi saab?» küsis 

näärivana.

«Saab küll,» ütles väike Eerik. 
Ta teadis, mis teha, tõstis 

käed kõrvadena pea juurde, hin
gas sügavalt sisse ja röögatas 
nagu tõeline hunt:

«Hammastega laks ja laks ...!» 
Õhk sai korraga otsa. Ta luk- 

sataš ja vaatas näärivanale otsa. 
Sel olid silmad habeme sees.Väi- 
ke Eerik tundis äkki suurt musta 
saali enda selja taga ja tal hak
kas külm.

«Hammastega laks... ja 
laks..» kordas ta abitult, aga 
rohkem ei .tulnud enam midagi. 

Oligi lõpp.
Täiest jõust nutma puhkedes 

Eerik, kes teadis, mis ta teeb, pöördus ta ringi ja sööstis saali 
tõusis püsti ja läks mööda tooli- sooja pimedusse, 
de vahet lava poole. Algul mõt- Läks tükk aega, kuni ta ema 
les ta kohe käed kõrvadena pea üles leidis.

Läbi laboratooriumide
Hl LJ iNIT

Väikese Eeriku julgus ei olnud 
veel vähenenud. Ta istus vapralt 
ema kõrval ja vaatas, kuidas 
näärivana laval rabeleb.

Mõned lapsed oskasid salmi, 
mõned ei osanud, aga paki said 
nad lõppude lõpuks kõik. Saal 
oli kuuma õhku täis ja akendele 
kleebitud hõbepaberist lumehel
bed aina särasid.

Eerik oli sellepärast nii jul
ge, et ta teadis, mis teeb.

Selle teadmisega ta siis istuski, 
kui näärivana tema nime hüü
dis.

Kui tahad mastipuud saada
19.—21. detsembrini korraldas proosat vaagima. Teoseid oli esi- 

ENSV Kirjanike Liit Tallinnas tatud nii palju, et töö gruppides

Nad pole sellised nagu kesk
koolis olid harjunud nägema 

keemia-füüsikalaboratooriumi. 
On hoopis suuremad, tõsisemad, 
aukartustäratavamad.

Mis uudist? Semestri lõpp on 
lähedal. Võib-olla tavalisest roh
kem üliõpilasi laudade ümber, 
katseriistade juures rohkem käsi 
ja päid. Oi, õpitud valemid! Kui
das nad alati õigel ajal küll meel
de ei tule! Lõputud arvude read. 
Plussid ja miinused töödes endis 
ja töötegijate nimekirjades ...

T. Madise, üks praktiliste töö
de juhendajaid, sõnab:

«Arvestused ikka nagu igal 
aastal. Üldine tase on ka, nagu 
öeldakse, keskmine — häid ja 
halbu, kõiki. Füüsikaosakonna 
II kursuselt on tubli H. Iher, 
I kursus töötab päris hästi. Mis 
puutub vene gruppidesse, siis 
seal on kõikumised suured: ühed 
ei tee üldse tööd, teised on tublid.

nud. Päris tööde tegemise aeg on 
juba läbi, aga tuleb välja, et 
nüüd just kõige kibedam ongi.»

Bioloogide II kursus on prak
tika juhenda ja sm. J. Reineti üm 
ber koos. «Näete, kiire on.» 
«Ainult viivuks...» — «Kes mul 
siin paremad? Vahest Jaak Soom. 
Tööd korralikult tehtud.»

«Kümnest geoloogist langesid 
neli välja. Need allesjäänudki 
pole kõige paremas olukorras. 
Arvutusmatemaatika III kursusel 
teeb rahutuks K. Rauba suhtu
mine oma ülesannetesse. Tublid 
on T. Mikli ja M. Abel. Aga üldi
selt — oleme ikka töötanud,» sõ
nas V. Veimer.

Praegu kihutab laboratooriu
mides veel ringi töötuhin ja asja
likkus. Jonnakad katseriistad, 
varsti on vaheaeg!...

Läbi laboratooriumide ei saa 
üldse minna ringi vaatamata. 
Jääd lihtsalt huvi või uudishimu

Tahaksin öelda, et üliõpilased pärast seisma, torkad näpuga

noorte autorite seminari. Üle 50 
osavõtja hulgas oli palju uusi

Eesti filoloogia III kursuse üli
õpilased olevat vaimutoidu kõr
val ka ihutoitu tahtnud saada ja 
teinud ettepaneku sabade välti
miseks avada peahoones veel üks 
puhvet.

õppejõud kasinud üliõpilaselt, 
kuidas ta kujutavat üliõpilase 
olukorda kommunismi tingi
mustes.

Üliõpilane vastanud, et igaühelt 
tema teadmiste kohaselt, aga

Esimesel päeval tutvuti kirjan
duse, just proosa päevaprobleemi- 
dega, mille kohta tegid ettekande 
Kirjanike Liidu sekretär P. Kuus- 
berg ja proosakonsultant I. Sike- 
mäe. Seejärel arutati eesti filo- ja I. Luhaäär), 
loogia II kursuse üliõpilase Mati
Undi romaani «Hüvasti, kollane ... , . , , , . ,,
kass». Kõik olid ühel meelel, et “ ikteostesa esindatud A. Valton

kestis ka kolmanda päeva hom
mikupoolikul.

Eelmise seminariga võrreldes 
on luuletase tunduvalt tõusnud. 
Edasi on arenenud J. Kaplinski, 
P.-E. Rummo, L. Seppel, E. Vete
maa jt. Rõõmustav on näha ka 
uusi andeid keskkoolist (V. Luik

oleksid võinud kohe sügisest pea
le korralikult töötada. Detsembri 
keskpaigaks oleks siis kõik ära 
jõutud teha.»

Sm. V. Kark, kuidas teie arstid 
elavad?

«Halvasti. Sügisesed jutud töö
dele planeeritud ajast on ühest 
kõrvast sisse, teisest välja jooks-

mõnd elektrimõõteriista, prismat, 
läätse ja mõtled:

«Oleks tore, kui tulevased kü
berneetikud, pedagoogid ja labo
randid neis ruumides juba se
mestri algul rohkem kui ringi 
vaataksid.»

Et pärast poleks ajanappust.
E. ÕUNAS

Prosaistidest olid peale M. Undi

on õnnestunud. Ometi 
kord jõudsid nõukogude kooli
noorsoo probleemid kirjandusse.

Teisel päeval jagunesid noored 
sulemehed rühmadesse ja asusid 

stipendiumi igale tema vajaduste vanemate kolleegide juhtimisel leem. 
järgi. viimasel ajal valminud luulet- A. M Ä N D

ja J. Saar. Üldiselt aga kipub 
proosa luulest maha jääma.

Lõpuks istuti koos vanemate 
kolleegidega ühises kohvilauas ja 
lahati veel nii mõnigi valus prob-

MtkC kasutut fotkc
Elurõõmsal ja nooruslikul Alii- 

de Raagmai on seljataga juba 
55 eluaastat, nendest 14 on ta 
töötanud ülikooli eksperimentaal
füüsika kateedris preparaatorina. 
Sellest elust pole möödunud kasu
tult küll vist ühtki päeva.

Aliide Raagma on asendama
tuks töötajaks keemiaaparatuuri 
korrashoidmisel ja fotolaboratoo- 
riumis. See on ju tema, kes teeb 
ära eksperimentaalfüüsika ka
teedri fototööd, mida pole sugugi 
vähe. Teda tunnevad ka kõik 
tulevased füüsikud, kes tegid oma 
esimesed sammud kateedri foto- 
laboratooriumis. Aliide Raagma 
on neid kõiki abistanud ja ju
hendanud.

Pärast tööd jääb aega poliit- 
ringis käimiseks ja koorilauluks. 
Laulu armastab A. Raagma väga. 
On ta ju aastaid Tartu Tervis
hoiutöötajate Maja naiskoori lii
ge, selle koosseisus on käidud 
läbi Saaremaa, Leedu ja Karja- 
lagi.

Soovime väsimatule Aliide 

Raagmale uuel aastal palju edu 

ja õnne!
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Mitte puhul te 
määdunud aastal 

südamest naeisite?
Kingsepa-onu, kes töötab Pälsoni tn. 23 tütarlaste ühiselamus 

ja keda tunneb kogu üliõpilaspere:

«Eks naerda saab siis, kui mõni on kingad väga ära kandnud ja 
pärast ise imestab, et näe: hommikul olid terved ja õhtul juba 
läbi!»

Kõige suurem rõõm oli päris isiklikku laadi, seda ei saa kui
dagi teistega jagada.

Т. M ATTO ,
brošeerija

Mõnigi kord sai 
maha supsatasid.

naerda, kui plikatirtsud üle hobuse kaela

TRÜ ratsabaasi vanemtallimees 
ED. KAR LSON ,

On huvitav teada, et...
.. .1 96 3 . a. said 3 meie ülikooli 

õppejõudu doktorikraadi: Elmar 
Siirde ja Kuuno Kõrge meditsiini 
alal ninq Paul Kard füüsika-mate- 
maatika alal;

...m eie  ülikoolis kaitsesid möö
dunud aastal kandidaadiväitekirja 
14 meie õppejõudu ja 16 teadlast 
Nõukogude Liidu teistest linnadest. 
8 TRÜ õppejõudu kaitses oma väite
kirja väljaspool Tartut:

. . . 101 üliõpilast õpib praegu in
dividuaalplaani alusel;

.. .1 9 6 3 . a. oli igal neljandal üli
kooli lõpetajal ühiskondlik eriala;

...p raegu  on ÜET-sse registree
runud 1318 üliõpilast. Ühiskondlik- 
poliitilisi erialasid soovib tänavu 
omandada 344, kultuurhariduslikke

erialasid 428 ja sportlik-rakendus- 
likke erialasid 546 üliõpilast;

. . . raviosakonnast on ÜET-sse 
ainukesena registreerunud neljas 
kursus. Sealgi on 103 osavõtjast 
58 (!) kodukultuuriinstruktoriks re
gistreerunud. Lektorikutset ei taot
le neist keegi;

. . .  sel õppeaastal on meie ülikoo
lis NLKP ridadesse võetud vastu 
11 uut liiget, partei liikmekandidaa- 
te on praegu 8;

...hiljuti lõppenud ELKNÜ XII 
kongressi delegaatideks valis meie 
ülikooli komsomoliorganisatsioon 
7 komsomoliaktivfsti. Need olid: 
L. Seppel, K. Adamson, L. Karu, 
A. Allemann, K. Plaamus, T. Liivik 
ja E. Lahe.



Külas oli
Maaja

Ranniku
Lõppeva aasta üheks rõõ

mustavamaks spordisündmu
seks oli tallinlanna Maaja 
Ranniku üliedukas erinemine 
NSV Liidu 23. naiste male
meistrivõistlustel Bakuus.

Hiljuti viibis M. Ranniku 
Tartus ja meie kirjasaatja 
pöördus küsimustega tema 
poole.

Millal õppisite malet m8nqlma? 
Kas Teil oli Koqenud õpetajaid? Teie 
esimene ametlik võistlus?

Esimesed maiekaigud õppisin ven
nalt, Onn siis 13-aastane, AlnsaKs 
öpecajatis oli mulle todal ilmunud 
«»iViaieopiks- (I, Nei, J. Randviiru ja 
H. шпиге toimetatud). Abjas muid 
male-aiaäTeid raamatuid polnud ja 
nn ma uurisin siis seda.

EsimeseKs ametlikuks võistluseks 
oli 1У5Ь. aastal vabariigi kooiinoor- 
te kuue linna turnur Vorus. Voist- 
konnas oii 3 poissi ja üks tüdruk. 
Jagasin tüiarlaste laual 2.— 3. kon- 
ta ,ia täitsm iii sporuijärgu normi.

Kuidas töötasite edasi?
Onn varem mänginud «ürgset 

maiet», Pärast 1956. a. arvati mind 
vabariigi koolinoorte koondise kan- 
diuaauiKS. HaKkasm saama võist- 
luspraKHKat; Korraldati treening
laagrid, seal siis avastaski mind 
V. Heuer. Leningradis peetud üle
liidulisel koolinoorte võistlusel jäin 
2. laual viimaseks. Vaatasin hlijuti 
seda turniiritabelit; moned viigid 
ikka olid, aga enamik nullid. ., Ah. 
et kas kaotused mängutuju ära ei 
võtnud? Ei. Tuli tahtmine paremini 
mängida.

Kuidas valmistusite m eistrivõist
lusteks? Teie enda lootused?

Spordiühing taotles mulle töölt 
kuuks ajaks vabastuse. Kogu aeg 
ma muidugi ei mänginud. Peab 
vahepeal puhkama, siis on tahtmist 
mangida. Seljataha jäänud vabariik. 
Ukud meistrivõistlused Ja poolfinaal, 
mängud Bakuusse pääsemiseks olid 
isegi väsitavad.

Lootsin täita meistersportlase 
normi, selleks aga oli tarvis tulla 
esimese kuue hulka, üldiselt oil 
raske mängida, turniir väsitas väga 
Ja ausalt öelda, tüdinesin. Eriti palju 
ma ei närveerinud. Tšaikovskajaga 
mängides tegin vahepeal mõned 
halvad käigud, hiljem taipasin ja 
see mõjus halvasti. Ajapuuduses 
olin ainult ühel korral. Alla Kuä- 
nlri üle saavutatud võitu pean ma 
parimaks. Ikkagi tugev vastane.

Kaotused? V. Kozlovskaja vastu 
mängisin palavikus, sain arstilt küll 
süste, aga tundsin, et moraalselt 
olin kaotamiseks juba valmis. Sattu
sin siis ka ajapuudusesse. 0. Ignat
jeva vastu mängisin kuidagi pas
siivselt ja vale plaaniga kogu män
gu, Lihtsalt — see oli teenitud kao
tus, j j

Mis puutub Zatulovskaja Ja Borls- 
senko vahelisesse partiisse, siis stln 
hakkas Borlssenko väga närveerima, 
kiirustama ja tal tuli paratamatult 
alistuda.

Maailmameister Nona Gaprindaš- 
vili pidas vanade meistrite eba
õnnestumise põhjuseks noorte ala
hindamist. Kas oli nii?

Ei. Vanad ei alahinnanud meid. 
Ka Salme Rootare el esinenud 
tagasihoidlikult sellepärast. 011 liht
salt alavorm.

Muide, kas olete GaprindaSvlliqa  
mänqinud?

Jah. Kolm partiid. Null on minu 
poolel. Viimati kohtusime 1960. a. 
ja siis oli mul võiduvõimalus. Üles 
käik aga rikkus kõik. üldse, sain 
siis veel kõlgl käest «sugeda».

Mida ütlete eeloleva matSi kohta?
Matši mängida on väga raske. 

Pealegi olen varem mänginud ainult 
turniiridel. Enne matšl mängin maa.
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noorte üleliidulistel võistlustel Tse- 
linogradis, Zatulovskaja aga sõidab 
Hollandisse rahvusvahelisele turnii
rile. Temal on seal kindlasti väsita
vam. Lühidalt: tahan mängida hästi.

Tele proqnoosld pretendentide 
turn iiri osas?

See algab tuleva aasta septemb- 
ris-oktoobris Moskvas. Arvan, et igal 
juhul võidab Nõukogude Llldu m a
letaja. Suuri väljavaateid esikohale 
tulekuks on Zatulovskajal. Aga sel
leks võib olla ka Kuänir, kui ta või
dab järelmatšl Kozlovskajaga 3. 
koha pärast. Välismaalastest on oht
likumad vastased Nedeikovlö ja La- 
zarevlõ Jugoslaavlast.

Endale tull see turniir nüüd nil 
ootamatult. Matšls Zatulovskajaga 
saan muidugi hea treeningu. Toimu
vad ka treenlngkogunemised. Ise
enda озаз ennustada ei Julge.

Ja pisut üldist malejuttu.
Malemängus ühinevad kunst ja 

teadus. Peab olema tuttav mõlema
ga. Niinimetatud teadu&lik male 
üksinda võidutsema el pääse.

. . .  Treenerit oleks ikka vaja. 
Teoreetiline ettevalmistus on lünki 
täis. Mustadega mängides olen lau
sa hädas. Tööd on vaja teha tundu
valt rohkem ja järjekindlamalt.

. .. Mängima on mind Innustanud 
Kerese võidud. Suurimaks eeskujuks 
on Aljohhlnl mäng. Ka Capablanca 
stiil meeldib . . .  üldiselt kõik vara
sema aja maletajad.

Kas olete teqelnud ka U ist*  
spordialadeqa?

Jah, väga paljudega. Suusatamises 
jõudsin koguni I järguni. Talvel 
meeldib uisutada, suvel teen kerge
jõustikku, ujun aga aasta ringi. 
Füüsilisest karastatusest on palju 
kasu ka malelaua taga, eriti aitab 
see väsimust võita kauakestvatel 
turniiridel.

Ülikooli perele soovin kõike head 
ja palju edul Kui olete midagi vali
nud, siis olge hingega selle Juures. 
Praaki pole vaja. Kui töOd teha. gils 
südamega.

Tervis,
iiu, ä 

graatsia
Süttivad prožektorld Ja pealtvaa 

tajate ette rivistuvad 250 nalsvõim- 
lejat. Kohe avaneb kõigile võimalus 
oma silmaga näha, minenl on jõu
tud pideva treeninguga, kus iga 
positsiooni, Iga käeliigutust ja pea- 
põöret korratakse kümneid kordi, 
enne kui rühm võib pakkuda midagi 
vaatajale,

Kui palju vaeva Ja tahtejõudu 
nõuab see kõik õppejõududelt ja 
sportlastelt endilt! Seda suurem on 
aga rõõm kordaläinud eelnemisest. 
Võrreldes möödunud aastase sama
suguse üritusega võib Julgelt öel
da. et edasiminek on märgatav ka
vade kompositsiooni Ja viimistluse 
osas. Tore oli Ajaloo-Keeleteadus 
konna II kursuse edasijõudnute 
vabaharjutus, kus võimekamad 
võimlejad esinesid soologa (L. Vest
re juhendamisel). Meelde Jäi ka sa
ma teaduskonna esimese kursuse 
esinemine. Meistersportlane Maire 
Kamarik on suutnud tükikese oma 
kogemustest edasi anda ka algajaile

Kuigi vahel jäi põld sirutamata 
või samm el tahtnud muusikaga 
kokku minna, JäUis esinemine ter 
vikuna suurepärase mulje. Niipalju 
värskust ja huvitavaid lllkumls- 
komblnat8looneI

Suur aitäh õppejõududele H. Tid- 
rlksaarele, L. Stambergile, L. Vest- 
rele ja M. Kamarlkule tehtud töö 
eesti Sama hooga edasi minnes võib 
siit tulla järelkasvu ka meie kuns
tiliste võimlejate perele.

MCs tciie tnääduitud aastaž 
kõ.Cg.& Suuhamat ncOuLitnuSt
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Meistrivõistlused korvpallis

Suusamatkad ja -päevad 7a*«*ejwnu/
" »  AlfltM 30 nnvömbriÄt

18, detsembril toimus , TRÜ 
komsomolikomitee spordisektori 
laiendatud koosolek, kus päeva
korra üheks põhiküsimuseks olid 
ettevalmistused talvisteks massi- 
listeks kehakultuuri- ja spordi- 
alasteks üritusteks. Vastava et
tekandega esines J, Unger, kelle 
sõnavõtust selgus, et möödunud 
aastal tehti suusapäevade kor
raldamisel tõsiseid vigu. Nii esi
nes juhtumeid, et pandi kinni 
sajad suusad, aga suusapäevale 
tuli ainult paarkümmend inimest 
(näiteks Arstiteaduskonnas). Ar
vestades neid fakte ja suusabaa
si suurt koormust, loeti vajali
kuks: lubada suusapäevad Õigus- 
ja Majandusteaduskonnale, kes 
juhib massilist kehakultuuri- ja 
spordialast võistlust, ja kursus
tele, kes on pärast orienteerumis- 
võistlust ja krossijooksu esimese 
kümne hulgas.

Möödunud aastal esines vigu 
ka tervistavate puhkelaagrite 
organiseerimisel. Sel talvel toi
muvad need ainult lõpetajatele. 
Endiselt on kavas ka geoloogia- 
ja geograaf iaosakondade tali- 
olümpiaad.

Suusamatku toimub kolm: Vor- 
busele, Vellaverre ja Käärikule,

Seekord pikeneb Vorbuse-matk 
ca 20 kilomeetrini, mis võimaldab 
seda teha huvitavamaks. Kääri- 
ku-matkale lubatakse neid, kel 
on seljataga Vorbuse- ja Vella- 
vere-matkad. Matkad toimuvad 
teaduskondade kaupa, kusjuures 
teaduskondade kehakultuurikol
lektiivi nõukogud on vastutavad 
matkade õnnestumise eest.

Igale matkale määratakse kaa
sa üke õppejõud kehalise kasva
tuse või suusaspordikateedrist, 
Enne matka tuleb iga teaduskon
na kehakultuurikollektiivi nõu
kogul astuda kontakti matka ju
hendava õppejõuga. Soovitav on 
moodustada igas teaduskonnas 
komisjon matka organiseerimi
seks.

Ajaliselt on suusapäevad ja 
-matkad kavandatud järgmiselt: 
igal teisipäeval toimuvad suusa
päevad, igal neljapäeval Vorbu- 
se-matkad ja pühapäeviti mat
kad Vellaverre või Käärikule.

Teaduskondadevahelisi suusa- 
võistlusi on kaks: Tartus ja Kää
rikul.

Täpset ürituste ajakava on igal 
spordiorganisaatoril võimalik 
hankida цЩгооИ fcomsomolikomi- 
teest T, SAK

Alates 10. novembrist kuni 
15. juunini 1904 on real lennuki
tel lubatud 50%-line hinnaalan
dus kõrgemate õppeasutuste päe
vaste, õhtuste ja kaugõppeosa- 
kondade üliõpilastele. Seejuures 
peavad päevaste osakondade üli
õpilased esitama pileti saamiseks 
kassasse õppeasutuse avalduse ja 
üliõpilaspileti (avalduse vorm on 
dekanaadis).

Kaugõppijad, kes siirduvad 
õppekohale, peavad esitama üli
õpilaspileti ja ettevõtte (asutuse) 
tõendi, kus peab olema näidatud, 
et esitaja on üliõpilane ja siirdub 
õppekohale.

Kaugõppijad, kes siirduvad 
õppekohalt tagasi, esitavad üli
õpilaspileti ja õppeasutuse aval
duse.

Kaugõppijad, kes lähevad puh
kusele, esitavad üliõpilaspileti ja 
ettevõtte (asutuse) tõendi puhkuse 
kohta, kus peab olema märgitud, 
et ettenäitaja on üliõpilane.

Üliõpilaspilet peab olema keh
tivusega 1963.— 1964. õppeaastaks 
ja kinnitatud õppeasutuse poolt. 
Matrikkel, tõendid ja muud do
kumendid üliõpilaspiletit el 
asenda.

ESSTI

Vähem kui kümme päeva kest
sid ülikooli meistrivõistlused 
korvpallis. Nii naiste kui ka 
meeste alagruppidesse oli regist
reerunud seitse võistkonda.

Naiskondade esimeses alagru
pis mängisid möõdunud-aastane 
võitja Õigus- ja Majandustea
duskonna naiskond, Arstiteadus
konna II, Ajaloo-Keeleteadus
konna ja Bioloogia-Geograafia- 
teaduskonna naiskonnad. Täis
eduga esines õigus- 'ja Majan
dusteaduskonna naiskond, kes 
kogus 6 punkti Ja alistas oma 
vastased ülekaalukalt (Arstitea
duskonna II 46:29 ja Ajaloo-Kee
leteaduskonna 41:27). Teisena 
pääses finaali Arstiteaduskonna 
II naiskond. Seitsmenda koha 
«kindlustas» endale Bioloogia- 
Geograafiateaduskond, sest nen
de naiskonna liikmed andsid 
kõigile vastastele loobumisvõidu. 
Kes on selle teaduskonna spordl- 
organisaatoriks Ja kus ta on?

Teises alagrupis mängisid kolm 
naiskonda. Kehakultuuriteadus
konna tüdrukud võitsid Arstitea
duskonna I 33:24 ja Füüsika- 
Matemaatikateaduskonna 43:16. 
Teisena läks finaali Arstiteadus
konna I naiskond, kes võitis 
füüsikuid-matemaatikuid 59:18.

Finaalmängudeks rivistusid 
esimesena väljakule Arstiteadus
konna I ning õigus- ja Majan
dusteaduskonna naiskonnad. 
Mäng algas kuidagi närviliselt, 
oli kinnine Ja mõlemapoolsete 
vigadega. Poolaeg kuulus arsti
dele — 12:11. Teisel poolajal 
mängu pilt muutus, Arstiteadus
konna I naiskond kasutas oskus
likult oma ülekaalu pikkuses, 
õigus- ja Majandusteaduskonna 
naiskonna mängijat Anne Vaik
maad kaeti isegi kolmekesi Ja 
täpsete pealevisetega hiilgas 
Katrin Tomson. Lõpuvüe fiksee
ris Juristidele-ökonomistidele üle 
hulga aja kaotuse — 20:27,

Kehakultuuriteaduskond võitis 
ülekaalukalt ka Arstiteaduskon
na II naiskonna.

Kehakultuuriteaduskonna ning 
õigus- Ja Majandusteaduskonna 
vahelise mängu esimesel vee
randtunnil oli mõlema võistkon
na visketabavus alla normaalse, 
korduvalt kaotati palli. Pool
ajaks võrdne 12:12. Teine pool
aeg kulges kaua aega tasavägi
selt, siis läks «käsi lahti» Maire

Raadikul ja teisedki tegid tub
lit tõõd ning Kehakultuuritea
duskond läks ette. õigus- ja 
Majandusteaduskonna naiskond 
küll pingutas, aga tagajärjega 
23:18 oli Kehakultuuriteaduskond 
revanšeerinud mulluse kaotuse 
ja kindlustanud endale meistri
tiitli. Meisternaiskond mängis 
koosseisus: Maire Pärn, Maie 
Siniorg, Maire Raadik, Kadri 
Suits, Ene Veskaru ia Maret 
Roots.

Arstiteaduskonna I võistkond 
võitis II võistkonna 49:12 ja 
kindlustas endale teise koha. 
õigus- ja Majandusteaduskonna 
tüdrukud jäid kolmandaks.

Nagu eelmises ajalehenumbri« 
märgiti, võitis meekondadest sa
muti Kehakultuuriteaduskond, 
kes mängis järgmises koosseisus: 
Ilo Sepp, Rein Aun, Jaan Rum- 
ma, Heino Lill, Jaan Lemtalus Ja 
Hannel Kaareste.

Meeste turniiri «punast later
nat* — Arstiteaduskonna I 
võistkonda — peakohtunikul 
leida ei õnnestunud. Halvasti, 
teaduskonna spordiorganisaator!

Tüdrukute osas torkas silma 
mäng «kindlate* peale. Ajaloo- 
Keeleteaduskonna tugisammas on 
ülikooli koondnaiskonna üks tub
limaid, Astrid Lindeberg; kogu 
mäng põhines temal. Muidugi, 
tema viskas ka peaaegu kõik 
korvid, kuid kas siiski poleks 
paremini mängitud kõikidele 
naiskonna liikmetele toetudes? 
õigus- ja Majandusteaduskonna 
naiskonna juures paistis see küll 
vähem silma, aga kui Anne 
Vaikmaa ja Evi Hansumäe vas
tasmängijate poolt hästi kaetud 
olid, esines mõtlematuid peale- 
viskeld, pallikaotus! jne.

Tore oli vaadata Arstiteadus  ̂
konna I naiskonna mängu. Kõik 
sellised individuaalselt tugevad, 
võimetega korvpallurid. Ja män
gisid ikka ilusasti, taibukalt Ja 
kombinatsioonidega! Kehakul
tuuriteaduskonna naiskond, kes 
on põhiliselt praeguses koossei
sus rohkem kokku mänginud, 
oleks võtnud parem olla.

Võistkonnad suutsid esineda 
ühtlases dressis, peale kahe loo- 
bumisvõitude andja olid üle
jäänud kaksteist täis võitlusvai
mu ja mänguindu. Mängud ise 
olid kaasakiskuvad, pingelised ja 
huvitavad. H. RAT  SEP

Kaua me teoretiseerime?
Ülalnimetatud artiklis, mis il

mus ajalehe eelmises numbris, on 
toodud ülevaade ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee ja ELKNÜ TRÜ 
Komitee ühisest pleenumist Ar
tikli autor E. Brand ei saanud ilm
selt õigesti aru Arstiteaduskonna 
sekretäri sõnavõtust. L. Karu 
kõneles kontaktist, mille on saa
vutanud teaduskonna ja Tartu 
haiglate komsomoliorganisatsioo
nid. K a v a s  on tõhustada noore
mate kursuste haiglapraktikat, 
õpetada tulevast arsti mõistma 
haige poetamise tähtsust, võimal
dada tal endal käsi tööle külge 
panna. Teiselt poolt saavad üli
õpilased kindlasti abistada haigla 
komsomoliorganisatsiooni. Nime

tatud sõnavõtus peegeldus ainutt 
üksikuid mõtteid, kuidas võiks  
tööd organiseerida, mitte et nii 
just juba tehaksegi.

Plaanide muutumine tegelikku
seks on pikk tee ning seni pole 
tarvis suuri sõnu.

Arstiteaduskonna
komsomolibüroo

Toimetaja J. FE L D B A C H

«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар- 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту« 
ского государственного университета, 
Hans Heidemanni nim. trükikola 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik
numbri hind 2 kop, Tellimise 
nr, 98X6. MB-10169,
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